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ELŐ SZÓ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai sorozatnak ezt a számát
Bárczi Géza akadémikus, egyetemi tanár, Társaságunk volt elnöke emlékének
szenteljük, születésének 100. évfordulója alkalmából. Emlékező tanulmány írására
még élő kortársait, munkatársait és tanítványait kértük fel. Szándékunk az volt,
hogy az 1994. január 10-én megrendezendő tudományos emlékülésen - amelyen
Bárczi Géza hét munkatársa, illetőleg debreceni és budapesti közvetlen tanítványa
(Benkő Loránd, Szathmári István, Deákné Bartha Katalin, E. Abaffy Erzsébet,
Keszler Borbála, B. Lőrinczy Éva és Sebestyén Árpád) elő is adta dolgozatát - át-
nyújthassuk az emlékkötetet. Éppen ezért a megnyitó beszédeket, a sírnál, vala-
mint Csillaghegyen, a Ráby Mátyás utca 26. számú házon - amelyben 1920-tól
1975-ig élt és alkotott Bárczi Géza - elhelyezett emlék tábla előtt elmondott meg-
emlékezéseket a Magyar Nyelv című folyóiratban fogjuk közzétenni.

Kötetünkben a szerzők nevének ábécérendjében közölt dolgozatok után - mint-
egy függelékként - közreadjuk a kedves barátnak, Bóka Lászlónak egy Bárczi Gézát
köszöntő versét, továbbá Kubínyi Lászlónak és Szőke Istvánnak egy-egy karikatúrá-
ját Bárczi professzorról.

Meg kívánjuk még jegyezni, hogy Szathmári István közelesen meg fogja jelen-
tetni A múlt magyar tudósai sorozatban a Bárczi Gézáról szóló kötetet.

Végül nem mulaszthatjuk el, hogy köszönetet ne mondjunk Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzatának, személy szerint Tarlós István polgármester úrnak a hatha-
tós anyagi és erkölcsi támogatásért. De hálásan gondolunk a Nyelv- és Iroda-
lomtudományok Osztálya, valamint a Magyar Nyelvtudományi Társaság munkatár-
sainak az emlékülés megrendezésében nyújtott segítségére is.

Szeretnénk remélni, hogy ez a kis kötet is hozzájárul ahhoz, hogy Bárczi Gézá-
nak, a tudósnak, a tanárnak és az embernek, a nem mindennapi egyéniségnek az
emléke fentmaradjon közöttünk.

A szerkesztők
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ÖSM AGYAR JÖVEVÉNYSZAVA INK VALLOM ÁSA EGYKORÚ

FONÉM ARENDSZERÜNKRŐL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E. ABAFFY ERZSÉBET

Nyelvünk történetének leginkább ködbe vesző, de ugyanakkor a nyelvi változá-
sokat illetően talán leggazdagabb s éppen ezért "legizgalmasabb" korszaka a hon-
foglalást megelőző ősmagyar kor. Legközelebbi rokonainktói való elválásunk és az
első nyelvemlékek megjelenése között mintegy kétezer év telt el. Ezalatt krís-
tályosodott ki nagyjából az a grammatikai rendszer, mely írott forrásainkban tükrö-
ződik, s lényegében ezalatt alakult ki fonémaállományunknak mindmáig jellemző
alaprendszere (BÁRCZI, Hgtört.2, KÁLMÁN: MNy. ua, 385-98).

"Legizgalmasabb" korszaknak a kutató nyelvész szempontjából nevezem ezt a
szakaszt. A honfoglalás után az ezerszám megjelenő oklevelek, majd a rövidebb s
később kódexterjedelmű szövegek olyan anyaggyűjtésre adnak lehetőséget, amely-
hez a hozzáértésen túl elsősorban szorgalomra, valamennyi adat felgyűjtésére, kriti-
kus értékelésére és rendszerezésére van szükség; bár magától értetődő, hogy tudo-
mányunk jelen állása mellett ezek is számos új felfedezésre vezett ek és vezetnek
mindmáig, és a módszeresen feldolgozott források birtokában számos - eddig beval-
lottan megválaszolatIan - kérdés juthat megnyugtató megoldásig.

Az ősmagyar kor megfoszt bennünket e konkrét fogódzóktól. Nyelvemlékek hí-
ján - mint köztudott - főképp három forrásra támaszkodhatunk: az urá li nyelvha-
sonIítás eredményeire mint kiindulópontra, az ősmagyar korban átvett jövevénysza-
vak vallomására s a korszak végét lezáró, már hiteles adatok alapján leírható óma-
gyar kori nyelvállapotra.

Az űrt, melyet az írott nyelvi adatok hiánya támaszt, az általános nyelvészet
tanulságainak figyelembevételével, szoros következtetésekkel, a lehetséges és kízár-

ható jelenségek elkülönítésévei tölthetjük ki, s az így feltáruló nyelvi tényeket na-
gyon kritikus logikával rendszerezhetjük úgy, hogy legalábbis .valószinű hipotézí-
sekkel" dolgozhassunk.

A következőkben azt szeretném néhány - közel sem mindenre kiterjedő - pél-
dán bemutatni, hogyan, mire használhatók fel ősmagyar kori jövevényszavaink az
ősmagyar kor fonémaállományát illetően; hogyan egészítik ki az uráli nyelvhasonlí-
tás vallomását, s hogyan igazolják az ómagyar kori állapotot.

Három szempontot vetítek előre: ezekre fűzöm a továbbiakat: 1. Adnak-e a
jövevényszavak v á las z t a másik két forrás alapján feltett han gv á It o z á sok
kronológiáját illetően? - 2. Módosítják-e az öröklött fonémarend-
szert; egyes fonémák használati gyakoriságát; fonémakapcsolataik beilleszkednek-
e a korábbi rendszerbe, vagy újakat honosítanak-e meg? - 3. Hitelesítenek-e
feltehető nyel v jár á s i kü 1önf ej Iőd ése ke t?srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Még egyszer hangsúlyozom, hogy e dolgozat távolról sem tér ki valamennyi fo-
némára, illetőleg fonémakapcsolatra, csupán példázza - elsősorban a zárhangoknak,
illetve azok változásainak tükrében - milyen jellegű eredményeket hozhat ősmagyar
kori jövevényszavaink gondos vizsgálata, beilleszkedésük - remélem, józan - mérle-
gelése.

A józan mérlegelésre minden tekintetben nagy szükségünk van, hiszen jó né-
hány megállapításunkat (például a kronológiát illetően) megkérdőjelezheti a nyelv-
járási különfejlődés, mely éppen, az ősmagyar korban különböző időben és különbö-
ző módon színezheti át az egységesnek tetsző, de valójában semmiképpen sem ilyen
képet. ••ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 . K rono lóg ia i követk ezte tések

Az uráli nyelvhasonlítás segítségével kikövetkeztetett ősmagyar kor eleji foné-
marendszernek a már írásban is tükröződő ómagyar kori állapotával való egybeveté-
se alapján meglehetős hitelességgel le tudjuk írni, milyen folyamatok, milyen hang-
változások zajlottak le az ősmagyar kor idején. E két kiindulópont azonban kevés
fogódzót ad olyan kronológiai kérdések megállapítására, hogy a mintegy kétezer év
alatt hogyan követték egymást a hangváltozások: melyek korábbiak, melyek későb-
biek, melyek párhuzamosak.

BÁRCZI GÉZA volt az, aki először foglalkozott behatóan az intervokalikus
zárhangok, illetve a nazálissrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ zárhang (vagy affrikáta) kapcsolatok változásának re-
latív kronológiájával (MNy. LVIII, 1-10), s feltett következtetéseit éppen a jöve-
vényszavakkal igazolta. Én bizonyos tekintetben módosítottam a BÁRCZI adta ké-
pet, illetve egy talán lehetséges másféle sorrendet próbáltam megállapítani (Benkő-
Eml. 27-30). Ezekre tehát most nem térek ki, hanem egyéb olyan jelenségeket mu-
tatok be, ahol az ősmagyar hangváltozások viszonylagos egymásutánját ugyancsak a
jövevényszók segítenek meghatározni.

1. Szókezdő mássalhangzók

A) AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA*k/:)-. Közismert, hogy az uráli *k- veláris magánhangzó előtt *X-vévált,
tehát az ősmagyarban folyt egy k/:)- > X/:)- spirantizálódás, melynek során *kalawvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA>

*xala (:» hal), *kunta > Xodu (> had) stb. stb. lett. De hogy ez a spirantizálódás
az ősmagyar kor egészében folyt-é, vagy annak első szakaszában (az uráli őshaza
kora), illetve csak a másodikban volt-e eleven tendencia, arra nézve sem a nyelvha-
sonlítás, sem az ómagyar kor nem nyújt felvilágosítást.

Köztudott viszont (a vonatkozó szakirodalmat minden etimológiai szótárunk
közli), hogy ősmagyar kori török jövevényszavaink szókezdő k/:)- hangja (a török ve-
láris q) kétféleképpen viselkedik nyelvünkben. Néhány esetben ak/:)- X/:)-váspiranti-
zálódott (melyből aztán h lett): tör. *qaraT] > harang, tör. *qumaq > homok. A leg-
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több szóban viszont megmaradt k-nak: tör.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA*qurumsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> karom, tör. *qapug > kapu,

tör. *qumlaq > komló stb. stb. Ennek alapján azt tesszük fel, hogy a harang és a
homok az ősmagyar kor első szakaszában, a többiek pedig a kései ősmagyar korban
kerültek nyelvünkbe (BÁRCZI: 1. OK. 2: 352; LIGETI, TörK. 153). Az uráli őshaza
idején zajlott tehát awvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk8- > x8- változás, de az ősmagyar kor második felére már
megszűnt, érvényét vesztette a tendencia. Ennek alapján is kései ősmagyar jöve-
vényszónak tarthat juk a fentiek mellett kanyaró, karó, kor, kóró, kos stb. szavainkat
és az alán eredetű kard szót is.

Az eddig elmondottakból nemcsak az következik, hogy aszókezdő k8- > X8-

spirantizálódás az ősmagyar kor első szakaszában lezajlott, hanem az is, hogy már
az ősmagyar kor első felében megjelent nyelvünkben a X, amely ekkor még nem
önálló fonéma, hanem csak allofónja a k-nak, jól körülírható helyzetben: a szó kez-
detén, veláris magánhangzó előtt. Ugyanebben a korai szakaszban a palatális ma-
gánhangzó előtt megmarad a k8-: fgr. *kilte > kéz, *kif3e > kő stb. - A kései ősma-

gyarra viszont, amikor a török veláris q megmaradt szókezdőként is k-nak, a X már
nem allofón, hanem önálló fonéma, amely azonban szókezdő pozícióban (egy ideig)
csakis veláris magánhangzó előtt fordult elő. Ezt igazolja egy sajátságosan alakuló
iráni jövevényszavunk, a híd, mely az alán *x1d átvétele. A meglepö az, hogy az irá-
niban palatális a magánhangzó, s bár fonémarendszerünknek apalatális i erősen
terhelt, gyakori hangja volt, a mai magyar hidat, hidak-féle vegyes hangrendű ala-
kok arra mutatnak, hogy az első szótag eredetileg veláris 1-t tartalmazott. A megol-
dás minden bizonnyal abban rejlik, hogya X1d átvétele idején fonotaktikai rend-
szerünk olyan volt, hogyaszókezdő X-t csakis veláris magánhangzó követhette
(BÁRCZI: MNy. XLVI, 228). Az iráni palatális l-t tehát veláris l-vel helyettesitet-
tűk, méghozzá véleményem szerint rövid l-val. A veláris tőbelseji 1-hoz szabályosan
járult analogikusan a veláris tővéghangzó, melyet az ősi formánsok mindmáig meg-
őriztek: hidak, hidas, hidam stb. Majd a tővégi vokális lekopása után a már j > i
változáson átment palatális i nyúlt meg pótlónyúlással, s így állhatott elő a híd: hi-

dak hangzónyújtó tŐtípusa.
Ugyancsak kronológiai kérdést vethet fel a bizonytalannak ítélt hús, gazdag,

valamint kincs szavunk eredete. LIGETIvel érthetünk egyet, aki, bár feltételesen, de
mindhármat lehetséges iráni átvételnek tartja (TÖrK. 152, 165, 151). S bele is ille-
nek ősmagyar fonémarendszerünk viselkedésébe. A hús iráni származtatását a
TESz. elveti, LIGETI egybevethetőnek tartja a pehl. gost, a pamíri ,,/US stb. szavak-
kal (152). Véleményem szerint, ha ez a szó a korai ősmagyarban került át, termé-
szetes módon helyettesíthette nyelvünk a nálunk hiányzó szókezdő g- vagy,,/- f'oné-

mát veláris magánhangzó előtt X-vel, amiből h lett. A feltehetően szintén iráni ere-
detű gazdag már későbbi, alán átvétel lehet: a szókezdő eredeti g- t már veláris ma-
gánhangzó előtt is k-val helyettesítettük, hiszen török jövevényszavaink már megho-
nosították a klj- szókezdetet is. Ne feledjük, hogy a régiségben s még sokáig kóde-
xeinkben is kazdag- ot találunk: a kazdag > gazdag kései ómagyar zöngésülés ered-
ménye. - Ami a szókezdő hangot illeti, nem mondhat ellent az iráni származtatás-
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nakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkincs szavunk középiráni *giinJ-ből való eredeztetése sem (LIGETI, i.m. 151-

2), melyben a szókezdő iráni g-t palatális magánhangzó előtt magától értetődően
helyettesíti awvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk.

Feltétlenül megjegyzendő, hogy kései ősmagyar g-vel kezdődő török jövevény-
szavaink, a gödény, a görény és a güZü g- je ugyancsak kései ómagyar zöngésülés
eredménye: a TESz. ótörök *küdiin, *küriin, ill. *küsii,,/ alakot tesz fel az átvétel ide-
jére.

[Nehéz problémát, sok vitatható kérdést vet fel, s épp ezért külön dolgozat té-
mája lesz az, hogy a ••szabályos" k~-srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> X~- (*kaJa > haJ), illetve k"8-> k"8- (*kiite
> kéz) megfeleléseknek olykor alapnyelvi szavaink is ellentmondanak, méghozzá ok-
kal (kopál, kajla, illetőleg hős, here stb.).]

Az eddigiekben a szókezdő k~- > X~- spirantizálódás kronológiájára, az új X~-

allofón, majd önálló fonéma bizonyítható meglétére, valamint a g-, 't: szókezdet hi-
ányára következtethettünk ősmagyar jövevényszavainkból.

A következő példák, még mindig aszókezdő zárhangok köréből,a t-re vonat-
koznak.

B) A *t-. Tudjuk, hogy az eredeti szókezdő *t- rendszerint (közel 40 esetben)
megmarad r-nek, s csak néhány szóban zöngésül d-vé (dorgál, daru, dug, domb
stb.). Ma elfogadott nézet szerint ez a zöngésülés a szóbelseji zöngés mássalhangzó
hatására következett be (LAKÓ: NyK. LXN, 64), illetőleg egyes esetekben a szó
hangfestő jellege magyarázza az eltérést.

Ennek fényében következő iráni jövevényszavaink egyrészt a t- > d- zöngésü-
lés idejére, másrészt bizonyos iráni szók átvételének korára vethetnek fényt, azaz e
jövevényszók rétegeit választhatják el egymástól.

Az iráni tej, tehén, tíz, illetve az anonymusi Dentumogerről van szó. Vala-
mennyi szó iráni szókezdő dh, illetőleg d-re megy vissza: a TESz. szerint a tej az
óind *dháyati 'szopik, iszik', a tehén az óind *dhéna 'nőstényállat, tehén', a tíz pedig
az óind *dáSa 'tíz' szóval függ össze (vö. még LIGETI i.m. 146-8). Mindhárom szó
igen régi átvételre utal, arra a korra, amikor szókezdő d- még nem lévén, az iráni d-

t a nyelvünkben megszokott, meglévő zöngétlen párjával, at-vel helyettesítettük.
Ennek alapján a t- > d- zöngésülést LAKÓVal együtt (NyK. LXN, 64) későbbinek
kell tartanunk (hacsak nem gondolunk egy-egy sajátos. korai nyelvjárási különfejlő-
désre).

Ezzel szemben az Anonymusnál ötször előkerülő Dentumoger első tagját nem-
csak külsó történetünk ítéli kései átvételnek, hanem szókezdő d- je is. LIGETI sze-
rint (TörK. 172-3) a Dentű előtag az iráni don, dan 'folyó, víz' szokásos palatális
változata, melyhez -tu magyar kicsinyítő képző járult. A kései ősmagyarban tehát
már előfordulhatott a d szókezdő helyzetben is.

Török jövevényszavaink közül a dara, a dél és a dől vonható ide. A dara az
EWUng. szerint (kései előfordulása miatt is) honfoglalás utáni kún jövevény, a dél
és a dől viszont feltétlenül kései ősmagyar csuvasos eredetű. LIGETI úgy gondolja,
hogya két szó elválaszthatatlan egymástól (TörK. 50), ám a csuvas t- - m. d- meg-
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felelést az etimolágiák kritikus pontjának tartja (17). Az EWUng. azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd-t török nyelv-
járási sajátosságnak tekinti. Az is lehetséges azonban, hogy a fentebb említett régi
átvételek némelyikében a t-srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> d- zöngésülés már bekövetkezett, s (amennyiben tö-
rök t-t vettünk át) ezekkel együtt dél és dől szavainkban is a magyarban ment vég-
be a t- > d- zöngésülés a szóbelseji 1 hatására. (Vö. a mindmáig meglévő túr - dúr,

törzsöl - dörzsöl kettősségeket.) A zöngésülést elősegíthette ahomonírnia elkerülé-
sének igénye is (tél, töl 'tölgy'.)

c) Szókezdő zárhangjaink változásának relatív kronolágiájával kapcsolatban
megemlítjük már itt - bár később újra vissza kell térnünk rá -, hogy ami a *p- > f-

változástwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(jaj, fa, fiú, fej stb.) és a *p- > b- szórványos zöngésülést (bal, bog, bőr
stb., 1.LAKÓ: NyK. LXN, 64) illeti, a *p- > b- -nek feltétlenül meg kellett előznie
a *p- > f- spirantizálódást, hiszen csakis a p-, nem pedig az f-, zöngésülhetett b-

vé. A *p- > b- változást ennek alapján az ősmagyar kor korábbi, a *p- > I: -et pe-
dig a kor későbbi szakaszára tesszük.

D) Végül érdemes szót ej tenünk zöld szavunk esetleges iráni eredeztetésérő1.
Azért tekinteném meglehetősen bizonytalannak ezt az etimológiát (osz. *ziildii),

mert ősmagyar fonémaállományunknak ugyan már tagja volt a z, azonban. ahogyan
a g sem, úgy a Z sem fordult elő szókezdőként (mindkettő gyakori volt intervokali-
kus helyzetben). A honfoglalás után főleg szláv szavak honosítják meg a z-s szókez-
detet, de persze azt sem lehet kizárni, hogy mégis az ősmagyar kori iráni zöld en-
nek első megjelenése. BENKŐ szóbeli közlése szerint a sző származéka lehet a régi
szöJd > zöld.

2. A szóbelseji mássalhangzók

Jövevényszavaink szóbelseji mássalhangzóinak alakulása ugyancsak hozzásegít-
het kronológiai megállapításokhoz.

Az uráli nyelvhasonlításból tudjuk, hogy intervokalikus zárhangjaink zöngésül-
tek és spirantizálódtak. Már BÁRCZI az ősmagyar kor első szakaszára teszi ezt a
változást (MNy. LVIII. 1-10), többek között jövevényszavaink tanúsága alapján.

A) A vándorlások korában átkerült török -p- már megmarad: csepü, kapu, ko-
porsá stb. stb.

Korai ősmagyar jövevény -p-re nincs példánk.

B) A -t- > -d- > -z- sort azonban már jövevényszavaink is igazolni tudják. így
nemez és (amennyiben elfogadható az etimológia) bűz szavunk iráni *niimad. illetve
*biId alakra megy vissza, méghozzá feltehetően korai átvétel. mely akkor jöhetett
át, amikor az ősi intervokalikus zöngétlen zárhangok zöngésülése már lezajlott, de
spirantizálódása még nem (BÁRCZI: MNy. LVIII, 1-10). Vagyis ezeket akkor vehet-
tük át, amikor a *kota, *kiite stb. típusú szavakban a -t- > -d- már végbement, s
ezek -d- -jével együtt spirantizálódott az iráni szavak -d- -je is -z- -vé. E két szó
tehát korábbi iráni rétegbe tartozik, mint az alán *Xld. amelyben a -d- már válto-
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zatlanul megmaradt. Ugyanígy megmaradtak, mert késői átvételek, török jövevény-
szavainkzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-d- hangjai például az idő és id 'szent' szóban. S természetesen késeiek a
török -t-t megőrző, valamint a -z-t tartalmazó szavak is: bátor, sátor, csat; búza,
túzok stb.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

c) Nehezebb - de lényegében megoldott - kérdést vet fel a török nem szókezdő
q,wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk, g viselkedése. Hogya bika, boka, eke, iker típusú szavak kései ősmagyar korú-

ak, azt az is mutatja, hogy intervokalikus -k- -juk nem vett részt a zöngésülés és
spirantizálódás folyamatában.

De ugyancsak kései ősmagyar átvételekben a szóvégi török -q, -k-nak a ma-
gyarban egyrészt ó, ő, Ú, ü felel meg (*burcaq > borsó, *iniik > ünő, *ucuq > ocsú,
*cöpik > csepü stb.), másrészt szép számmal találunk -k, -g megfeleléseket is (*ariq
> árok, *ciirig > sereg stb.). E kettősségnek kitűnő - LlGETItől is elfogadott
(TörK. 82) - magyarázatát adta BÁRCZI (MNy. XLVI, 223), aki rámutatott arra,
hogy ezen szavak átvétele idején a magyar nem ismerte aszóvégi -k, -g-t, ellenben
előfordulhatott a szó végén a --y, mely után igen korán lekopott a tővégi vokális. En-
nek következtében kettős megoldás jött létre: vagyanalogikusan véghangzót vettek
fel a -k, -g-re végződő szavak (árok, sereg stb.), vagy ugyanezeket a szóvégeket rt:
vel helyettesítették, sebből lettek a hosszú magánhangzós szóvégek (borsó, ünő stb.).

Mindez jól ismert dolog, s a kései ősmagyarra (különösen annak utolsó szaka-
szára) el is fogadható. Vagy gondot okoz, vagy éppen relatív kronológiai kérdést old
meg viszont a mindenkitől korai ősmagyar átvételnek tekintett homok szavunk török
*qumaq megfelelése. Ennek szókezdő *k8- ja az ősi *k;i- hangokkal együtt spiranti-
zálódik (k8- > X8-). Minthogy azonban analogikus tővégi vokálissal intervokalikus
helyzetbe kerülő szóvégi k-ja nem vesz részt a -k- > -g- > "t: zöngésülés és spi-
rantizálódás folyamatában, ebből arra kővetkeztethetűnk, hogy ez a folyamat koráb-
bi, már lezajlott akkorra, amikor aszókezdő k8- > X~- változás történt. Hasonló a
vallomása a harang- nak is, mely a *qumaq-kal együtt az uráli őshaza kori török jö-
vevényszavak legrégebbi rétegébe tartozik. A török "qarasi szóvégi TI-je analogikus
tővéghangzóval intervokalikus helyzetbe került, de akkor jöhetett át, amikor ősi ere-
detű szavainkban a -Tl- > "t: változás már lezajlott. Így az TI-t 'fl8-vel helyettesítet-
tűk (amely viszont már nem vett részt a denazalizációban). Aszókezdő k8- azonban
ebben a szóban is spirantizálódott X8- > h-vá (BÁRCZI: LOK. 2: 352-3).

Azt, ami ezekből kővetkezik, vagyis, hogyaszókezdő zöngétlen zárhangok spi-
rantizálódása az ősmagyar kornak nem a legkorábbi szakaszában zajlott, bizonyítja
az is, hogy az általános *p- > f- spirantizálódást is (mint már említettük) feltétle-
nül meg kellett előznie a szórványos *p- > b- zöngésülésnek (bal, bőr, bog stb.),
még, ha ezt a zöngésülést asszociációs váItozásként a szóbelseji zöngés mássalhang-
zó hatásának tulajdonít juk is.

D) Végül szólhatunk az -Tl- > "t: spirantizálódás idejéről is. Ennek korai vol-
tát tanúsította az előbb elemzett harang, de későbbi tenger szavunk is, mely a csu-
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vasos típusú törökzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA*tiiTJir átvétele, s melyben az előbbihez hasonló -TJ-srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA>wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-TJ8-

hanghelyettesítés történt.

A zárhangok változásának egymásutánja tehát a fenti példák alapján valószí-

nűleg a következő lehetett:

1. Szóbelseji zöngésülés és spirantizálódás:

-p- > -b- > -13- I -t- > -d- > -z- I -k- > -g- > -"{- I -TJ- > = t:
2. Szókezdő zöngésülés:

p- > b- I t- > d-

3. Szókezdő spirantizálódás:

p- > f- I k/:J- > X/:J- .

3. A szóbelseji mássalhangzó-kapcsolatok

A zárhangok körében maradva azt kell mondanunk, hogy sem iráni, sem török

jövevényszavainkban nem volt -pp-, -tt-, -kk-, ellenben mindhárom előfordult más

mássalhangzókhoz kapcsolódva. Közülük csak azokat soroljuk fel, amelyek ősi sza-

vainkban is voltak, hogy megállapíthassuk, fény detül-e a mássalhangzó-kapcsolatok

módosulásának kronológiájára.

A) Ami a -p+C-t illeti, két bizonytalan finnugor etimológia tartozik ide: -pl- :
fgr. *kupla > hólyag és -pr- : fgr. *topr3 ~ *tokr3 > túr. Ha e két etimológia helyes

volna, azt tennénk fel, hogya zárt szótag végi p (valószinűleg l3-n és vokalízálódá-

son át) beleolvadt az előző magánhangzóba, így hosszú magánhangzót hozva létre. A

p > 13változás az ősmagyar kor első szakaszában folyhatott. Erre vallanak a ván-

dorlások korában törökből átvett gyeplő, szeplő, apró és seprő szavaink, melyek a

-pl-, -pr- kapcsolatot (újra) meghonosították s meg is őrizték.

[Bár nem tartozik jelen problémakörünkhöz, mert nem zárhangról van szó, de

érdemes megemlíteni, hogy az előbb feltett (-pl- » -13/-, illetve a (-pr- » -l3r- lehe-

tőségét igazolják a törökből átvett -l3r- kapcsolatok is, melyek a 13beolvadásával ma

ugyancsak hosszú magánhangzóval hangzanak: *kiil3rié > kőris, *siprik > sőreg

. stb.]
A -C+ p-: A fgr. -rp- (fgr. *orpa > árva, illetve ?fgr. *arpa > orvos) az ősma-

gyarban feltehetően -rl3-nek hangzott. Ez az -rp- > -rl3- változás ugyancsak meg-

előzte a vándorlások korát, hiszen török árpa szavunk már megőrizte, illetőleg újra

meghonosította az -rp- hangkapcsolatot.

B) Török vagy iráni szavaink nem hoztak be -t+C- kapcsolatot. A -Cs-r- kapcso-

latok pedig ugyanúgy nem változnak (-It-, -rt-), mint eredeti szavainkban, tehát

kronológiai következtetések levonására nem alkalmasak.

c) A -z-val alkotott kapcsolatokban jövevényszavaink másképp alakulnak, mint

az eredetiek. Az adatokból úgy tetszik, hogy az ősi kapcsolatok k eleme hamarabb,

még a korai ősmagyarban eltűnik, kései ősmagyar jövevényszavainkban viszont

megmarad: -kl-: uráli *éik/'ii > sűly; tör. *toqh> toklyá; -rk-: fgr.* jorks- > jár,
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*perkasrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> féregzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAstb., török eredetű boszorkány, sárkány, serke, tűrk;wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-ék-: fgr.
*rtJt!k3 - r(lsk3 > roshad, rossad, török eredetű kecske.

D) A nazális + zárhang (illetve affrikáta) kapcsolatok arra utalnak, hogy a jól
ismert zöngésülés + denazalizáció folyamata az ősmagyar kor első felében mehetett
végbe. Ámbár itt már erősebben befolyásolhatja a képet a nyelvjárási külön fejlődés
ősi eredetű szavainkban is (domb - nyj. dobájos, húgy - hangya, lágy - langyos

stb.), mégis biztosra vehetjük, hogy következő jövevényszavaink abban a. kései ős-
magyar korban jöttek át, amikor a denazalizáció már jócskán lezajlott, nem volt
eleven tendencia: török eredetű kender, kűndű, tengely, (*jinjü » gyöngy. S termé-
szetesen idetartozik a kései Dentumoger -nt- je is, melyben sem a zöngésülés, sem a
denazalizáció nem történt meg.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

II . A fon ém aá llom ány m ódosu lá sa jövevényszava ink a lap ján

Ezzel kapcsolatban három kérdést vizsgálhatunk. l. Az első, hogy jövevénysza-
vaink meghonosítottak-e új fonémát nyelvünkben. 2. A második, hogy már ismert
fonémák előfordulnak-e olyan új helyzetben, illetve környezetben, amelyben koráb-

ban nem voltak. 3. S a harmadik, hogy jelentősen nőtt-e egy-egy fonémának fone-
matikus terheltsége, nővelték-e jövevényszavaink egy-egy fonéma gyakoriságát.

1. Az első kérdésre nemleges a válasz. Az ősmagyar kor eleji fonémarendsze-
rünkhöz képest feltűnt új fonémák valamennyien belső hangváltozás eredményei, s
jórészt már az ősmagyar kor első szakaszában létrejöttek. Meglepö, hogy kései ős-
magyar jövevényszavaink nem szaporították az állományt, de ez annak tulajdonít-
ható, hogy az átadó török nyelv mássalhangzó-rendszere nem tartalmazott szá-
munkra ismeretlen fonémákat (LIGET!, TÖrK. 216 kk).

2. A második kérdésre igenlő választ adhatunk. A következő fonémák kerül-
hettek új pozícióba:

I " r

A) Szókezdő J Jóllehet az -n~-> -J- zöngésülés + denazalizáció létrehozta a 3
fonémát, ez ősi eredetű szavainkban csak intervokalikus helyzetben fordulhatott elő.
Kései ősmagyar török jövevényszavaink a j-t szókezdő helyzetben is közismertté tet-
ték: török *Jarta > gyertya, *Jiplik > gyeplő, *Jinjü > gyöngy stb. (mintegy 25 szó).

B) Szókezdő k- veláris magánhangzó előtt. Amennyiben nem fogadjuk el, hogy
a késál, kopál, kajla, kiván stb. nyelvjárási különfejlődésként, veláris magánhangzó
előtt is megőrzött k-t tartalmaznak (de a kérdés még alapos vizsgálatot igényel), ak-
kor azt kell mondanunk, hogy ebben a helyzetben ugyancsak jövevényszavaink ho-
nosítanak meg egy új szókezdetet: a török eredetű kanyaró, kapu, karo, korom; ko-

porsá stb. stb., s ilyen az iráni jövevényszó, a kard is.
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c)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzókezdő z-. Ez akkor fogadható el, ha az iránizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA*zatdii > zöld megfelelés

hitelesnek bizonyul. Ez volna a honfoglalás előtt az egyetlen z-vel kezdődő szavunk.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 . A harmadik kérdéskör, hogy milyen mértékű az egyes fonémák, illetve foné-

makapcsolatok gyakoriságának változása a jövevényszók meghonosodása kővetkez-

tében. A probléma azonban sokkal bonyolultabb, mint gondolnánk. Azt hinné az

ember, hogyaszókezdő helyzetre vonatkozóan egyértelmű választ tudunk adni. Ám

aszókezdő elófordulások szám szerint precíz meghatározása is nehézségbe ütközik,

hiszen a biztos, valószínű, bizonytalan stb. etimológiák feltevésében még szótáraink

sem értenek egyet. Ezért a továbbiakban a "kb." megítélésbe ezek is beletartoznak.

- Szó belsejében még nehezebb a számszerű meghatározás. Itt ugyanis nemcsak a

szóetimológiákra kell támaszkodnunk, hanem annak is tudatában kell lennünk, hogy

a szavak belsejében akár a második, akár a harmadik szótag magánhangzója után

ős~ eredetű toldalékként szinte valamennyi mássalhangzónk előkerülhetett. A szó-

belsejiek valódi gyakoriságát tehát semmiképpen sem tudjuk felmérnL legfeljebb

addig juthatunk el, hogy megállapítsuk (megint csak "kb."), mely mássalhangzók, il-

letve mássalhangzó-kapcsolatok szaporodtak fel jövevényszavaink hatására.

A) Aszókezdő fonémák

AszókezdőwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp-. A zárhangok közül a p- - véleményem szerint - két ősi szóban

maradt meg: az uráli por, illetve a fgr. eredetű para szóban. (Sem a MSzFE., sem az

UEW. nem tekinti a magyar szavakat ősinek.) Az átadó török nyelv fonémarendsze-

rében szókezdő P: nem volt (LIGETI, TörK. 217), ezek számát a török átvételek

nem szaporították. (Ez nem jelenti azt, hogy már az ősmagyarban ne lehettek volna

hangutánzó vagy ma ismeretlen eredetűnek tartott P: kezdetű szavaink. Ez azonban

külön vizsgálatot igényel.)

Szókezdő b-, A p-vel szemben aszókezdő b- jól ismert fonémája volt az átadó

török nyelvnek. A már emlegetett eredeti szavainkban szórványosan végbemenő p-

> b- zöngésüléssei keletkezett néhány szavunk b- jét (bőr, bog, bony- stb.) több mint

30 török szókezdő b-s szó jócskán megszaporította (béka, barom, bátor, borjú, bér
stb.), s ha jó az etimológia, az iráni büz is ide tartozik.

Szókezdő t-. Mind ősi szavaink (több mint 40), mind török jövevényeink (tanú,
tarló, tenger, tinó stb., kb. 25) gyakori szókezdő hangja volt. Ezekhez csatlakozott

három igen korai iráni jövevényszó, melyben a nálunk akkor még hiányzó d-t r-vel

helyettesítettük (tej, tehén, tíz). c"

Szókezdő d-, Csak néhány szavunkban volt meg későbbi zöngésülés eredménye-

ként (dug, daru, domb stb.), s csak két török (dél és dől), valamint egy iráni (An.:

Dentumoger) szó növelte aszókezdő d- fonematikus terheltségét.

Szókezdő k-, Mint már szó volt róla az ősi *k8- szókezdő X8-vá spirantízáló-

dott (kb. 70 szóban). Aszókezdő X-k számát két török (harang éS):I01@k) és egy

alán (híd) szó növelte, valamint feltehetően hanghelyettesítéssel,i~f;~i~ iiáfl'i:~us-
"fus "f-jéből a hús. (E jövevények mai h-ja nyilván X-ből keletk1~~h.) --';;c!\

~(fl ~,~~~f~l>~.,'~:'.
~:::z ~~ ,~' J
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De - amint említettük - újratermelődtek a veláriszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkl$- szókezdetek a vándorlá-
sok korában, s elég szép számmal képviseltetik magukat (kapu, kanyaró, kos stb.:
kb. 20).

Nem a jövevényszavak kérdése - s ezzel is külön kell majd foglalkoznunk -,
hogy az uráli/fgr. k8-nek is megfelelhet mai h8- szókezdet: hős, here, hegy, hölgy
stb. (vö. RÉDEI: NytudÉrt. 58. sz. 169).

Aszókezdő palatális k8-k számát (több mint 60) szaporítják a török k8-s szó-

kezdetek (kecske, kender, kép, kis, kb. 25) s egy iráni jövevényszó (kincs).
AszókezdőwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAg- hiányát nemcsak az uráli nyelvhasonlítás igazolja, hanem tanú-

sítják azok a hanghelyettesítések, melyekről a kronológiai fejezetrészben részletesen
beszéltünk (hús, gazdag, kincs stb.).

B) Az intervokalikus helyzetben lévő fonémák
Magától értetődik, hogy jövevényszavaink esetében itt tartjuk számon azokat a

szavakat is, melyek az illető fonémát szóvégi helyzetben tartalmazták, hiszen az ős-
magyar korban ezek - legalábbis az ősi formánsok előtt - feltétlenül felvettek egy
analogikus tővégi vokálist; szóvégi mássalhangzójuk tehát így intervokalikus hely-
zetbe került.

Intervokalikus -p-. Ez az ősi -pp- -001 egyszerűsödött az UEW szerint 14 biz-
tos, 11 bizonytalan adatban. Ezekhez járult 10 török (csepü, gyapot, gyopár, seper
stb.) szóbelseji -p-, s a török eredetű kép is. A -p- fonematikus terheltségét alig nö-
velte kevés számú -p képzés szavunk.

Intervokalikus -b- az ősi -mp- -001 jött létre 4 biztos, 2 bizonytalan esetben.
Szó belseji és szó(tag) végi helyzetben a b csuvasos jövevényszavainkban nem fordul
elő (LIGETt 62). Az irániból sem vettünk át -b- -t. Az intervokalikus -b-k számát
azonban a középfokjel jócskán szaporíthatta.

IntervokalikussrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-1- nemcsak ősi -tt- -001,hanem -kt-, -tk- és -pt- kapcsolatokból
is keletkezhetett (összesen több mint 20 esetben). Ezekhez kb. 9 török szó járult
(bátor, betű, szatócs, sátor stb.). Az irániból nem került át intervokalikus -t-. Elő-
fordulását viszont -tM-t8 ige- és névszóképzőink, a T/2. birtokos személyjel, vala-
mint a T/2. igei személyrag és a -t tárgyrag megsokszorozhatta.

Intervokalikus -d- az ősi <mi-, *-nt- -001 kb. 17 szóban van, számukat növeli
az iráni híd s a török idő és az id 'szent' szó, Gyakoriságát jócskán felfokozza a no-
men- és verbumképző -d, s az El2. birtokos személyjel, valamint az igei személyrag.

Intervokalikus -k- az ősi < kk- -ból, illetve -l3kk- -ból kb. 27 szóban fordul elő.
Ehhez járul mintegy 30 vándorlás kori török jövevényszó (bika, boka, eke, iker, szék
stb.). A -k- fonematikus terheltségét erősen fokozhatta a -k többesjel, a -k: nomen-,
illetve verbumképző. valamint az igei személyrag.

Intervokalikus -g- az ősi *-1'\k- -ból, illetőleg az *-1'\- > *-1'\k- -ból keletkezett
negyvenegynéhány szóban. Török jövevényszavaink mindössze hárommal (ige, se-
reg, sárig 'sárga') szaporítják, iráni szavainkkal is három -g- került be (egész, gaz-

dag, üveg). Természetesen ezek számát is gyarapították -g ige- és névszóképzőink.
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c)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIntervokalikus mássalhangzó-kapcsolatok
Itt csak azokra a jövevényszavakra kerítűnk sort, amelyek egyik eleme zárhang,

s ezekhez csak azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-n j- kapcsolatot és a -x- kapcsolatait vesszük. Természetesen itt
sem foglalkozunk a toldalékolt alakokkal, azaz a toldalékolás során egymás mellé
kerülő kapcsolatokkal, jóllehet például a felszólító módjel, vagy a -t képző, a -t

múltidőjel a kétnyíltszótagos tendencia működése következtében nagyon sokféle
mássalhangzó-kapcsolatot teremthetett.

A -p- kapcsolatairól az előző részben esett szó, s megállapíthattuk, hogya -pl-

(gyeplő, szeplő), a -pr- (apró, seprő) és az -rp- (árpa) szekvenciák a korábban meg-
lévő, de átalakult kapcsolatokat újítják fel.

A -b- kapcsolatai közül csak az -mb- -re őriz példát ősi domb szavunk.
A -t- -vel alkotott kapcsolatok közül a -r+C kapcsolatra ősmagyar jövevénysza-

vaink közt nincs példa.
A C« a következőkben fordul elő: -lt-: tör. *balrir-yan > bojtorján, *AltunwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

> Ajtony. (Az ugor *tult3 > táltos szóban az -It- megmaradt, ahogyan az ölt, olt

típusú képzésekben is.) Török -rt- jött át szirt, gyertya és (magánhangzókieséssel)
gyárt szavunkban. Iráni -rt- -t őriz a vért.

A -d-vel alkotott kapcsolatok közül bizonytalan a török -dm- a ködmön szó-
ban, s a török -dl- a *sidlii -y > szőlő-ben (LIGETI, TörK. 29).

Viszont találunk -ld- kapcsolatot a török ildom- ban, s ha jó az etimológia, az
iráni zöld- ben is; -nd- kapcsolatot őriz a kűndű (LIGETI: MNy. LXXV, 267-9) és a
kender; -rd- van a török eredetű érdem és az iráni jövevény kard szóban; -zd- az
iráni gazdag-ban. Török --yd- van búza (tör. *bu-yday - *bu-yzay) és túzok (tör.
*tu-ydaq - *tu-yzaq) szavunkban. Áro a --yd- > --yz- változás a törökben is megtör-
ténhetett (LIGETI, TörK. 30-1).

A -z-val alkotott kapcsolatokkal jövevényszavainkban újra teremtődnek - mint
láttuk - az ősmagyar kor első felében elveszett szekvenciák: -kl- : toklyó; -rk-: sár-

kány, boszorkány stb.; -ék-: kecske.

A -g-vel alkotott kapcsolatok: -1)8-: tör. tengely, tenger; -rg-: tör. ürge; -[3g-t

hozhatott át, ha jó az etimológia, iráni *iivg > üveg szavunk, de ez több mint bi-
zonytalan.

A X szóbelseji kapcsolatával csak azért foglalkozunk, mert az eddigi ekből az
derült ki, hogye fonéma csak szó elején, veláris magánhangzó előtt fordulhatott elő.
A kései ősmagyarban átkerült alán *aXsi"n szóban -Xs- kapcsolatot találunk. (Meg
kell jegyeznünk, hogya C+X, illetőleg a -Xt- a felszólító módban, illetve az -ít képző
előzményében az ősmagyar kor második felében már előfordulhatott.)

Az -'T]j- megmaradt néhány ősi szavunkban (langyos, hangya), ezekhez járult
a török eredetű *JinJü > gyöngy, s amennyiben elfogadható, az iráni jövevény
*giinJ > kincs. (A j -cs-re vö. agyar: acsarkodik.)

Ha ezeket, a csupán zárhangokat (továbbá j-t és X-t) tartalmazó jövevényszó-
beli mássalhangzó-kapcsolatokat áttekintjük, a következő megállapításokat tehetjük.

a) Egyesek csak szaporították az ősi, már meglévő kapcsolatokat: -It-, -rt-o
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b) Mások olyan ősi mássalhangzó-kapcsolatokat újítottak fel, amelyek a kései
török hatás idejére már bizonyára átalakultak:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-pl-, -pr-, -rp-, -kl-, -rk-, -ck-o

c) Újak a zöngés zárhangokkal, illetve affrikátával alkotott kapcsolatok, hiszen
ezek maguk is az ősmagyar kor szülöttei. Közülük azwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-nd-srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés az -T\8- a korai ősma-
gyar zöngésülés során már létrejött kapcsolatot elevenítik fel (az ősiek ekkorra már
denazalizálódtak). Az -ld-, -rd-, -zd-, -rg- és -~g- jövevényszavakban fordulnak
elő (de toldalékoláskor a kétnyíltszótagos tendencia eredményeként bárhol, ősi sza-
vainkban is előkerülhetnek: -rd -: fordul, -ld- : áldoz stb.).

d) Bizonyára új és egyedülálló aXsi"n szavunk -Xs- kapcsolata.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ill. A harm ad ik nagy kérdéskör , m elyb en jövevényszava ink

seg ítségünkre leh etn ek - m in t a bevezetőb en je lez tük -,

a nye lv járási kü lön fejlöd ések b izony ítá sa .

Minthogy azonban török elemeink elsősorban az s - cs. az s - sz, valamint az
i - ü nyelvjárási különállásról tanúskodnak, ebben, az elsősorban zárhangokkal fog-
lalkozó dolgozatban, nem kerítettünk sort a kérdéskör bemutatására.

A fentiekben rajzolt képet természetesen módosíthatják az ősmagyar kor isme-
retlen eredetű, valamint - szerkezeti felépítésüknél fogva mindenképpen ősinek
tartható - hangutánzó, hangfestő szavai. E dolgozat azonban csak a jövevényszók
tanúságtételét adta elő.
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ADALÉKOK NÉHÁNY TÁ JSZAVUNK ÉLETRA JZÁHOZ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D. BARmA KATALIN

1. Azt a kőzísmert tényt, hogy a nyelv három meghatározója, a sz ő ksrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAin cs , a
nyelvtani rendszer és a hangrendszer közül a változékonyság legnagyobb
mértékben a szókíncsre jellemző, BÁRCZI GÉZA így fogalmazza meg: ••...a szó-
kincs a nyelv legkevésbé állandó része, minthogy nemcsak belső, önmagában meg-
fejthető mődosulásoknak, de főleg idegen hatásokon alapuló változásoknak legjob-
ban ki van téve". (A magyar szókincs eredete 3.) Természetes, hogy a szókíncs egé-
szének bármilyen jellegű és mértékű módosulása, alkotó elemeínek, a szóegyedek-
nek a változásaiból ered, e változások milyenségéveI és mennyiségévei függ össze.
Gyarapodása új belső keletkezésű vagy jövevényszavakkal. veszteségei régi szavaink
elavulásával nemcsak mennyiségi, hanem minőségi módosulásokat is eredményez-
nek. Különösen nyelvjárási szinten élő szavaink, vagyis a táj szavak újabban felgyor-
sult tömeges elavulása jelent pótolhatatlan veszteséget minden olyan esetben, ami-
kor ismeretlen, soha sehol nem rögzitett, a mai nyelvjárást beszélők előtt sem isme-
retes egyedei tűnnek el nyomtalanul. Tájszavaink ma még élő csoportjának jelentős
része is ismeretlen számunkra, s ha ezek kihalnak, visszaidézhetetlenül eltűnnek ve-
lük eredetük, alakulásuk titkai, s még sok olyan tanulság, amelynek elvesztése a
nyelvtudományt érintő (hangalakí, morfematikai, szemantikai stb.) kérdéseken kívül
más rokon tudományágak (pl. történelem, néprajz stb.) számára is jelentős ismeret-
szerzés lehetőségét ítéli pusztulásra.

2. Ezeken a tényeken. végleges megoldásként, eddigi értékes szógyűjtéseink re-
gionális és egyetemes tájszótáraink sem segíthetnek. Jelentőségük ugyan. egy régeb-
bi állapot megőrzése terén óriási, hiszen megmentették az elavulásra ítélt táj szavak-
nak kisebb-nagyobb töredékét, a teljes szókészlet összegyűjtése, írásban történő
megörökítése azonban, bármelyik nyelvjárásban. megoldhatatlan feladat.

Ez a szerény dolgozat nem azzal a szándékkal készűlt, hogy olyan eredménnyel
vegyen részt a tájszavakat mentő munkálatokban, amely egyáltalán említésre méltó
lehet, mindössze néhány olyan szóval foglalkozik, amely valamilyen szempontból fi-
gyelmet érdemel, s néhány dokumentumot mutat be annak szemléltetésére, milyen
rövid idő elég ahhoz, hogy egy-egy nyelvjárásból eltűnjenek, vagy a kőznyelvi for-
mákhoz idomuljanak (jelentésben vagy morfematikai jellegükben) a nem rég még
élő tájszavaink.

Egyike azoknak a szavaknak, amelyek anyanyelvjárásomban (Színpetríben,
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében) nem mindennapi jelenségeket produkálnak, a
köznyelvben és legtöbb nyelvjárásunkbanwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApok változatban élő rovamév. Közismert
tény, hogy ez szláv jövevényszó, s azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp6k formán kívül főbb változatai nyelvjárása-
inkban apank, ponk, punk, vagyis egy nazális mássalhangzót is tartalmazó alakok. E
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'változatok és a nazális nélküliwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApók viszonya általánosan ismert anyelvtudományban.
A nazálisos formák az ószláv nazális magánhangzók hajdani létére vezethetők
vissza. BÁRCZI szavaival: "Az ószláv nazális magánhangzók ... a XI. században
csaknem valamennyi szláv nyelvben hol valamivel előbb, hol valamivel később eltűn-
tek .;" (i.m, 92). Majd ezt írja a nazálisos és a nazális nélküli fejleményekről:
••Megesik, hogy szavainkat kétszer is átvettük különböző időpontokban, s erről a szó
hangalakja tanúskodik. Ilyen a donga - duga ... nyelvjárási ponk - pók ..." (í.m. 93).
A kettős, ill. kétszeri átvétel ténye, a kétféle változat létrejötte szempontjából, töké-
letesen meggyőző, vagyis a ponk XII. század előtti szláv alakra, a pók a XII. század
utáni nazális magánhangzó nélküli formára megy vissza. Ezt a megoldást - bár le-
hetségesnek tart más okból történt alakulást is - lényegében a TESz. is elfogadja.

A nazálisos formák több nyelvjárásunkban megmaradtak, hogy napjainkban
mely területeken élnek, arról nincs pontos tudomásunk. Az ÚMTsz. kéziratos példá-
nyának adatai alapján azonban megállapítható, hogy az 1950-es években ezek a vál-
tozatok még több nyelvjárásterületen használatosak voltak. Az ÚMTsz.-ból szár-
maznak például a kővetkezó, évszámmal és az előfordulási hely (főleg megye) meg-
jelölésevel kőzőlt adatok: 1891:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApánk (Hmszék m.), 1894: pank (Moldva), 1901:
ponk (N.-Küküllő vm.), 1903: ponk (Csík vm.), 1908: ponk (Tolna m.), 1936: p{wksrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"(CsángSz.), 1957: punk (SzegSz.) stb.
A köznyelvi pókháló-nak megfelelő összetételekben: 1900: ponkalo (Maros-

Torda m.), 1904: pankálá (Rozsnyó és vid.), 1800-96 kőzőtt: pankálo (Háromszék
vm.), 1890-1906 közöttpankháló (Borsod-Abaúj-Zemplén m.), 1939: pon káló (So-

mogy m.), 1913: punkháló (Bodrogkőz), 1957: punkhállá (SzegSz.), (pókáló alak ta-
lálható még például Nyitrában, Arad és Szilágy vm.-ben).

A kőzölt felsorolás nem tartalmazza az összes adatot, azt azonban ennyiből is
meg lehet állapítani, hogy a székely és a csángó nyelvjárás viszonylag nagy mérték-
ben vette át, és őrizte meg a XII. század előtti nazálisos alakokat. Az is föltűnő,
hogy azokról a nyelvjárásterületekről, melyekről a nazálisos pankhálá, pankáló-féle

összetételeket kőzli az ÚMTsz., általában nem kerül elő önállóan, az emlí tett össze-
tételeken kívüli használatban a pank változat. E hiányból természetszerűen adódik

. az a föltevés, hogy a nazálisos formákat egyes helyeken csak az összetétel őrizte
meg, erre a jelenségre majd az alábbiakban vitathatatlan példát idézhetünk. (Olyan
területek, melyekben a ponk, pank-féle nazálisos formák csak összetett szó előtagja-
ként jelentkeznek: Rozsnyó és vidéke, Borsod-Abaúj-Zemplén m., Szenna vid., Bod-
rogkőz stb.)

Az összetételekben szereplő nazálisos változat és az önmagában, egyszerű szó-
ként élő pók forma kettőssége, következetesen meglevő nyelvi tény volt anyanyelv-
járásomban, a már említett Színpetri községben. Az összetétel általános használata
kb. az 1930-as évekig tartott ki, később már csak az idősebb nemzedék nyelvében
szerepelt. Míg a pók csak ebben, a mai köznyelvivel is egyező, nazális nélküli válto-
zatban fordult elő, az összetétel, szintén következetesen használt pankálá formája,
teljes hangalaki elkülönülése következtében, semmiképpen nem idézte előtagjának a
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pók-kal,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAutótagjának a háló szóval fennálló rokonságát, ill. eredeti azonosságát. A
pankáló összetétel hajdan kétségtelenül pankhálá- ként jött létre, abban a műltban,
amikor ebben a nyelvjárásban is, a XII. század előtt átvett, a szlávban nazális ma-
gánhangzót tartalmazó szavaink fejlődésének megfelelően, pank-féle forma lett a
kialakult változat. Idővel azonban, amikor a szláv nazális magánhangzók eltűnése
után forrásaink és a későbbi állapot tanúsága szerint a pók alak az előbbinél jóval
szélesebb használati kőrben vált domináló változattá, nyelvjárásunkból is kíszorítot-
ta az eredetibb nazálisos pank szót, ma már föl nem tárható csatornán keresztül eb-
be a nyelvjárásba is behatolva. A pók forma azonban a pankáló összetételbe nem
jutott be, mert e táj nyelvbe történt befogadása és az összetételen kívül élő pank vál-
tozat kihalása után, valamint az összetételben már bekövetkezettwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh kiesése után a
pók és a pankáló teljes hangalaki elkülönülése - annak ellenére, hogy ez utóbbi
megőrizte eredeti 'pókháló' jelentését - visszavonhatatlanul végbement. Ez a folya-
mat, melynek eredményeképpen a pankálá a nyelvérzék számára egységes, nem két
tagból álló, tehát nem összetételnek számító szóalakká vált, hanem elhomályosult
összetételnek élt tovább, illusztrálja a fejlődésnek azt az útját, amelyen más össze-
tételek is eljutottak az elhomályosodásig (arc, ünnep stb.). - Valószínűleg hasonló
jelenség mutatkozik azokban a már említett nyelvjárásokban is, melyekben a nazá-
lisos forma csak az összetett, pankálá, pankháló-féle alakokban maradt meg, de az
előtag pa nk, ponk-féle formája helyett, önállóan használt egyszerű szóként a köz-

nyelvivel azonos pók nyert polgárjogot.
Színpetri és kőmyékének nyelvjárásában (természetesen Jósvafőn is) Jósvafő

község nevének beszélt nyelvi változata: J ósajö. A köznyelvben J ósva néven sze-
replő patak viszont, mely az aggteleki barlangból Jósvafő határában tör felszínre
(ezért lett valaha a község névadója), a Josva nevet viseli az emlí tett nyelvjárási te-
rületen. A v kiesése a községnévben, amely valószínűleg hozzájárult az eredetibb
J osvajö alakban az első szótagi magánhangzó megnyúlásához, létrehozta a J á-

sa(fö) - Josva kettősséget, nemcsak hangalakilag, hanem valójában funkcionálisan
is, hiszen az egyik csak a községnévben, a másik csak a patak nevében használatos.

Természetes, hogy azok, akik ezen a vidéken élnek, és az egymástól elkűlőnűlt

Jósa(jö) és Josva alakokat napjainkig megőrizték beszédükben, nem gondolkoznak
a két forma viszonyán, elfogadják és megőrzik az idősebb nemzedéktől gyermekkor-
ban megtanult alakokat, különösen ha a közneveknél szívósabban meggyökeresedett
földrajzi nevekről van szó. Ez utóbbiak időtállóan változatlanok maradnak, a több-
féle kommunikációs vagy hírközlő tényező útján anyelvjárást beszélőkhöz szinte ál-
landóan eljutó köznyelvi formák (különösen a legifjabb és az idősebb nemzedéksrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszó-

használatában) hatástalanok ma is.

3. Mindnyájan tudjuk, hogy a szókincs változásai az utóbbi évtizedekben, ami-
kor a köznyelvi hatások olyan sokféle csatornán keresztül érik el bármelyik tájnyel-
vi egységünket, nyelvjárásainkban is felgyorsultak. Ez természetes velejárója a civi-
lizált élet sokirányú fejlődésének, melynek nyelvi, ill. nyelvjárási következményei
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ellen ma már nemigen harcolhatunk. Már beszéltem néhány kiváló regionális tájszó-
tárunkról, melyekben a választott területek szókincsének teljességre törő feldolgozá-
sa felmérhetetlen jelentőségű, de sajnos nincs minden tájnyelvi egységünkről hason-
ló jellegű feldolgozás. Az ÚMTSz. is nagyban hozzájárul a ••mentő" munkálatok
eredményességének eléréséhez, ez a kitűnő, korszerű módszerrel készülö, hatalmas
mű nélkülözhetetlen forrása lesz a jövő tudományos kutatásainak, amelyeknek
szükségük van - bármely tudományágban is - azokra a lehetőségekre, melyek fel-
használására ez a nagyszabású munka módot ad. A tájnyelvi szókincs tekintetében
természetesen a teljesség igényét ez a szótár sem elégítheti ki, sőt, ismétlem, a szó-
készlet hiánytalan teljességét a legtökéletesebb regionális tájszótártói sem lehet el-
várni.

Valószínűleg nem szükséges különösebben bizonygatnunk, hogy sok olyan sza-
vunk tűnt el, még az utóbbi évtizedek nyelvjárási szókincsének elemei közül is,
amely soha, sehol publikációkban nem jelent meg, s amelyről nemcsak a nyelvtudo-
mány szakemberei, de maguk a mai nyelvjárást beszélők sem hallottak soha. Ennek
bizonyságául említek egy példát. Anyanyelvjárásomban, a 20-as években még élt,
főleg az asszonyok nyelvhasználatában azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbozbitaly (bozbitaji) szó, 'ijesztő megjele-
nésű, elhanyagolt kűlsejű' jelentésseI. Csak férfiak minősítésére szolgált; ma már
nem ismerik ezen a vidéken. Ezzel a szóval, bár sok lehetséges forrásban próbáltam
keresni, sehol nem sikerült találkoznom. BÁRCZI GÉZA hajdani szóbeli véleménye
szerint valószínűleg jövevényszó, de eredetéről, esetleges alakulásáról, egyéb vonat-
kozású jellemzőiről sem Ő, sem PAlS DEZSÖ nem tudott semmit, mivel Írásos for-
rásokban tudomásuk szerint sem fordul elő, sem a szakirodalomban nem bukkantak
rá még az említésére sem. Ezt a szót - ha ők nem ismerték - joggal nevezhetjük is-
meretlennek.

A következőkben olyan kérdés fölvetésére kerül sor, amelyre kielégítő választ
senki nem tudna adni, s amellyel kapcsolatban egy csekély, nagyon keveset mondó
részfelelet adására mégis merészkedem kísérletet tenni, habár tisztában vagyok az
akadályozó korlátok nagyságával s az esetleges eredmény jelentéktelenségéveI. A
kérdés az, hogy az utóbbi évtizedek, a már említett, a nyelvjárásokat a köznyelv ha-
tásainak egyre jobban kiszolgáltató folyamatai milyen gyorsan s milyen mértékben
irtják a már régebben is ritkább használatú, részben csak egy-egy tájnyelvi közösség
körében élő tájszavakat. A kérdésre megközelítően érvényes feleletet sem remélhe-
tűnk, már csak azért sem, mert ahány nyelvjárás, annyiféle benne a tájszavak kiha-
lásának irama, hiszen ezt sok speciális tényező befolyásolhatja. Függ a táj szavak el-
tűnése például a nyelvjárásra irányuló köznyelvi hatás erejétől, folyamatosságától, a
tájnyelvet beszélők befogadási készségétöl vagy éppen nyelvi konzervativizmusától,
függ a szavak fogalmi tartalmának jellegétől (pl. nem változnak a ma is használt né-
pi munkaeszközök, vagy ezek részeinek nevei stb.).

Csupán egyetlen nyelvjárás tájszavainak életével kapcsolatban próbálok a már
említett kérdésre választ keresni. A kísérlet megkockáztatására az ad lehetőséget,
hogy rendelkezésünkre áll PENAVIN OLGA kitűnő regionális szótára, a ••Szlavó-
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niai (kórógyi) szótár" címen megjelent háromkötetessrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmű, amely hosszú időt igénylő,
fáradságos gyűjtőmunka anyagát foglalja magában gondos, korszerű, minden jogos
igényt kielégítő feldolgozásban. A szerző az 1950-es évektől gyűjtötte nyelvjárási
anyagát, s ennek feldolgozása eredményeként - mint ismeretes - 1968-ban megje-
lent az első kötet, 1975-ben a második, majd 1978-ban a harmadik kötet. Mivel
magam is végeztem Szlavóniában gyűjtést még egyetemi hallgató koromban a 30-as
években, 12 füzetnyi anyagomból azonban, a háború viszontagságai következtében
egyetlen füzet maradt meg, a többi megsemmisült, így bár csekély alap kínálkozik a
szótár, mintegy 25-30 évvel későbbi adataival történő összevetésre, mégis megkísér-
lem kiaknázni ezt a nem valami nagy eredménnyel biztató, lehetőséget.

A szótár anyagából hiányzó szavak megítélésévei óvatosan kell eljárnunk. Nem
bizonyos, hogy az emlí tett évtizedek alatt bekövetkezett elavulási folyamat miatt
mind kiestek a nyelvhasználatból, lehetséges, hogyaszótárba be sem kerültek vala-
mennyien, mert az adatkőzlők véletlenül nem szőtték bele a szerző előtt elhangzott
beszédeik szerkezetébe. - A szótár szerzőj ének idevágó, bölcs megjegyzését csak he-
lyeselni lehet: "Nem teljes a szótár, jól tudom, sok-sok szó hiányzik még, nem is le-
het teljes, ahhoz anyanyelvjárásként kellene beszélnem anyelvjárást, én azonban
csak betolakodó vagyok ..." (lll. kötet, előszó). A szótárban nem szereplő, csekély
gyűjtésemben viszont megtalálható szavakat mégis fel kell sorolnom, bár nem lehet
eldönteni, kőzűlűk melyik minősíthető elavultnak, és melyik az, amelyet a nem
"bennszülött" gyűjtő - önhibáján kívül - nem jegyezhetett föl, mivel a gyűjtési
munka folyamán éppen nem bújt elő csigaházából.

4. Az alábbiakban közlendő szavak első, nagyobb csoportjában azok szerepel-
nek, amelyek a szótárból vagy teljesen, vagy a régen használt alakban hiányoznak.
Többségük csak morfológiai szerkezetben tér el a szótárban is meglevő szótól, rend-
szerint az eltérő képzővel történő képzés jelenti a köztük fennálló különbözőséget,
de ez szemantikai, s olykor szófaji eltéréshez is vezethet. Az alább felsorolt szavak
között akadnak olyan képzett tájszavak is, melyek sorában van néhány lexikailag
nem állandósult elem (ilyen például a kicsinyítő-becéző képzősök többsége), de a
hasonló jellegű származékok, ha különös képzésűek, a Szlavóniai szótárban is helyet
kaptak. A szavak hoz mellékelt példamondatok nem csupán azt a célt szolgálják,
hogy egy-egy szó használatának milyenségét az eredeti nyelvi környezet, valamint
az ezt megteremtő szituáció világítsa meg, hanem azt is, hogy ennek a szinte egye-
dűlállóan archaikus nyelvjárásnak színeit, zenéjét, jellegzetes zamatát némileg érzé-

kelhessük.
A szavak második, kisebb csoportjában azok foglalnak helyet, amelyek jelen-

tésükben különböznek a szótárban fellelhető megfelelőjüktől, vagy a szótárban kő-

zölt jelentés valamilyen problémát vet föl.

a) A szótárból hiányzó szavak:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a..9lqgl: 'álldogál'. ,.Az ablagba qglqgltunk".
apolkozik: 'csókolózik'. "H~t te egyöm még apolkozol is?".
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aratat:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'aratás'. "Mekkeszték mao az arctatot esz ('is')".

qgtkolódik: 'átkot mond, átkozódik'. .Ákkor na;;'ó igön csúny~n @tkolódott ".

bacsid: 'bácsika, rokon férfi'. "Miska bacsid is mást jün".

bigJjol, megbigJjol: 'varázslattal gyógyít, varázsol'. "Pedig aszt megbigJjolt@k

(mégsem gyógyult meg)".

bigJjolat: 'rontás, varázslat'. "akor b@jolat lesz, mégdőglősnek a jós~gok".

beszélél: 'elbeszélget, mondogat'. "SzüIikém beszélélte ".

bihícsös: 'kelésforma kiütésekkel borított'. "Mikor van egy embörön vagy asszonyon

ojan sebők, naolunk am montaok: bihícsös".srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.•.•.. .•....
birkol: 'bír, birogat'. "Nem birkolt ak ménija ('menni')".

bögörcse: 'kis bögre'. "Hoz ('hozz') bé víszkét ebbe a bögörcsébe".

bút: 'beborít, takar'. " ... félkaptam a lazaokot ('gyapjú takaró'), magamra bűtottam",

bütá: 'tető, borító'. ,,A bütoj« n@d vó~t".

bümög: 'brekeg'. "Mast a szandzsba ('vízzel telt árok') vA víz, osztá od bümög a

béka".

cS(g> volgát: 'csóválgat'. "az ... üstökős ... csqpvotgati a fark~t".

dinnyika: 'dinnye'. "Egye meg ő az apik~j~val aszt a dinnyik@t".

dumog: 'mormol'. "Mi csiny~jak, hogy od dumog az a fejér micsoda".

durr anaos: 'pattanás'. ,,Hoj an durranaos van a kezemőn" ...., .•....
élél: 'éldegél'. "Háll~ssam ezeket a szegényeket, hucson élélnek:",

ellepés: 'beborít'. "Télem mindég ellepeste a hó",

elménél: 'elmeneget'. "Mindön nap elménél ".

elvaszkal: 'szétzilál, összekuszál'. "Vigy~zon, a legyek e ne vaszkajjook a betűt,

mer a jó Iste se raki össze".

embörcse: 'emberke'. "Ne b~ncsa~tok, ojan jószívű embÖrcse".

féléköny: 'félénk'. "M~ estünnet nem jó édedül, aki féléköny ",wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

fesés: 'fest, f'estéget'. "Nagypéntögbe toj~st fesesnek ".

fűt: 'rászorít, ráerősít, ráköt'. "Áz esztr~ngot oda szoktok fút ani a szegre". (A fűt

talán azonos a fojt igével, alakilag a nyelvjárásban megegyezik vele, a jelentést

nem nehéz a 'rászorít'-bóllevezetni.)

gágáeszű: 'ostoba'. .Ennye, ennye, gagaeszű, asz mondi apik~m ...".

gágó: 'gólya'. "Les~It öd gágó a rétön".

hajfonyá: 'hajfonat'. " ... konty al~, hajfonyó al<is>".

hall@l: 'hallogat'. ,;Mék Pétör Esv~ntól hall~ltam".

hucson: 'hogyan'. " ... hucson élelnek".
húszkol: 'húzgál, húzogat'. ,,Az embörnek a keze mégzibbad, mikor húszkali a cse-

csit (= feji a tehenet)".

ijödés: 'ijedtség'. "Ojan valami ijödés vam benne".
istenkényércsejé: 'papsajt'. ,,Ama ístenkényércséje, ama mék tüskés gécsa".

fvelködik: 'kering'. "Mao nem fvelködik bennem a vér, hanem aol",.•.•.. ~
jákedvetlen: 'kedvetlen, lehangolt'. "Mag~ba jókedvetlen az ijen öregasszon mint

én".
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kérdöszködik:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'kérdezősködik' .••Még majd azut;0n akarok kérdöszkönnyi".

kettőd: 'kettőcske' .••Maó ev van ez a kettőd csak (csirke)".BA
. . " ' " . .srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.

kicsid: 'kicsike' .••Ek kicsid vót a kepőce ajj~n (víz)".
kimonthatlan: 'kimondha ta tlanul'. .kimontb asIan szenvedött".
koraosz: 'keresgél, kutat' .••Haot éppön a nőtact káraoszik T",

!t",J ~....., ...."

kumog: 'brekeg (a béka)'.
laotandá: 'látható'. .Laotandá vót az igassanoa" .ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA....." ...., " .Je:>

lepel: 'nádfedél'. ,.A piszkafact mék f'éndugik a lepelbe " ....,
lébdös: 'lépeget' .••Előtte lébdösött ".

lötyög: 'beszél (tréf.)' .••Mást mine nem lötyögöttwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAT".

megbugyog at: 'vízbe nyomkod, mártogat'. ,,Akkor jól megbugyog attaok".
. . . . .. v

megdindül: 'megcsendül'. .Akkor megdindült a hajnali harankszó".
megigyenűt: 'megjavít, megigazít' .••Széréncsaora gyüttek, baor ('legalább') megigye -. . . ....., ""'"

nűtöttem az óraornat" ....,
megszülik: 'megszületik' .••Maj mekszülik m;0 a gyerök".
megzuh. an: 'megzörren '. ..Haot asz mondi, tizenkét órákkor megzuh an aom az akna

v ...,

('kémény')".
motokoz: 'motoszkál, keresgél' .••... mégaolt, ot motokozot valamit ••.

• ; • ""o •

natyszerűcsén: 'nagyszerűen' .••En a fejemön igö natyszérűcsén tudok vinnija".
nevetkőzik: 'nevetgél' .••... hun nevetkőzöt, hun szomorkodot".
növetel: 'növés" .••ló nagy növetelű laon".
őtözötten: 'ünnepi ruhában' .••Ötözött~ vannak?".
püszkol: 'prüszköl, horkol' .••... beléhűsztaok a vízbe, mind úp pűszkolt ".

»Ó» • " , , ; • .' ? ' : ' :
rene a: sogor, sogorka .••Men ki, réne a. .
rötten: 'megijed' .•••Ahugy megl~tott engöm a laznogba ('gyapjú takaró') ojat röt-

tent",

szöntös: 'borzas' .••Szöntös vagyok, mer m~ma nem fésülköttem".
szuuyant: 'beledöf (pl. kést puha anyagba)' .•• Égyöm, it van a bugyli bicska, haty

szuuy ancsam a hasa togba",
tértekelet (télrekelet): 'ősz' .••Egész térrekelet vót m~r akkor".
toják a: 'tyúk tojószerve' .••Nem szabad Luca napker várni, mer akkor bévarrík a tí-

kok tojok aojikat" ....,
töredéköny: 'törékeny' .••Fejér babgyöngy vo~t, vékony, töredéköny".

zöher: "vízi gaz, ot nőv a vísz szélin", "Koma, od bügdösse meg aszt a nagy zöhert".

b) Azoka szavak, melyek a szótárban is megvannak, jelentésükkel kapcsolatban
azonban említésre méltó problémák adódnak:
ad»: 'adósság'. .Hűszezör dín~r adoja vo~t m;0 akkor a nagy ital miatt".
étel: 'evés'. ,.Az étel ut;0m minygy~ léfekűtt".

ital: 'ivás, részegeskedés'. "Oda ('ott') szokot neki a nagy italnak",
kereset: 'keresés'. "Éppen keresetire indúltam".
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Az eddig felsorolt néhány szó a szótárban a köznyelvivel azonos jelentésben
szerepel. Az utóbbi három, gyűjtésemben cselekvésnév, a köznyelv és a szótár hasz-
nálatában a cselekvés eredményét fejezi ki (tehát nomen acti), illetve a cselekvés
tárgyának jelölője (nomen obiecti). A következőkkel kapcsolatban, szintén a jelen-
tést érintő, de némileg más jellegű problémák vetődnek fel:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

OlVOS: 'gyógyszer'. ,.A napa békenté mag<i9tvalami orvoss al".
szenes: 'tüzes, égő'. ,.A szenes f~t meg, ahugy égött, ut~na hajítottok".wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

vonó: 'harangozó' .••Még nem mént el a vonó harangozni".
Az OlVOS a szótárban a köznyelvi 'doktor' jelentésben és a régebbi, 'gyógyszer'

jelentésben is megtalálható, de már ez utóbbi jelentés kifejezésére megjelenik a
köznyelvivel azonos orvosság is, amelyet még a harmineas években senkitől nem
hallottam gyűjtőmunkám során. A szenes gyűjtésemben még a régi jelentés hordo-
zója, a szótár szerint már csak a 'szénnel beszórt, bepiszkított' jelentésben ismere-
tes, mint ahogy a vonó is (vonyo~ formában) csak eszköznévként szerepel. Ismét
más típust képviselnek a következő kifejezések:
békéretőzik: 'valahová bejutást kér' .••Ety karaocsonyeste békéretőzöt hozzaojik éty

szegény asszony".
elpiszkü: 'elpiszkolódik'. Úgy elpiszküt a keze!" ••Hama ('hamar') episzkflt,

égyöm",

megzuh.an: 'megzörren '.••... megzuh an <i9maz akna".
A kéretőzik jelentése a szótárban 'kérkedik'. Ez azonban talán valami elírás

eredménye, mert a közölt példamondat az előbbiekben ismertetett ('bejutást kér')
jelentést illusztrálja: ,,Kéretősztek sokan a kocsira, de nem vo~t hej". Az elpiszkü a
szótárban elpiszkol CÍmszó alatt található tárgyas igeként 'elpiszkol' jelentésben.
Példamondatot nem közöl a szótár, de kétségtelen (ezt több tényező igazolja), hogy
az elpiszkü, episzkíl -ul képzös, reflexív jellegű intranzitív ige, ezt a gyűjtésemből
származó példamondatokon kívül morfofonetikai jellegű bizonyíték is alátámasztja,
hiszen a nyelvjárásban csak az -ui/-ül képző fordul elő -z1 változatban.

A megzuhan ige azért került be két helyre, vagyis az ittenin kívül a szótárból
hiányzó szavak csoportjába is, mert meg igekötős alakja valóban hiányzik, csak a
zuhan formát közli a szótár, a köznyelvivel azonos jelentésben. A zuhog és a zuhan,
valamint a velük valószínűleg közvetlenül összefüggő zúg családja (1.TESz.), (és az
ősi jelentést őrző, nyelvjárási megzuhany. hangutánzó szócsalád tagjai, a magasból
lezuhanó víz hangját érzékeItették, majd a hanghatással együttjáró, ill. azt előidéző
••mozgásképzet uralkodóvá válásával" a jelentés megváltozott, a zuhan például a
magasból történő gyors leesés kifejezőjévé alakult (vö. TESz.). A megzuhan az ere-
deti jelentésben gyakran használt igéje volt a harmineas évekbeli szlavóniai nyelvjá-
rásnak, a szótár tanúsága szerint néhány évtized eltörölte.

Nem mellőzhető egy-két olyan szó említése és tárgyalása sem, amelyek, bár egy
kivétellel (de lehet hogy ez sem kivétel), más nyelvjárásokban is megtalálhatók,
gyűjtőmunkálataim idején azonban a szlavóniai nyelvjárásnak - éppen gyakori és
sajátos használatuk következtében - egyedülállónak tűnő, utánozhatatlan zamatot
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kölcsönöztek. Funkciójuk, használatuk kérdései általában is, de különösen a szótár-
ban közölt értelmezések alapján, vitathatóknak látszanak. Ezek a szavak a követke-
zők:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

dé: 'mintegy, körülbelül'. "Hanem, hallitok-é, vót od dé haoromszaoz vadmacska";srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. . . ...." ......"

,Jór rao vagdoltam dé őccőr".
egyöm: '"jclentés nélküli pótlékszó'" (MTSz.). ,,6 egyöm, h~t te vagyol, mondom

sírral (,sírva')". ,.Ápika, kisérjé ki, egyöm, őtet"; "M~, egyöm, igö feledéköny
vagyok". .Zúccsatok ('dobJ'atok') utaona, egyöm lészaolt maor az első gagója

.., '"' >J

('gólya')".
ejnyeke: 'enyhe rosszallást kifejező indulatszó". "Hajde, ejnyeke, jó let vóna bé-

hozatni eszt a fényképezőt", .Ejnyeke , de naty k~r!".wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
hajde: 'nahát, rajta'. ,JIajde, mine gyütt oja hama?".

Mindazt, amit a szótárbeli értelmezések helytálló voltáról kétségbe vonhatónak
tartok, az adatközlő(k) rovására kellene Írnunk, bár igazságtalanul Ítélne, aki valakit
hibáztatna. A szerző mondja az adatközlőkről szóló rövid összefoglalásban: ,.Adat~
szolgáltatókként azok jöttek számításba, akik helybeli születésűek voltak, ott tanul-
tak és csak keveset mozdultak ki huzamosabb időre falujukból. Olyan, aki nem volt
faluja határán túl, már csak a nagyon öreg asszonyok között található". (I. kötet 7).
- A harmineas években Kórógyon keresve sem lehetett találni olyan "bennszülött"
nőket, akik hosszabb időt töltöttek falujuk határán kívűl, legföljebb Eszékre utaztak
néha, de még aznap visszatértek, amint a szükséges vásárlásokat lebonyoIították. A
férfiak távolléte is csak a katonaság éveire korlátozódott. A "Szlavóniai szótár"
anyagának gyűjtésekor a helybeli lakosok régebbi zárt élete már megváltozott, elszi-
geteltségük megszűnt, több kapu tárult a külső világból áramló nyelvi hatások befo-
gadására. Érthető tehát, hogy bár a nyelvjárás lényegében még érintetlen maradt,
szókincsének egy-két jellegzetes eleme elavult, vagy elavulóban lévén, csak a legidő-
sebb nemzedék néhány tagjának nyelvében bukkant fel olykor. Az ilyen szavak
funkciójával, használatuk szabályaival szemben az adatközlők elbizonytalanodtak,
meghatározásaikba természetesen félreértések is becsúszhattak, hiszen saját szó-
készletük tartozékaiként kellett ezeket érteniük és értelmemiük.

5. Mindezek megfontolása után áttérhetünk a már előzőkben közölt néhány
szóval kapcsolatos kérdések megbeszélésére.

A dé a szótárban kétszer szerepel. Egyszer de címszó alatt, hsz. (határozószó)
jelzéssel, dél. nyelvjárási formában, helyesen 'vagy, körülbelül' jelentésseI. A másik
helyen dé két címszó alatt, dé! kéÁt nyelvjárási alakban, tévesen 'néhány' értelme-
zéssel. Az első szócikkben a következő példamondatok olvashatók (a 'vagy' jelentés
1.-ként, különválasztva található, az illusztrálására szolgáló példamondatot idézem
elsőként):

,,Dék haorom, dé! kető, dél. öt gyerök is lehetőt", (A 'körülbelül' értelemzéshez
v .

tartozó példamondat a kővetkező.) "Vó~t dé~ tísz szöm szíva a f~n". A 'néhány' je-
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lentésűnek értelmezettwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdé~ kéLt példamondata: ,.vét. kéÁt embör akart csak bémén-
ni".

Nyilvánvaló, hogy a szótárban egymástól elválasztva közölt két szó azonos. Je-
lentése 'mintegy, vagy, körülbelül'. A harmineas években használata még a fiatalabb
nemzedék nyelvében is gyakori, minden, pontosan nem ismert, vagyis meg nem ha-
tározható számnév előtt megjelent, de 'míntegy' jelentésben ismert mennyiség ki-
emelésére is szolgálhatott. Ez a szócska előfordul Zrínyi Miklós eposzában iszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAde

alakban. Például: "Ezek de lehetnek ötvenkétezerek". (Szigetí veszedelem 1. 88.).
Nem lehet eldönteni, hogy ez egy régebbi, rövid magánhangzós alakváltozat-e, vagy
esetleg az eredeti kéziratban dé-ként használt formát valamelyik első kiadó értel-
metlennek találta, és számára értelmes szóvá, alakította, a de kötőszóval azonosítva.

Az egyöm a szótárban 'azt mondta, hogy, azt mondta' jelentéssei szerepel, az
adatközlő szerint "akkor használják, ha valakinek a beszédét ismétlik". A közölt
példamondatokba valóban beleillik ez az értelmezés: "Szó~tal rérödnek? Szó~tam,
de egyöm nem éi.r ra". Egy másik adatközlő véleménye az, hogya más szavainak az
idézésekor "a kettőspontot helyettesíti az egyöm". A Szlavóniai szótár szerzője
megjegyzi, hogy: "Inkább talán a bizonyítás, az állítás, a tény megerősítésére szol-
gál. Néha beszédtöltő "hát" jelentése is van".

Ez a vitatott szócska nemcsak a szlavóniai nyelvjárás sajátos tulajdona. Az
MTSz. több olyan területről kőzli, amely földrajzilag közel fekszik Szlavóniához, (pl.
Ormányság, Dráva mell., Eszék vid. stb.). Ezekben előfordul, igyöm és igyem alak-
ban is. Az MTSz. első jelentésként szintén az 'azt mondja, úgy mond', tehát a Szla-
vóniai szótárban elsőként kőzőlt értelmezést tartja helytállónak. csak másodiknak
közli azt, amit a fentiekben, az egyöm értelmezéseként elfogadhatónak tartva, idéz-
tem. Szlavóniában egyébként. ott tartózkodásom idején, az egyöm olyan gyakori
volt, hogy bármilyen jellegű elbeszélésben helyet kaphatott, így természetesen má-
sok szavainak az idézésében is, de - amint a gyűjtésemből kiemelt példamondatok
is elárulják - nem ez volt az elsodleges, vagy éppen egyetlen szerepköre asrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsűrű hasz-
nálatú szóeskának. Csekély megmaradt szlavóniai gyűjteményemnek keletkezése
nincs szinkronban a szótár anyagának gyűjtésével, nem állíthatom tehát, hogy több
évtized elteltével az egyöm használatának körülményei ugyanazok maradtak, sőt
kétségtelen ténynek tartom, hogy ezen a téren is jelentős változással kell számol-
nunk. Beszédbeli jelentkezésének nagy mértékű ritkulására vall, hogya szótár pél-
damondataiban hiába kerestem, sehol nem sikerüIt az egyöm-re rábukkannom. (Az
ugyan nem lehetetlen, hogy egy-két előfordulása, ekkora anyagban, elkerülte a fi-
gyelmemet, s az sem elképzelhetetlen, hogy az adatközlő szándékosan kerülte.)

Emlékeim és a meglevő adataim alapján, nem hiszem, hogy az egyöm- nek bár-
milyen jelentést tulajdoníthatunk. Amikor én találkoztam vele, nem volt más, mint
az elbeszélést, kijelentést hangulatilag kiszínezó, enyhén nyomatékosító, jelentés
nélküli elem. Különben hosszas vita után, ahol bennszülött kórógyiak keresték az
egyöm megfelelő értelmezését, ez a megállapítás hangzott el: "Nem jelönt az egyöm

semmit, csak monygyok, mer nekiszoktunk".
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AzzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAejnyeke,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAamit én kicsinyítőképzős indulatszónak minősítettem, gyakran
hangzott el, különösen idős asszonyok beszédében. A szótárban nem szerepel, illetve
nem ebben a formában és nem ezzel a funkcióval. de vele csaknem azonos hang-
alakban található egy érdekes, számomra (mivel soha nem hallottam a nyelvjárás-
ban) meglepő kifejezés, az enye ke! (ejnye ke) ••isz. csodálkozás szava". Példamon-
dat nem illusztrálja, így használatának mikéntjéről nem kapunk képet. (Az ejnye
egyébként még ugyanannak a beszélőnek az ajkáról is különböző alakokban hang-
zott el, följegyeztem ejnye, ennye, enye változatokat, ezt az ejtésbeli változatosságot
más szavak esetében is tapasztaltam.) Abban a nyelvjárásban. ahol a kicsinyítő-be-
céző képzök olyan nagy szerepet játszanak, illetve játszottak, és annyi a köznyelvet
beszélők számára szinte hihetetlen alakú és funkciójú származékot hoztak létre
talaozatoskaon, mind6fé/ike, tisztikaora: ••...mint tisztik aora mégrothatt" stb.), el-

'\wil"'" IOJ ....,

fogadhatónak kell tartanunk az indulatszó kicsinyítését is. Valószínű, hogy ez is el-
avulóban volt a szótár anyagának gyűjtése idején, s az adatközlő tévedése jószándé-
kú félreértésből származott.

AwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhajde indulatszónak a szótár 'gyere' jelentést tulajdonít. Az ott kőzőlt példa-
mondatban ez elképzelhető. ,,Hajde, ménnyűnk ma!". A következö, saját gyűjté-

~ .
semből származó mondatokba azonban nehéz lenne beékelni: .Hajde, ejnyeke, jó
let vóna béhozatní eszt a fényképezőt". .Hajde , mine gyütt oja hama?". Ezekbe in-
kább a ••nahát, nodev-Iéle jelentés lenne megfelelő. Az MTsz. ezt a szót is közli a
már emlitett, Szlavóniához közel fekvő nyelvjárásterületekról. több alakváltozatban
thajde, hajdi, hejd stb.), 'nosza, rajta' értelmezéssel. Az ott idézett példamondatok-
ba beleillik ez a jelentés de a hajde a szlavóniai nyelvjárásban nyilván több árnya-
latot kifejezhetett.

Ami a ••Szlavóniai szótár"-ból hiányzó szavak mennyiségét illeti, megmaradt
gyűjtésem csekély terjedelméhez viszonyítva eléggé jelentősnek mondható; mintegy
hetvenre tehető azoknak a száma, amelyek a szótárban már nem szerepelnek, vagy
lényeges módosuláson estek át morfematikai szerkezetük vagy régebbi jelentésük
szempontjából. Ez a mennyiség azonban szerencsére kevés ahhoz, hogy a nyelvjárás
jellegén számottevő változást eredményezzen, de azt jól tükrözi, hogy néhány évti-
zed is elegendő több, sajnálatos veszteség létrehozásához.

A nyelvjárás egyik uralkodó jellemvonása képzőrendszerének rendkívüli gaz-
dagsága, s e rendszerbe tartozó képzők felhasználásának sajátos módjai. Mindez
fontos meghatározója a szlavóniai.szőkíncs jellegzetes tulajdonságainak s a velük
járó hangulati hatásnak. A szótárból hiányzó, tehát az anyaggyűjtés idején már va-
lószínűleg nem élő szavak jelentős csoportja, éppen a képzök domináló szerepéből
kővetkezően, az ősi formánsok elavulásának. eltűnésének tulajdonítható. A bácsid,
kettőd, kicsid-féle származékok már nem szerepelnek a szótárban, s a szerző sem
említi az ősi -d kicsinyítő képzöt a még élő, produktív deminutív formánsok felso-
rolásában (I. kőtet 13), bár a harmineas években még az idősebb nemzedék nyelvé-
ben nem is ritkán jelentkezett.
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A köznyelvböl már eltünt,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-csar-cse képzővel képzett szavak a szótárban is

gyakoriak. Mégis megállapítható, hogy a szótár anyagának gyüjtésekor, használatuk

a harmineas évekéhez viszonyítva, csökkent, a szerző ugyanis megjegyzi, hogy nem-

csak főnévhez. hanem fokozott melléknévhez járulva is "kedvelt" képzök. A gyűjté-

semböl idézhető példákban viszont alapfokú melléknévből származó szavak is talál-

hatók (natyszerűcsén, aprócsa), sőt számnévböl képzettek is (pl. tizenkettőcse ).

Archaikus vonás a nyelvjárásban az -au-et képzős cselekvésnevek használata.

A szótárbeli adatok tanúsága szerint ezek száma is csökkenő tendenciát mutat. Az

aratat (gyüjtésemben még meglevő) cselekvésnév helyett a szótárban már az

arataos található, a kereset (gyűjtésemben 'keresés') már csak a köznyelvi jelen-

tésbe~ fordul elő. A térrekelet 'ősz' (télrefordulás) szép példája a magyar nyelvben

jövevényszóval jelölt évszak belső keletkezésű szóval történő elnevezésének. - Az

onomatopoetikus eredetű alapszó (relatív tő) terméke a durranqos ('pattanás'),

ugyanolyan szemlélet és morfematikai szerkesztés eredménye, mint köznyelvi meg-

feleléje. - A szintén hangutánzókeletkezésű kumog- és bümög, melyek a béka

hangját érzékeltették, az adatkőzlők nyelvhasználatából is kiveszhettek, mert helyet-

tük a szótárban már a köznyelvivel azonos kuruuyol és brekeg szerepel. Az MTsz.

közöl Somogy m-ből kummog igét, jelentése azonban más, mint a szlavóniai kumog-

é ('érthetetlenül beszél, magában dörmög').

Az aolaol ('álldogál'), beszélel, elménél ('elmeneget')-féle, -ál/-él gyakorító..,srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA""
képzős igék, a szótári anyaggyüjtés idején is produktív képzőjükkel. gyakran hasz-

nált elemei voltak a nyelvjárási szókincsnek. A szótár szerzője szerint a rövid elő-

hangzós képzővel alakult li:gtal, metel-féle származékokkal szemben a rnorfofoneti-

kailag eltérő, vagyis a hosszú előhangzós képzővel képezett lqgt@l, ménél-félék "a

hosszú ideig tartó cselekvés eredményét fejezik ki" (1. k. 14). Be kell vallanom, hogy

rövid magánhangzós formánssal keletkezett igéket - ebben a kategóriában - én ta-

lán nem is hallottam, legfeljebb egy-két esetben találkozhattam ilyenekkel, semmi-

képpen nem lehettek gyakori használatúak. (A szerző is a szótárban Haraszti nyelv-

járásából idéz néhányat.) Azt soha nem vettem észre, hogya cselekvés időtartamá-

nak jelölése szempontjából a rövid és hosszú előhangzós származékok között kű-

lönbség mutatkozott volna. Nem akarom azonban kétségbevonni a szerzö megállapí-

tásának helyességét.

Nem szándékozom a szótárból hiányzó szavak vagy szóalakok mindenikéről be-

szélni, ezt fölöslegesnek tartom, mivel a felsorolás a szó, a jelentés és a példamon-

dat közlésével megvilágítja, milyen típusú derivátumok vagy valódi táj szavak tűntek

el a nyelvhasználatból, vagy ha élnek, de nem kerültek be a szótárba, melyek kezde-

nek elavulni, korlátozott szerepűvé válni. Egyetlen szóval kapcsolatban mégis kell

néhány megjegyzést tennem. Ez a 'papsajt' jelentésű istenkenyereséje találó elneve-

zése annak a vadon termő növénynek, melynek kis, kerek termését "észik il gyer-

kők". Az istenkenyereséje hiányzik a szótárból, a papsajt viszont címszóként szere-

pel, egészen meglepő jelentés hordozójaként: 1. "a gyermekláncfű pihés bóbitájának
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sajt alakú f'észke" .• .A gyerkök meg&zik awvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApapsajtot", 2. "a gyermekláncfű pihé-
je" .•zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPapsajt vansrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAli hajadba".

Az utolsó példamondat bizonyítani látszik. hogy a papsajt elnevezés valóban
jelentheti a gyaermekláncfű pihéjét is. Erős kétséget támaszt viszont - a jelentésre
vonatkozólag - az a mondat, hogy •.A gyerkök mégélszík a papsajtot ". A pihés bó-
bita "sajt alakú fészke" ugyanis (a növény kesernyés ízű nedvének ismeretében)
nem tűnik valami élvezetes tápláléknak. és bár falun nőttem föl. ahol gyerekkorom-
ban minden ehető növényi termést. kőztűk a papsajtét is. megettük. a gyermeklánc-
fű bármely részének elfogyasztható voltáról soha nem hallottam.

A szlavóniai (kórógyi) "bennszülöttek kőzőtt több olyan adatközlővel volt dol-
gom. aki nem nagyon ismerte a vadon termő növényeket. ám ezt ószíntén meg is
mondta. A papsajt azonban olyan általánosan ismert. mindenütt megtalálható nö-
vény. amelyről nehéz elképzelni. hogy bármelyik falusi lakos ne találkozott volna a
falujában használatos elnevezéssel is. A falusi életben azonban. s úgy látszik a
nyelvjárásokban is. sokszor számunkra elképzelhetetlen jelenségek bukkannak föl.
nem akarom tehát azzal vádolni az adatkőzlőt, hogy a szótár szerzőj ének. akár jó-
szándékú tévedés következtében is. téves információt adott. kétségeim bevallását
nem kötekedési hajlam. hanem az igazság keresésének őszinte vágya sugallta. bár
választ erre a kérdésre. sajnos nem remélhetek.

Nem lehetünk eléggé hálásak PENAVIN OLGÁnak. hogy a szótárban feldolgo-
zott nyelvi anyag segítségével. meg tudta menteni ennek az ősi szókincset és jelen-
téseket őrző, az idegen nyelvi környezetben sok száz éven át öntörvényei szerint
alakuló. szinte egyedülállóan archaikus nyelvjárásnak legfontosabb jellegzetességeit.
szókincsének jelentős hányadát. Az utolsó lehetőséget használta ki. a bizonyára so- <'

ha vissza nem térő utolsó alkalmat. amely még adódott értékes munkája végzéséhez.
befejezéséhez.
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ANONYM USzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABORONÁ-IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

BENKŐ LoRÁND

1. Anonymus két, egymástól viszonylag messze levő vidéken beszél Borona né-
ven nevezett helyekről.

Először a 37. capitulumban, amikor a Zuard, Caudsa és Huba vezette észak-
nyugat-magyarországi hadjárat leírásában elmondja, hogy a Vág-völgyi várak meg-
hódítása után: "iverunt usque ad fluvium Moroa, et firmatis obstaculis constítue-
runt terminos regni Hungarorum usque ad Boronam et usque ad Saruuar ..."; majd
a hódító sereg visszatért Árpádhoz, aki a hódítás feletti örömében Hubát az elfog-
lalt részek birtokába juttatta. Ez a Borona többet már nem jön elő a forrásokban -
nem véletlenül (1. alább). Helyét PAIS DEZSŐ (SRH. 1, 79-80; vö. még MNy.
XXXII, 124) a Vág mellett Zsolnától keletre keresi, a későbbi Várna nevű helységgel
azonosítva. GYÖRFFY GYÖRGY (Anonymus Gesta Hungarorum. Bp., 1977. 141-
2) jegyzetben ennek ellentmondva valamelyik Morva-völgyí földvárban, talán Uher-
ski Hradís-ban látja az azonosítási lehetőséget. Anonymus leírásából teljesen nyil-
vánvaló, hogy PAIS feltevése téves; GYÖRFFYé viszont kőrülbelül jó lehet, a kőz-

vetlen helységi azonosítás - helyesen Uherské Hradisté - magától értetődő bizony-
talanságával is. Anonymus ugyanis világosan megírja, hogy a magyar sereg a Vág
völgyéből a Morva folyóhoz ment át; továbbá Boroná-t a vele emlegetett 'Saruuar-
ral együtt országhatárnak mondja, ami - különösen Anonymus idején - csak Mor-
va-völgyi területrészre utalhat. Érdekes, hogy Saruuar helyét PAIS is (i. h.) a Mor-
vába ömlő Ölsava mentén, Uherské Hradisté táján keresi - jól.

A Névtelen másodszor a 47. capitulumban emleget Boroná-t, amikoris a kelet-
dunántúli hadjárat keretében Árpád Eudu apját, Etét, valamint Boytát Borona felé
kűldí: "dux de exercitu suo unam partern mitteret iuxta Danubiam versus castrum
Borona ..."; s a sereg oda menő útjában elhalad "Centum Montes" (= Százhalom),.
Boyta (= Vaj ta) és Zecuseu (- Dunaszekcső) mellett. Kétség sem férhet hozzá, hogy
itt a Karasíca menti, helységnévként ma is meglevő Baranyavár a megnevezés alanya.

Megjegyzendő, hogy Anonymus földrajzi leírásai - mint minden más esetben is
- mindkét ügyben abszolút pontosságúak.

A Névtelen leírásaiban - a földrajzi távolság ellenére és a más-más hadi ese-
mény mellett is - van a két Boroná-t egybekapcsoló jópár feltűnő azonosság. Min-
denekelőtt ilyen az azonos név. Ilyen továbbá a megnevezett helyek kétségtelenül
erődítmény jellege, melyet a Morva-völgy esetében a megerősített akadályok ("fir-
matis obstaculis") jeleznek, a Karasica völgyében a "castrum" fejez ki. Ilyen még a
szóban levő helyek elérésének az árpádi honfoglaló stratégia részeként, az elsőren-
dűen fontos hadi vállalkozások mintegy végcéljaként való feltüntetése. Figyelemre
okvetlenül méltó az a tény is, hogy mindkét terület a korai magyar határvédelem
(gyepűvédelem) egy-egy sarokpontja volt, még ha Anonymus maga erre csak az
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rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

északnyugatizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABoroná-val kapcsolatban utal közelebbről is ("terminos regni Hunga-
rorum"). A helynevek egész sora s részben székelyekre is vonatkozó okleveles ada-
tok bizonyítják a korai Árpád-kor nyugati határvédelmének az egykori Pozsony me-
gye nyugati szegélyén. a Morva völgyében való összpontosulását, mely védelmi rész-
leg az Ölsava alsó folyását is magában foglalta. ahol egykor az Árpád-kori magyar
országhatár húzódott. Baranyavár pedig - a baranyai. nagyváti székely ispánsággal
együtt - a déli gyepűvédelem kulcspontja volt, éppen ott, ahol az ország egyik leg-
fontosabb hadi-kereskedelmi útja a Karasicán át vezetett (ennek védelmére építet-
ték ki a gyepűvédelem dél felé továbbtolódásával, a Dráva mentén Kovászd várát, a
Duna mentén Valkó várát is). Végül észrevételezni szükséges azt is, hogya kora-kő-
zépkori földrajzi viszonyok tanúságaképpen mindkét szóban levő hely kiterjedt mo-
csárvidéken, a gyepűk védelmére különösképpen, de szokványosan alkalmas terüle-
teken feküdt.

2. Anonymus Morva-Olsava-vőlgyí Boroná-járól keveset szól aszakirodalom.
GOMBOCZ és MELICH (EtSz. I. 282) a 37. capituium Boroná-ját azonos nyelve-
lemnek veszi a 47. capituium ilyen nevével; de bár előbb (MNy. VIlI, 292) mindket-
tőt szláv 'kapu, gát. védőmű' jelentésű szláv szavakból magyarázza, itt viszont "ki-
elégítő magyarázata nincs" formulával vezeti be minősítésüket, felsorolva a koráb-

ban közölt eredeztetésük ellenérveit (ezekről 1. alább). MELICH a HonfMg.-ban
csak a déli Baranyá-ról szól, az Ölsava mentiről feltűnő módon hallgat (82, 144.
193). PAlS (MNy. XXXII, 124) viszont az északnyugati Boroná-t szláv eredetűnek
mondja, és határozottan a korai magyar gyepűrendszer névelemének tartja.

Annál több a déli Borona-Baranya névről szóló vélekedés, a fentiek kivételével
Anonymus 37. capitulumának Boroná-járól általában már tudomást nem véve. Az
ide utaló fontosabb szakirodalom jegyzékét a FNESz. (I, 165) megadja, ezért egyen-
kénti felsorolásuk itt szükségtelen. Többségük a korai GOMBOCZ-MELICH-féle,
szláv kiindulású etimon (1.fent) alapján áll. A személynévből való eredeztetés hal-
vány lehetősége először az EtSz.-ban merül föl, majd jóval később MIKOS JÓZSEF
(MNy. XXXI, 163) véli ugyanezt már határozottabban. Újabban ez a nézet teret hó-
dított: GYÖRFFY (István király és műve 232) szerint: ,,Baranya viszont az István
kori határispán neve lehet. A név ugyanis nem a szláv borona 'kapu' szóból ered,
mert a hely XI. század eleji szláv neve Dolgo-moszt 'hosszú híd' volt. és Baranya
ismert Árpád-kori személynév." (Vö. még Anonymus Gesta Hungarorum 139,
jegyz.). Egy Brana alakú személynévből való kiindulást vall a FNESz. is, hozzátéve,

hogy ez "Feltehetőleg a vár első ispánj ának nevét őrzi". Legújabban KISS LAJOS
(Benkő-Eml. 354) Husztbaranya (Máramaros m.) nevéről szólva több Baranya hely-
nevet is felsorol a magyar nyelvterületen, s az etimonról is árnyaltabban fogalmaz: e
nevek szerinte vagy szláv eredetűek az egykori gyepűrendszer kapuira utalva, vagy
ómagyar személynév rejlik bennük. vagy némelyikben a m. bárány szláv eredetijé-
nek szándéka kereshető, esetleg személynévi áttétellel.
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3. Amikor Anonymus Boroná-inak etimonját keressük, akkor természetesen
nem öncélú vagy legalábbis nem puszta nyelvészeti érdekű kíváncsiságunkat elégít-
jük ki, hiszen az etimon mögött fontos történeti kérdések húzódhatnak meg. E ne-
vek eredetének problematikája ugyanis alkalmas lehet arra, hogy eldöntse: Anony-
mus egybevágó megnevezései az Árpád-kor gyepűvédelmének emlékeí-e, avagy sem.
E tekintetben mindenekelőtt a személynévi eredeztetés ügyében kell tisztába jön-
nünk. mert ha ez ígazolódnék, akkor a gyepűvédelem témája eleve kizáródik, nincs
mit tovább ez irányban kereskednünk.

A helynévmagyarázatok két, eleve felteendő módszerbeli kérdése: 1. mi a név-
tani folytatás?; 2. hány névről van szó?

A Morva-Olsava-völgyízyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABoroná-nak nem ismeretes a névtani folytatása;
Anonymus azon igen ritka földrajzi nevei közé tartozik. amely így nem bukkan töb-
bé föl az írott emlékekben. Feltehetően korán elmosta az idő. illetőleg más. nem
pontosan azonosítható neveknek adta át helyét (1. előbb). A déli Borona azonban
máig megszakítatlan folytonesságú. történetileg igen bőven adatolható helynév. Ko-
ra-középkorí írásváltozatai még: Braina, Brana, Bragna; Braigna; Barona, Barana,

Baranya, Baragna (1.GYÖRFFY 1. 279-80). Mindezek közül a Baranya forma ju-
tott végül uralomra. Ebből a konkrét névfolytonosságból következik, hogy ha azonos
helyneveket keresünk, a felhozott alakváltozatokon túlmenően is mindenekelőtt a
Baranya formájú helynevekre kell figyelnünk.

Ezek listáját KISS LAJOS (Benkő-Eml. 354) állította össze, ilyen alakú helyne-
veket sorolva föl - mind már középkorí, Barana vagy Baranya írásváltozatú előfor-
dulással - Máramaros. Ung. Valkó megyékből, valamint meghatározatlan lokalizáci-
óval a VárReg.-ból. Ezekhez én még kettőt ct~hetek hozzá: 1292: "t[erra] Baranya ",
Esztergom m. (GYÖRFFY Il, 223) és 1481:wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABoronamezew , Kraszna m. (CSÁNKl 1.
581). Megjegyezve. hogy KISSnek (i. h.) az az utalása, miszerint ezeknél az eddig a
Baranya névre felhozott etimonokon kívül még más származtatások is (pl. a Boro-
namező-re is) fölmerülhetnek, mindenképpen megszívlelendő figyelmeztetés, azért
az valószínű, hogy legtöbbjük etimológiai gyökere mégiscsak ugyanaz lehet.

Ennyi Baranya helynév - de akár magában Anonymus két Borond- ja is - mín-
denesetre elegendő ahhoz, hogy meglehetős biztonsággal feltehessük: személynévi
származásának esetén az Árpád-korban divatos, sokszor előforduló személynévnek
kellene a helynévadás alapjául szolgálnia. Ez azonban - minden idevágó vélekedes-
sel ellentétben - nincs így. A kora-középkorí Magyarország személynévanyagában
csak egészen elvétve találunk ide vonható nevet. Ilyen lehet a DömAd. Brana- ja
(MNy. XXXII, 131) és - hangtani-helyesírási okokból még feltételesebben - az
1141-1146: Brangna (MKSz. 1. 18). Nyilván nem véletlen, hogy sem a CD., sem az
ÁÚO. mutatójában (1. CINÁR-index és KOVÁCS-index) nem találunk ilyen sze-
mélynevet; illetőleg egyet mégis: 1080: Brana (1.ÁÚO. VI, 57), de ez dalmáciaisrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(!)

személy. Világos. hogy ennyi személynév szélesebb körű helynévadás kiindulásául
messze nem elegendő, sőt még egyetlen helynév esetében sem volna határozottan
valószínűsíthető lehetőség. Nem is szólva arról, hogy egy Brana, Baranya-féle sze-
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mélynév maga is éppúgy lehetne helynévi származású. mint fordítva. hiszen a puszta
helységnévből keletkezett személynevek egyébként nem ritkák a korai magyar név-
anyagban. A számoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABaranya helynév ismeretében. valamint Baranya(vár) és a be-
lőle alakult Baranya megyenév jelentékeny földrajzi-történeti szerepe folytán in-
kább az a feltűnő. milyen gyér az efféle korai helynévsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-+ személynév névadási irá-
nyon is alapulható Baranya személynév. Hogy pedig Baranyavár első ispánjának a
neve ment volna át a helynévre. az az előbbi tények ismeretében még puszta fölte-
vés lehetőségének is sok. És persze nem vonatkoztatható Anonymus északnyugati
Boroná- jára sem. éppen úgy. mint a többi Baranya helynévre sem. - A személynév
: helynév viszony magyarázati lehetőségeinek módszertani jellegű problematikájá-
ban ez az eset nagyon emlékeztet Anonymus sokáig készpénznek vett Csepel ma-
gyarázatára. illetőleg annak komoly nyelvészek sorozatától való elfogadására (vö.
MNy. LXII, 134 kk.). Pedig csak elegendő lett volna annak egyszerű számbavétele.
hogya középkori magyar helynévanyagban sorozatosan. az ország különböző részein
előforduló Csepel helységnevek puszta létükkel cáfolják Anonymus névadási mesé-
jét, következésképpen a Névtelen kun lovásza nem több merő kitalálásnál.

Megjegyzendő. hogy KÁZMÉR MIKLÓS nemrég megjelent magyar családnév-
szótárban a XV. század második felétől kezdve jó pár Baranya családnév is feltűnik
a sokkal több Baranyai mellett. De mint a szerző helyesen modja: "Puszta (képző
nélküli) hn vált csn-vé" (MCsSz. 90). hasonlóan a számos ilyennemű családnévhez:
Bereg, Bihar, Szala, Szolnok stb. (1.uo.). Ezek kialakulását a helynév (helységnév)
-+ családnév fejlődés természetes névadói folyamatán kívül az oklevelek latinos sze-
mélynévjelölőwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAde + helynév (helységnév) formuláinak magyar nyelvi reminiszcenciái
is elősegíthették. Mindenesetre ezek a sok évszázaddal későbbi Baranya családne-
vek semmiféle befolyással nem lehettek a korai Baranya- féle helynévadásokra.

4. A személynévi magyarázat valószínűtIensége megnyitja ugyan az utat a Ba-
ranya helyneveknek és így Anonymus két Borond- jának másféle származtatása és
ezzel együtt a korábbi gyepűrendszerre utaló származtatása felé. de önmagában ter-
mészetesen még nem teszi emezt igazolttá. És bár azok a külső körülmények, ame-
lyek Anonymus Borona-ú számos vonatkozásban egybekapcsolják. és amelyeket
cikkem elején felsorakoztattam. erősen afelé mutatnak, hogy az elnevezések eredete
a régi magyar határvédelmi szervezettel való kapcsolatában keresendő. az ilyen irá-
nyú magyarázat mégis újra igazolást kíván. Amikor erre a határvédelmi problemati-
kára vísszautalok, a Névtelen két helynevén kívül a többi Baranya helynév számba-
vételéből adódó további két fontos körülményre is hivatkoznom kell.

Az egyik az. hogy az anonymusi neveken kívűl Baranyá-k többsége is törté-
netileg is határterületként dokumentált és a gyepűvédelemre utaló helynevekkel
névtanilag is jól igazolható peremvidéken található. Ilyenek például a felső-tiszai
határvédelem területén levők: a régi Máramaros megyei helységnév: 1390: Baranya
(CsÁNKI I. 446; BÉLAY. Máramaros m. 122) és a mellette folyó patak neve: 1482:
"riv. Nagh Baranya" (BÉLAY i. m.), valamint a régi Ung megyei helységnév: 1427:
Baranya (CsÁNKI 1. 338). Ilyen a régi Valkó megyei helységnév: 1422: Baranya-
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velgezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(CSÁNKI II, 293). A Felső-Tisza-vidéki helységnevek ma is élnek, a Valkó
megyei elpusztult. A Máramaros megyei helységnévről BÉLAY VILMOS is meg-
jegyzi: "Neve alkalmasint a gyepűvel hozható kapcsolatba" (i. h.). A Baranya patak-
név gyepű-vonatkozásaira vö, még a Kapos, Kapus vízneveket is. Tehát a Névtelen
két helynevének az Árpád-kori határvédelmi területekhez való kapcsolódása széle-
sebb névtani-történeti keretbe is ágyazódik. (L. még alább: Barancs. )

A másik figyelemre méltó körülmény, hogy ugyanúgy, mint Anonymus Boro-

ná-i, az imént emlegetett többi Baranya is egykori - és jórészt mai - szláv nyelvte-
rületen fekszik; erre 1. KNIEZSÁnak "Magyarország népei a XI. században"srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcímű

művéhez (Szt. István-Eml.) csatolt, névtani alapon megrajzolt térképmellékletét is.
Ez a nyelvföldrajzi helyzet arra mutat, hogy az etimológiai témánkba való beleját-
szása - a magyar nyelvterület nagy részének egyébként is szláv névadási szubsztrá-
tumán túlmenően - nagyon is plauzibilis lehetőség.

5. Mindebből kővetkezík, hogy az a szlávetimon, amelyet MELICH (HonfMg.
82) fejtett ki először részletesebben, legalábbis perújítást kíván. Ehhez azonban in-
dulásként előbb Anonymus két Borona adatának olvasatához kell néhány megjegy-
zést fűzni. A két adat betű szerinti, o-kkal és n-nel való olvasása ugyan magától ér-
tetődően nem zárható ki, de korántsem egyedüli lehetőség. A Névtelen szövegének
jelölési rendszerében ugyanis az etimologikus a-s, sőt részben á-e előzményeket -
melyek a magyarban o-vá nem záródhattak - o-val Írva találhat juk: Olpar,wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABolotun,

Droua, Zoua, Thosu stb.; ezért Anonymus Boroná- inak 0- jai a- kat jelölhetnek (vö.
még BENKŐ, ÁrpSzöv. 107 kk.).

Apalatális konszonánsok, köztük az etimologikus előzményű és így megmaradó
ny-ek Anonymusnál mindig n jelőlésűek: Naragy, Nyr, Nitra, Ponoucea stb.; ezért
az ő Borona alakjait éppoly jogosan lehet ny-nyel is olvasni, Dc Baranyavár legko-
rábbi, nem átírásból való adatai közűl is idézhetünk sok a-s és jó pár kifejezetten
ny-te mutató jelölésű adatot: 1193: Braina, 1232: Barana. 1239: Braigna, 1245:
Barana , 1263: Bragna stb. (GYÖRFFY 1, 279). Ezek is arra vallanak, hogy szóban
levő helyneveink Anonymus idejében hangozhattak Baranya formában is, amilyen-
né Baranyavár neve is állandósult, és amilyen alakot jórészt a többi Baranya első
adatai is tükröztetnek. Amellett - fontos megjegyezni - a torlódásos, br-es szókez-

det több adatban is ismételten feltűnik. Mindez természetesen - ismétlem - nem
zárja ki az egykor élő, o-val, n-nel hangzó Borona alak lehetőségét sem, csupán arra
mutat, hogy az etim on mérlegelésekor több magyar nyelvi alakváltozattal is számol-
ni kell, s ezek merev hangtörténeti sémák alkalmazását eleve kizárják.

6. Akik Anonymus Boroná-inak eredetét a határvédelmi terminológiához kő-

tötték, s szláv brana (brána) 'kapu' szóban látták a kiindulást. E származtatás néze-
tem szerint teljesen helytálló, a vele szemben felhozott alaki és jelentésbeli érvek -
melyek jórészt az EtSz. egykori kétkedő megjegyzésein alapulnak - sorra-rendre el-
háríthatók.
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Az EtSz. alaki tekintetben ezeket mondja: .Hangtanílag az egyeztetés nem ki-
fogástalan; azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABaranya végső szótagja mindig -nya, az ny tehát etimologikusnak lát-
szik, holott a szláv szó alapján a magyarban először Barana (c-Baranya) alakot
várnánk." Ezt az érvet ismétli meg például GYÖRFFY: ,.A Baranya névnek a brána

'kapu' szóból való származtatását kétségessé teszi az etimologikuswvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAny, melyet a leg-
korábbi Xll-XIII. századi névalakok is tükröznek" (1, 253, jegyz.). Az ellenvetés
egyáltalán nem helytálló. A magyar szóvégi na n-je az esetek egész sorában palata-
lizálódik; ez a változás ment végbe többek között az n-es előzményű áfonya, csúnya,

kaszárnya, mácsonya, rusnya, tarisznya, tivornya stb. szavainkban, sőt az anonymu-
si névalakokhoz oly közel álló, 'barázdatörő eszköz' és 'gerenda' jelentésű borona

szavainknak is bőven van nyelvjárási boronya változatuk. Ugyanez a jelenség ment
végbe más, etimologikusan depalatális magyar szóvégekben is: eredeti /-esek példá-
ul: fáklya, furulya, mulya, skatulya stb.; eredeti r-sek: gyertya, kártya, portya stb.
Hogy Anonymus idejében témánk nevei n-nel vagy ny-nyel hangzottak-e, azt a he-
lyesírás alapján nem lehet eldönteni; de az előbbiek értelmében e problémának
nincs jelentősége a származtatásban.

A szláv brana szókezdő torlódását Baranya/vár) számos adata mutatja/őrzi, s
persze szabályos a magyarban való feloldása is, akár o-val, akár a-val. Így az ada-
tokban tükröződő br, valamint bo és ba szókezdet közül bármelyik illik a szóban le-
vő szláv származtatáshoz, o-s feloldódás esetén másodiagos nyiltabbá válással.

Kissé fogasabbnak látszik aszóeleji torlódást kiküszöbölő, már három szótagos
magyar alakok második magánhangzójának minősége. MELlCH, aki pedig a szláv
származtatást a HonfMg.-ban (i. h.) láthatóan nagyon komolyan veszi, a magyar
Baranya második szótagjának rövid vokálisát csak olyan délszláv nyelvből valónak
véli - itt a bolgárra céloz -, amelyben az r utáni magánhangzó rövid volt (vö. még
MOÓR: NyK. LXVI, 49). Ez persze lehet, de aligha kényszerű kritéríum: e szláv eti-
mon magyar megfelelőjének első vokálisa ugyanis nemcsak tövíd is lehet, de az a
mellett akár o is. Esetleg még szláv alapon is, hiszen egyfelől egyes szláv nyelvekben
brotrv, boron ..••, brona, o-borona alakok is vannak, illetőleg voltak (1.pl.: BERNE-
KER, SIEtWb. 1, 74; VASMER, RussEtWb. 1, 110; MACHEK, EtSICesk. 64;
SLAWSKI, SIEtPolsk. 1, 43; RUDNYCKYJ, EtDictUkr. 1,176; stb.). De ha a gyako-
ribb a-s szláv megfelelőkkel számolunk is, melyekben rendszerint hangsúlyos, sőt
többségében még hosszú is e vokális (brána), nem egy példa mutatja, hogya magyar
megfelelés ilyenkor is lehet a-s is, o-s is: sza/ma (R. sza/ama ), szarka (R. szaraka ),

karaj, haraszt, sőt ka/oda, R., N. borozda , R., N. malota (r-malata) 'maláta', boro-

na 'barázdatörő eszköz' stb. Ezek magyar o-s változatai részben még szláv o-s alak-
ra is visszamehetnek, de o-juk szabályos magyar fejlemény is lehet, akár az első
szótagi, torlódást feloldó o-hoz hasonulva, akár á előtti o-zás eredményeképpen,
toldalékos alakokból való elvonással (pl. malatátsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> malotát > malota). így hát nincs
semmi rendkívüli abban, hogy például Baranya(vár) és Baranya megye régi adata-
iban a Boronya, Baronya, Baranya formák egyaránt feltűnnek, mert ez a szóban le-
vő szláv származtatással nem ellenkezik.
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A jelentés tekintetében az EtSz. fenntartása így szól: "A szláv szó első jelen-

tése 'defensio' s csak ez alapjelentésből fejlődött a 'schanze, wehr, tor' jelentés; ez

utóbbi csak a cseh-tót-lengyelben van meg". E megállapítás ugyan igaz, de a ma-

gyarba való kerülésének nem akadálya lényegében egyik szláv nyelvvel kapcsolatban

sem. Az a kiinduló feltevés, hogya magyarba átkerült szláv nyelvi elemben okvetle-

nül 'kapu' jelentést kell keresnünk, a korai magyar gyepűvédelem ismert terminoló-

giai elemére, azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKapu, Kapus helynevekre alapul. A nyugati szláv nyelvekben ez a je-

lentés megvan, sőt a régi lengyelből következtethetően (vö. SLA WSKI i. m. 1, 43)

korai fejlemény: így az átvételnek ez az iránya, illetőleg jelentésbeli háttere aligha

zárható ki teljesen, még ha a témában szereplő magyar helynevek nyelvföldrajza

kelthet is némi gyanút az ügyben. A 'kapu'-val kapcsolatos jelentéstani párhuzam

azonban közel sem kötelező erejű. A szláv kiindulást képező szónak ugyanis számos

szláv nyelvben megvan a valóban eredetibbnek látszó 'védelem, oltalom, akadály,

útelzárás, gát', valamint többen a 'készület, fegyver, csapat, fegyveres készültség' je-

lentése is (1. az idézett szláv etimológiai irodalmat), ami éppolyan jól kifejezi e vé-

delmi berendezéseknek, szervezeteknek a funkcióját, mint a 'kapu', és beleillik a sa-

játos magyar gyepűvédelmi terminológia azon szemantikájának körébe, melyet -

többek között - a vár, gyepű, ör, les, kém, röjtök, lövö, lövér, szem stb. szavak, ille-

tőleg a belőlük alakult Árpád-kori helynevek fejeznek ki. Eléggé nagy a valószínűsé-

ge tehát, hogya korai magyar határvédelemnek általában a mesterségesen emelt

akadályait nevezhették meg ezzel a szláv eredetű kifejezéssel, és nem csupán az

akadályok átvezető nyílásait. "kapuit".

7. Felmerül persze a kérdés, milyen minőségű nyelvi elemként kerülhetett a

magyarba ez az elnevezés. Az EtSz. kétkedő felvetései kőzt e vonatkozásban ez a ki-

tétel szerepel: "Feltűnő, hogy emlékeinkben a Baranya köznévül használva (tehát pl.

így: »terrninus regni v. porta regni vulgowvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbrana« nem fordul elő". Ez valóban így

van, de aligha zárja ki azt a lehetőséget, hogy a korai Árpád-kor magyar gyepűvé-

delmi terminológiájában ez a szó szláv eredetű jövevény-kőzszóként is élhetett. En-

nek feltevésére két gyanúokunk is lehetne. Egyrészt az, hogy e helynevekből bőven

ismert terminológiában eléggé hiányzik a 'mesterségesen állított akadály, védőmű'

jelentésű szó; a hozzá legközelebb álló szinoníma, a gyepű ennél feltehetően széle-

sebb jelentéssei bírt, inkább a védelmi rendszer egészét jelentette, az akadályok,

gyepűelvék (irtások) stb. összességét, valamint ezekkel együtt a figyelést, őrizetet,

védelmet ellátósrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkatonaságot. Másfelől nem ez volna az egyetlen olyan, a korai ma-

gyarban élő, de hamar kihalt kőzszó, amelyre csak tulajdonnévi adataink vannak,

hiszen erre tucatnyi példa hozható; magában a régi magyar gyepűvédelmi terrnino-

lógiában is ilyen például a köznévként nem adatol ható, de számos helynévben előke-

rülő lövér (vö. pl.: 1228/1357: .Juxta villam Luer"; 1273- l 290: "Sagittarii nostri de

villa Lwer"; stb.: OkISz.). A régi magyar gyepűvédelem elavulása bőven adhat ma-

gyarázatot e terminológiai elem kipusztulására.

Noha az előbbi \chetőséggel ~indenképpen szárnolnunk kell, valószínűbbnek tű-

nik az a körülmény, hogy Borona, Baranya helyneveink szláv helynévadáson alapul-
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nak, s mint helynevek kerültek magyar ajkakra. Erre utalhat az a már említett tény,

hogy több ily nevű hely korai - honfoglalás kori, utáni - szláv, sőt részben ma is

szláv nyelvi környezetben fekszik. Egyszerűen arról lehet itt szó, hogy a szláv terü-

letekbe ékelődő korai magyar gyepűvédelmi pontokat, akadályokat, településeket a

környező szláv népesség így nevezte el, ezeket az elnevezéseket vettük át, s ilyen tu-

lajdonnéven ismerte őket például már Anonymus is. Ez a jelenség korántsem pél-

dátlan. Elegendő itt emlékeztetni a nyugati magyar védelmi rendszerrel kapcsolat-

ban korán feltűnő ilyennemű német megnevezésekre:wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAWan,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASchützen stb.; vö.: 1441:

"Word superior" (CSÁNKI II, 781, Felsőór); 1483: .Lewew alias Sycz" (CSÁNKI

III, 618); stb. De ugyanez a jelenség megvan szláv viszonylatban is a Strázs, Strá-

zsa, Stre/ee stb. helynevek bizonyságaként; vö.: 1387: .Strason inferior et superior"

(CSÁNKI II, 802, Alsó- és Felsőstrázsa); 1461: Stras (CSÁNKI 1, 107, ma Őrha-

lom); 1524: Ztrelczylakos (CSÁNKI III, 113, ma Sztrelec); stb.

8. Mindent egybevetve tehát nagyon számos meggondolás mutat arra, hogy

azok a külső körülmények, amelyek Anonymus Boroná- ival kapcsolatban oly sokré-

tűen jelzik e helynevek korai Árpád-kori gyepűvédelmi megnevezésként keletkezé-

sét, az egzaktabb névtan. illetőleg etimologizálás oldaláról is többoldalú megerősítést

nyerhetnek. Eszerint ki lehet iktatni az anonymusi nevek személynévi származtatá-

sát, és megnyugtató módon el lehet fogadni e nevek végső fokon szláv eredeztetését.

'Ezzel Anonymusnak legalábbis ilyen tekintetben való történeti hitelessége és a régi

magyar gyepűvédelem történeti problematikájának fontos részletei is meglehetős bi-

zonysággal állhatnak előttünk.

9. Egy, látszólag .zavaró" mozzanatra azonban még rá kell mutatnom. Egy, a

Xl. század első feléből származó jeruzsálemi útleírásban - Via Hierosolymitana -

biztosan Baranyavárra vonatkozóan ez áll: "ad civitatemxquae vocatur Du/dumast "

(GOMBOS, Catalogus 845). Ez a Dul dumast egy lehetséges föltevés szerint volta-

képpen Dolgo-moszt, és szláv nyelvi alapon 'hosszú híd' jelentésűsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1. GYÖRFFY,

István király 232).

Felvetődik a gondolat, hogy ezzel a "hosszú híd"-dal nem a kelet-dunántúli

nagy hadi-kereskedelmi útnak Baranyavárnál a Karasicán és a tőle délre fekvő mo-

csárvidéken átvezető útszakaszát jelölte-e eredetileg az ott lakó szlávság, és nem ge-

rendákból, dorongokból összeállított átvezető szakaszt (hidat, utat) neveztek-e meg

így, Akkor ugyanis Anonymus déli Borond- ja (47. Iap) szintén szláv eredetű 'geren-

da, szálfa' jelentésű borona szavunkkal (vö. TESz. borona2) lehetne összefüggésben.

Az ilyen eredetű korábbi Borona helynévalak - a már előbb vázolt hangtani proble-

matika alapján - természetesen szintén simán fejlődhetett volna későbbi Baronya,

Baranya alakká.

Bármilyen tetszetős volna is ez a magyarázati lehetőség, nem látom valószínű-

nek, illetőleg nem tartom az imént kifejtett magyarázattai versenyképesnek, mégpe-

dig a következő okokból: 1. Scm Anonymus másik, északnyugati Borotui- jával (37,

lap), sem a több Baranya- val kapcsolatosan nincs sem nyelvi, scm táli;'. j I,j , .• II .
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ilyen szemantikai előzményre. 2. A magyar szótörténetben nincs adatzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAborona-híd,

borona-út-féle alakulatokra, illetőleg borona 2 szavunknak ilyen közlekedési jellegű

alkalmazására; és e jelentés nyom nélküli kipusztulásának nem is lenne olyan tárgyi

oka, mint a régi magyar gyepűrendszer elmúlása folytán a szl. brana előzmény el-

avulásának. 3. A 'gerenda' jelentésű boroná-nak a szakirodalom szerint (1. KNIE-

ZSA, SzUSz. 103; TESz.; UngEtWb.) palatális hangrendű - berena - volt a korábbi

magyar alakja (bár megjegyzem, hogy mind ez, mind a szónak a boronal-hez való

viszonya felülvizsgálatot igényelhetne). 4. A szl. brand- ból való kiindulás - remél em

sikerüIt az előzőekkel bizonyítanom - kifogástalannak látszik témánk helyneveinek

magyarázatában, nincs tehát kényszerű okunk másfelé kereskednünk.

10. Mindezzel Anonymus Boroná-inak az ügye még nem ér véget, hiszen a

Névtelen a 45. capitulumban beszél egy "castru borons"-ról is, ami témánk szem-

pontjából nem volna elmellőzhető. Ez a régi magyarban Barancs- nak ismert, a régi

szlávban Branié- nak és Braniéevo- nak nevezett egykori vár az AJdunától és Haram

várátói délre, a Pek völgyében feküdt (ma Braniéevo városka); a XI-XII. századi

magyar-bizánci végvári harcokban mint bizánci (bolgár) határerődítmény jelenté-

keny szerepet játszott. Neve a jelen cikkben tárgyait nyelvi-történeti problernatiká-

ba nagy valószínűséggel közvetlenül - személynévi áttétel nélkül - is beletartozik,

mint a szl. braniti - boroniti 'akadályoz, védelmez stb.' jelentésű igével összefüggő

helynév. Ennek a kérdésnek a taglalása azonban - hozzászámítva, hogya határvéde-

lemmel összefüggő további szláv-rnagyar helynévi vonatkozásai is vannak - további

tüzetes megvilágítást igényeine, ami túlnövi e cikk kereteit.
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AihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMAGYAR NYELVÉSZET KOLUM BUSZA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DEME LÁSZLÓ

Mikor e sorokat írom - ifjabb kollégáim megtisztelő noszogatására, aminek
persze örömmel engedek -, az ötszázegyedik évét éljük annak, hogy Kolumbusz
Kristóf megnyitott számunkra egy új világot. (Hogy mit jelentett ez azokra nézve,
akiknek ez az "új világ" addig a saját "régi világuk" volt, arra éppúgy nem szoktunk
gondolni, mint azok, akik mostanában meg onnan térnek vissza mindenféle "újjal",
- nagyjából úgy kezeIve az itthoni "régit", miként a hajdaniak az ottani "bennszü-
lötteket", hogy ne mondjam: "vadakat". De hát most nem erről van szó; - bár erre
is esik majd némi célzás végül.)

Mikor e sorok megjelennek, éppen századik évét ünnepeljük annak, hogy so-
kunk mestere és - legalábbis a "bennszülöttek" közül - még tőbbűnk tanítója,
Bárczi Géza megszületett. (S egy csupán félig kerek és félig közérdekű évfordu-
lót említve még: akkor lépünk az ötvenötödik évébe annak, hogy Eötvös-collegista-

ként magam, ha tanítványaként csupán egy évre is, de a tőle kapott ösztönzést meg
nem tagadva, a pályára léphettem.)

1. E két évfordulót csak most kapcsolom össze, de a velük kapcsolatban emlí-
tett két jeles férfiút nem. Megtettem ezt épp negyven esztendeje (l954-ben), aBAl l l .

országos magyar nyelvészkongresszuson, Bárczi Gézának a magyar történeti
nye 1v jár á sk uta tás ról szóló előadásához kapcsolódva, a kővetkező szöveggel:
"Talán nem lesz sértő, ha ezzel a hasonlattal kezdem hozzászólásomat: Kolumbus
elindult Nyugat-Indiába, és - felfedezte Amerikát. Valóban: nem tudom, nem így
vagyunk-e a történeti nyelvjáráskutatással, mint a nyelv tanulmányozásának új ágá-
val, vagy egyre inkább: új módszerével. Mikor Bárczi Géza mint kapitány, s az ő
nyomán mi néhányan, mint szerény hajősinasok, elindultunk a magyar nyelvtörté-
net viharos tengerén, nyilván nem goldoltunk még arra, hogy ez a szerény kezdemé-
nyezés van hivatva később egész eddigi nyelvtörténeti tudásunkat és módszerünket
felborítani, s a helyébe újat építeni. - A kezdeményezésekből kibontakozó kép még
ma sem tiszta. De annyi máris látszik - s a továbbiak kedvéért ezt érdemes már
most kimondanunk -, hogy ami a »tőrténeti nyelvjáráskutatás« szerény nevezete
alatt húzódik, már ma is jóval több annál, mint amit elindí tói előre akartak, s mint
amit maga az elnevezés az első pillantásra sejtet. Máris látható, hogy ebből az
irányzatból fog kinőni a továbbiakban az egész magyar nyelvnek, jelenének és törté-
netének is dialektikus - nem pedig, mint neve sejtetné: pusztán dialektális
- tanulmányozása." (Általános nyelvészet, stilisztika, nyelvjárástörténet. Szerk.:
KNIEZSA ISTVÁN. Bpest, 1956. 325-6).

E jóslatom ma már nem igényel bizonyítást: valóságosságát fényesen igazolja a
tudomány történet. Nem kis mértékben magának Bárczi Gézának előmunkálatai,

•
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2. Áro amit aligha sejtettünk még: nagyjából ugyanaz a gárda, mégpedig

ugyanannak a Bárczi Géza "kapitánynak" irányításával, már második olyan útján

hajózott akkor, az ötvenes évek első felében, amelynek végén sokkal nagyobb felfe-

dezés várta, mint amilyennek elérésére indult.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAló egy évtizeddel azelőtt megindult a

tervezgetés (A Magyarságtudományi Intézet évkönyve 1942. 10-12 és 173-196),
majd néhány próbagyűjtés (Mutatványa Magyar Nyelvatlasz prőbagyűjtéseiból.

1947.); azután - a háborús események miatt bekövetkezett fél évtizedes megtorpa-

nást kővetve - az első ötéves tudományos tervbe iktatódott (A magyar és finnugor

nyelvtudomány ötéves terve. MNy. XLV, 98), s így az említett konferencia idején

már ötödik éve folyt a magyar nyelvjárások atlaszának lendületes gyűj-

tömunkája; sőt a rákövetkező évben már megjelent a módszertani tapasztalatokat

áttekintő első tanulmánykötet is, ugyancsak Bárczi Géza szerkesztésében. (A Ma-

gyar Nyelvatlasz munkamódszere. Bpest, 1955.) - Tegyem hozzá: ha lassan, akadoz-

va is, de eredményesen folyt eközben az Új magyar tájszótár anyagának gyűjtése és

szerkesztésre való előkészítése is közben. (ÚMTsz. 1. Előszó.) E munkálatok sugal-

mazója és patronálója is Bárczi Géza volt elsősorban.

A magyar dialektológiának - de mondhatom általánosságban is: a magyar

nyelvtudománynak - ezt a két kiemelkedő vállalkozását nem ismertetem; s még ke-

vésbé méltatom: ez az utódok dolga, nem e résztvevöké. Annyit mégis el kell mon-

danom róluk: a velük eltöltött néhány évtized óriási lendületet jelentett a magyar

dialektológiában. Olyan élgárda alakult ki, amely nem csupán törlesztette a nyelv-

földrajzban és a nyelvjárási lexikográfiában korábban felhalmozódott adósságokat,

hanem - felhasználva a külföldön időközben egyre fejlettebb fokon megszületett

mintákat, de folytatva és továbbfejlesztve saját hagyományait is - nemzetközi vi-

szonylatban is figyelemre méltó szinten pótolta elmaradását. -Ennek a hatalmas

erőfeszítésnek azonban megvolt a hátránya is: a nagy közös munkák el~nták az

erőt a dialektológia egyéb ágainak művelésétől; például az olyan helyi mélyfúrások-

tói, mint a monografikus grammatikai feldolgozások, a mesterségleírások, a szókincs

egyéb rétegeinek tanulmányozása. S ha magánszorgalomból elkészült is egy-egy ef-

féle munka, a publikálása is általában "magánfeladat" maradt: megyei vagy járási

igazgatási szcrveké, vidéki múzeumoké stb.BA

2 . 1 . De ami mindezek révén a nem várt, sőt nem is igen sejtett újat jelenti, az

a helyszíni atlaszgyűjtő munka majd a belső szerkesztés és végül a helyszíni ellenőr-

zés tapasztalataiból következő szemléleti é s módszertani megújhodás volt,

illetőleg lett.

Sajátos hagyománya ugyanis a magyar nyelvtudománynak. hogy elvi-elméleti

és módszertani fejlődése inkább csak a konkrét kutatótevékenységben kísérhető

nyomon, azaz hogy ilyen tárgyú áttekintő művek (vagy akár csak megjegyzések)

majd összefoglaló művei; de mindazok az utóbb született cikkek, tanulmányok,

kőnyvek, melyekben anyelvtörténetet boncolgattuk a maga nyelvjárásesságában.

vagy a nyelvjárásokat a maguk történetiségében.
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igen csekély mértékben találhatók benne. Így volt ez sokáig a dialektológia termetén
is: a nyelvjárási gyűjtés módszeréről a múlt század végén jelentek meg, BALASSA
JÓZSEF tollából, az első cikkek (először svédből való fordítása: Nyr.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAXN, 157,207,
262; majd saját Írásai: uo. 310 és MNy. 1, 289); ezeket követte a századfordulón
ERDÉLYI LAJOS (MNy. 1, 291), majd CSŰRY BÁLINT (MNy. V, 214) egy-egy
tanulmánya, majd a harmineas években CSŰRYnek és néhány tanítványának némi-
leg részletezőbb áttekintése (CSŰRY BÁLINT, A népnyelvi búvárlat módszere.
1936; BAKÓ ELEMÉR, A népnyelvi gyűjtés és anyagrendezés módszere. 1943;
VÉGH JÓZSEF: Magyar Népnyelv Ill, 314).

E korai írások a nyelvjárások vizsgálatának - megmentésének - fontosságáról
szólnak, majd az adatközlők kiválasztásának, az adatok feljegyzésének, elrendezése-
nek és közzétételének módjára nézve adnak hasznos tanácsokat. E tanácsok túlnyo-
mórészt sommásak, a nyelvjárást teljességgel homogén közegként mutatják be, a be-
szélőket egyformának feltételezik, beszédüket pedig oly mértékben egyszínűnek,
hogy változatokkal nem is számolnak. Így a "jó adatkőzlóktöl", akik tehát .myclvjá-

rásban beszélnek", sematikus egyformaságú adatokat várnak, s csak ilyeneket fo-
gadnak el hitelesnek.

Az empíria, a tapasztalati alapon való fejlődés azonban megtörte ennek a
szemléletnek az uralmát. A nyelvjárási atlasz anyagának gyűjtése során - de már a
próbagyűjtések folyamatában is - fokozatosan gyűltek azok a megfigyelések, ame-
Iyeknek feljegyzése, rögzítése, majd kisebb cikkekben való közzététele lényegesen
finomította a hagyományos képet. Néhány évi közös munka után ezekből már tekin-
télyes kötet kerekedett ki. Az atlasz hat legrégibb gyűjtőjének s a munkálatokat irá-
nyító BÁRCZI GÉZÁnak tollából (ez utóbbi szerkesztésében) már fél évtizeddel a
kezdés után összeálIt az A magyar nyelvatlasz munkamódszere című vaskos kötet,
amelyet már említettem.

Ez a viszonylag korai feldolgozás rávillant arra: mennyi olyan tapasztalat gyűlt
össze az összehangolt közös munka során, amely végül is gyökeresen átalakította
dialektológiai szemléletünket konkrétan, és nyelvszemléletünket általában. Ennek az
anyagnak húsz évvel későbbi, már a teljes gyűjtés, ellenőrzés és szerkesztés tapasz-
talatait is magában foglaló új kiadása, ~zúttal DEME LÁSZLÓ és IMRE SAMU
szerkesztésében, már nem véletlenül viselte ezt a címet: A magyar nyelvjárások at-
laszának elméleti-módszertani kérdései (Bpest, 1975.). Az új áttekintés - miként
maga az atlasz is - felhasználta persze azokat az elvi és módszertani tanulságokat,
amelyeket az addig kiadott mintegy félszáz külföldi atlasz, atlaszterv, mutatvány és
módszertani feldolgozás kínált (áttekintésük DEME LÁSZLÓtól ezen a címen:
Nyelvatlaszunk funkciója és további problémái. Bpcst, 1956.); de mégis mindeneke-
lőtt a konkrét terepmunka tapasztalatait igyekezett rögzíteni, leszűrni és általánosí-
tani.

Ezekből derült ki: a hagyományos nyelvjárási állapotot - a társadalmi mobili-
tás és a tömegtájékoztató eszközök egyre erősebb hatásaként - fokozott és egyre fo-
kozódó mértékben befolyásolja, színezi, bontja a standard behatolása a beszélők tu-
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datába és szokásrendszerébe. A gyűjtési gyakorlat vezetett el annak felismeréséig is,
amit az elmélet felől indulva diglossziának neveznek, s amit a pszicholingvisztika
szituációs hatásra jelentkező variabilitásként kőnyvel el egyazon egyén nyelvhaszná-
latán belül. (Egy korai megjegyzés erre: NytudÉrt. 40. szám 71.) A praxis lebbentet-
te fel a fátylat arról is, amit a teoretikus indulás szociolingvisztika néven ismer:
hogya különféle társadalmi helyzetekben és rétegekben való forgolódás nyomai ho-
gyan jelentkeznek az egyéni nyelvhasználaton, s ezek az egyéni vonások hogyan hat-
nak vissza magára a nyelvi rétegezödésre, egységesedésre és szétkülönülésre.

Fonetika és fonológia viszonyát nézve, a gyűjtés folyamatában tűnt ki igazán:
mennyi kötött (pl. hangszomszédságtói, hangsúlyhelyzettől stb. függő) és mennyi
szabad (a szomszédos fonéma realizációs sávjához kőzelító, de annak határát át
nem lépő) változata van minden beszédhangnak, mindenekelőtt a magánhangzók-
nak. S világossá vált, hogy egyazon beszélő használatában is széles a szórása (azaz
több változata lehet) egyazon jelenségnek; még inkább egyazon kutatópont különbö-
ző beszélőlnek szokásrendszerében. Ennek tulajdonítható, hogy térképeinken - sok
korábban készített atlasztói eltéröen - meglehetősen nagy számú az egy-egy kutató-
ponton egy-egy kérdésre adott változatok száma; s nem is csak a hangtani, hanem a
morfológiai és a lexikai variánsoké is.

Már a munkatérképekre írt anyag felhívta a figyelmünket arra, hogy "a" nyelv-
járás teljes képe ezeknek a változatoknak az együttesében sem fogható meg. Leg-
alábbis egy-egy térképlapon nem. Hogy - mondjuk - az e fonémának az adott kuta-
tóponton jelentkező három hangszínváltozatawvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA<t!, ~, e) közül melyik mekkora súly-
arányban jelentkezik, azt sem azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAember tér képén található két alak (~mber és em-

ber), sem a megver lapján álló kettő (megver és megver ) nem tükrözi teljességgel. A
pontos képet a .Jaluátlag elve" alapján kaphat juk meg: hogy az összes e-t tartalma-
zó adatoknak minden variánsát számba vesszük, statisztikai összesítésben, mégpedig
hangsúlyhelyzetenként elkülönítve. S így egészíti ki az adatokból nyerhető képet egy
másik, a "területi elv": ha néhány szomszédos kutatóponton, ismét az ember lapjára
pillantva, olyan elrendezést találunk, hogy az egyiken ~mber és smber, a másikon
ember és ember, a harmadikon ambér és ember adat áll, akkor elég valószínű, hogy.,srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA•. ,

mind a három ponton mind a három változat fellelhető. (E két elvről: NytudErt. 40.
szám 68.)

S arra is rá kellett jönnünk: atlaszunk - szándékunknak megfelelöcn - a kivá-

lasztott kutatópontok nyelvjárását tükrözi, de korántsem a nyelvhasználati képét
egészében. A falu nyelvjárási képe a hagyományos formát beszélőké; a falu nyelvi
képe az összes ott élő beszélőé volna; beleszámítva az olvasgató vagy tisztséget vise-
lő s így környezete fölé emelkedő réteget, meg a városban dolgozó és estére - eset-
leg csak hét végére - hazajárók rétegét is; s akkor még nem szóltunk a faluból el-
származottaknak meg a faluba beszármazottaknak nyelvi hatásáról, s a helyben
vagy a kőzelí városkában iskolázó fiatalokéról. Meg arról a jelenségről, amely az
utóbbi egy-két évtizedben tűnt fel és erosödött meg: a regionális köznyelviség kiala-
kulásáról.
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2.2. Mert a valóság is változott, meg a kutatógárda is az idők során. A nagy

munkálatok ideje alatt (s nem kis részben a bennük részt vevők nevelő segítségével)

felnőtt egy olyan - ma már inkább kőzépkorű, mint fiatal - nemzedék, amelyiknek

számára természetes és éppen ezért meghaladni való kiindulóponttá vált mindaz az

elméleti és módszertani ismeret, ami az előzőnek még keservesen elért és örömmel

felfedezett eredmény volt. Ez a nemzedék így a kutatásnak azokat a feladatait vette

- mert már vehette - célba, amelyek az elődök látószögében csak peremhelyzetet

tudtak elfoglalni. Ennek az ifjabb gárdának - simmár tanítványaiknak - érdeklődé-

se a közvetlen elődeik által statikusan rögzített két réteg, a hagyományos nyelvjárá-

si réteg és a standard kőzt egyre markánsabban megjelenő közbülső jelenség, azaz a

regionális köznyelvi ség felé terelődött. S mivel ez nem valamiféle kikristá-

lyosodott és standardizálódott entitás, mint a két szélső, hanem a fejlődésnek e ket-

tő kőzé eső, átmeneti jellegű és átmenetet mutató produktuma, a vizsgálódás tár-

gyává egyre inkább és egyre határozottabban maga az átmenet folyamata, a változás

lett. (Néhány korai megjegyzés után lásd erre tőlem: Gyűjtési útmutató a "Váro-

sunk köznyelvi kiejtése" címen meghirdetett középiskolás pályázathoz. Magyartaní-

tás 1968. évi 1. szám 2-17; majd IMRE SAMU: MNy. LXIX, 257; DEME LÁSZ-

LÓ: uo. 260; SZATIIMÁRl ISlVÁN: MNy. LXX, 307; és: NytudÉrt. 100. szám.)

Ennek a vizsgálatnak szükségére és lehetőségére - sajátos módon - nem is a

dialektológiai kutatás, hanem a standardbeli kiejtési norma keresése irányította rá

elsőként a figyelmet. Egy 1965-ben rendezett kiejtési (ortoépiai) konferencia azt

tűzte ki feladatul, hogy szűlessék meg a magyar standard kiejtési normája, aminek

semmiféle rögzített, tudományosan kidolgozott formája nem volt, amely csak egy-

fajta kollektív szubjektivitás révén, virtuálisan létezett vagy inkább csak működött,

létének igazolása és jellegének leírása híján. (Anyaga: Helyes kiejtés, szép magyar

beszéd. Szerk. GRÉTSY LÁSZLÓ és SZATHMÁRI ISlV ÁN. Bpest, 1967.)

A nagy lendülettel megindult munka azon akadt el, hogy beleütközött az idő-

közben a társadalmi mobilitásnak folyamatában kialakult s egyre határozottabb ar-

culatot öltősrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés szerepet betöltő regionális köznyelviség kérdésébe. Kiderült: ami ko-

rábban, egészen az ötvenes évekig, s inkább csak egyedileg és sporadikusan, jellegé-

ben és helyzetében nem volt más, mint nyelvjárásos színezetű köznyelvi használati

forma, az a nagyobb városokban kollektív jellegű és szintjében szinte helyi norma

értékű használati formává emelkedett és szélesedett. De mivel ezek a változatok a

standardizálódás fokáig azért nem jutottak el, nem beszélhetünk regionális kőznyel-

vekről mint entitásokról, csak regionális k&nyelviségről mint a fejlődés átmeneti

jelenségéről. S ez a jelenség egyre kevésbé kötődik a városokhoz és a műveltebb ré-

tegekhez: a nagyfokú mobilitás, a hangos tömegtájékoztatás (rádió, televízió, film

stb.) hatásának kiszélesedésévei egyre inkább behatol a legkisebb (ma már nem

mondhatjuk: a "legeldugottabb") falvak legátlagosabb beszélőinek nyelvi tadatába,

sőt nyelvi praxisába.

E történelmi folyamatra s a benne rejlő nyelvtudományi lehetőségre, éppen

húsz évvel ezelőtt, így hívtam fel a figyelmet: ,,A nyelvi rétegeződés és átrétegeződés
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vizsgálatára a mi feltételeink világviszonylatban is kiemelkedőek. Csak mai nyelvi-
nyelvhasználati helyzetünket kell apróra felmérnünk, s alakulását tovább figyelnünk
menet kőzben; maguk az adottságok szinte laboratóriumi mértékben ideálisak. Hi-
szen egy nagy hagyományú, szerves előzményekre támaszkodó és ma tartalmában
átalakuló anyanyelvű kultúra hatol be nálunk kis területen és nagy intenzitással a
szellemileg aktivizált széles tömegekbe, egy eléggé kiérlelt és egységes nyelvhaszná-
lati forma által hordozva, s egyszersmind ezt terjesztve, felgyorsult ütemben. Olyan
folyamat ez, amelynek tényezői ilyen kedvező együttesben nemigen találkoznak má-
sutt; mert hol a terület nagyobb vagy az aktivitás kisebb, hol a kultúra fiatalabb
vagy az előzményekhez való kapcsolódása kevésbé szerves, hol a tömeghatása gyen-
gébb vagy esetleg a tömegeknek hozzá való felcsatlakozása kevésbé ugrásszerű, hol
pedig a kultúrát közvetítő forma nem eléggé kiérlelt vagy nem ennyire egységes. - E
folyamat tanulságainak kiszűrése, tényeinek rögzítése általános nyelvészeti hordere-
jű feladat. Ha kedvező adottságainkat jól használjuk ki, tanulmányozásával újabb
mozzanatokat deríthetünk fel az egyetemes nyelvtudomány számára a társadalom
nyelviségéről és anyelviség társadalmiságáról." (MNy. LXIX, 264.)

Ami akkor csak jóslat volt, vagy inkább megérzés. ma történelmileg is, tudo-
mányosan is valóságosan zajló folyamat. Természetes hát, hogy az újabb - s az álta-
la nevelt még újabb - nemzedék számára egyre inkább feloldódnak a határok a dia-
lektológiai és a grammatikai vizsgálódások között, ahogyan magában a vizsgálat tár-
gyában is a változás, az átmenet válik fokozatosan és fokozottan jellemzővé. S az ál-
lományi, azaz strukturális számbavételt a használati vagyis a performanciális elem-
zés termékenyíti meg, sőt helyettesíti; ami aligha volna végezhető másképpen, mint
a legaprólékosabb mikrofilológiai elemzés segítségével.

Az egyre mikroszkopikusabb vizsgálódásnak ma már nem csupán a produktum,
a kész szöveg a tárgya, hanem a produkció folyamata, a produkálásnak. sőt a produ-
kálónak ezernyi jellemzője. Például a szituáció, amelyben a szöveg született vagy
épp születik; a partnerkapcsolat, amely ennek végső megformálását befolyásolja; a
beszélőt a hallgatójával, a partnerral (szorosabban vagy felületibben) összekötő -
vagy ennek híján kettejüket épp elválasztó - kőzős tudati tartalék (közős előzmé-
nyek és közöselőismeretek) mennyisége, bősége vagy épp hiánya; a beszéd tárgyá-
nak köznapi vagy alkalmibb jellege. De beletartozik a beszélő nyelvi kompetenciájá-
nak állapot- és fejlődésrajza is: az a közeg, amelyben elsajátította, majd azok a to-
vábbiak, amelyekben fejlesztette kommunikációs reflexeit és szokásaít; amely folya-
matok eredményeként végül is a fonetikai jellemzők, a lexikai elemek és a gramma-
tikai formák az adott tárgyról az adott helyzetben a lehetségesek közül épp az adott
megoldások választására késztetik, akár tudatosan, akár (ami jóval gyakoribb) spon-
tán döntésként.

Nincs itt módom arra, hogy a mai magyar dialektológiát akár tematikájában,
akár metodikájában jellemezzem. Nincs terem bemutatni: mennyire nem konzerva-
tív szemléletűek és módszerűek a nyelvjárástanulmányozásnak olyan "hagyomá-
nyos" ágai ma, mint a sorozatban szaporodó - néprajzi kapcsolódású - munkame-

50



net-leírások, mesterségszókincs-gyűjtemények, lexikai vizsgálatok. S hogy hogyan
született újjá, vált modemné és teljesebbé néhány ifjabb (már nem is olyan ijfú)
kutató tevékenységének eredményeképpen a helyi nyelvjárásleírás, a nyelvjárási
monográfia műfaja, amely így egyszerre tükrözi a nyelvjárás hagyományos állapo-
tát, s egyben mai rétegeződését és mozgását.

Csak egyetlen példára villanthatok rá. Az elmúlt évben, 1992 nyarán, a szom-
bathelyi tanárképző főiskola magyar nyelvészeti tanszékének rendezésében lezajlott
a Ill. magyar dialektológiai szimpozion. Záróbeszédemből idézem: ,.A rendezők dia-
lektológiai szimpoziont hirdettek; de ha végignézek az eredményen, bízvást mond-
hatnám, hogy valójában dialektológiai, geolingvisztikai, szociolingvisztikai, pszicho-
lingvisztikai, élőnyelvi és onomasztikai szimpozion volt, amelyen elméleti, módszer-
tani és kutatási anyagokat bemutató részleteket egyaránt hallottunk".

Gondolta-e Bárczi Géza, a kapitány, s a néhány vele induló - akkor már
talán - sorhajóhadnagy, hogy idáig ér majd az óceánon, amikor nekivágott a ma-
gyar nyelvjárások atlasza anyaggyűjtésének?! íme: egy újabb "amerikai part", a
m űködés- és változásvizsgálasrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt é , ahová a dialektológia megújítását célzó
expedíció - e kitűzött célt messze túllépve - elért; mert nem valamiféle előre elha-
tározott és megkonstruált elméletet kívánt érvényesíteni, hanem a valóságot feltár-
ni, s abból szűmi le a kínálkozó vagy épp kívánkozó elméleti tanulságokat.

3. Mint BÁRCZI GÉZÁT mindig vitatkozva követő, de vele azért mindig őt
követve vitatkozó utód, azt sajnálom: harmadik kolumbuszi útunkon már nem tart-
hat velünk. Pedig izgalmas és mozgalmas ez is: a nyelvművelés szemléleti, fo-
galmi és módszertani átalakulása. E tárgyban közzétett végrendeletében (mondhat-
nám így is: hattyúdalában) e fontos stúdiumnak és tevékenységi formának - bár-
mennyire előremutató szándékkal is - még a korábbi, a nyelv eszközállományát fél-
tő, elsősorban azt gondozni kívánó változatát találjuk; igen csekély kitekintéssel az
eszközhasználat szintjére, az eszközök használatának módjára. Szerinte a nyelvmű-
velés ,.A nyelv életébe való tudatos, határozott irányú beavatkozás, a nyelv fejlődé-
sének bizonyos ésszerű korlátok közé szorítása, sőt e fejlődés irányítása" (Nyelvmű-
velésünk. Bpest, 1974. 15-6).

Figyelme középpontjában tehát a nyelv állott, az állományi rész, szemben a
használati oldallal. Pedig .Köznapí fogalamzásunk mindennapi botlásaiból" címmel
jó korán felhívtam a közfigyelmet arra, hogy e kettő elválaszthatatlan, sőt a romlás
forrása az utóbbiban van (Nyr. 84: 286, 430; 85: 14, 137). Talán erre válaszolt
könyveeskéjében ezzel: "Ha a mindennapi élet beszélt és írott nyelvi anyagából
gyűjtött hibáztatható jelenségeket halmozzuk, persze könnyen keletkezhetik az a
látszat, hogy nyelvünk valóban az ebek harmincadjára kerűlt, hiszen a gyakorlatban
ennyi és ilyen változatos példa figyelhető meg. E látszat azonban téves volna. A
nyelvi tények óriási tömegében ezek a példák, melyek kiemelve és csoportosítva
olyan tekintélyes számúaknak látszanak, szinte elvesznek, és - legalább ez idő sze-
rint - mélyrehatóan nem módosítják nyelvünk állapotát" (Nyelvművelésünk 12).
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E jelenségekkel kapcsolatban persze valamikor magam is derűlátó voltam. Úgy
ítéltem: ,,A hiba még csak az egyes emberek nyelvszokásában él, nem vált kollektív-

vá, azaz valóságosan és véglegesen nyelvi értékűvé" (Nyr. 84: 287); s így arra a kő-

vetkeztetésre jutottam: "Több gond, több felelősség, kissé szilárdabb nyelvi tudat és
tudás kell csak, s akkor szinte mindez egyik napról a másikra a múlté lehet" (uo.). -
Áro harminc év múltán (nem először, s gyanítom: nem is utoljára), MAYER JUDIT
szlovákiai magyar nyelvművelő könyve ürügyén, "Nyelvműveletlenségünkről" szól-
va, ezt kellett leírnom: "a hazai tömegek nyelvhasználatának alakulásában nem kő-

vetkezett be a várt fejlődés, az igényesedés. Nem kis mértékben azért nem, mert az
olvasás általában háttérbe szorult a látványműfajok (televízió, videő, képregény stb.)
eluralkodása révén; s ami maradt belőle, azt az igénytelen műfajok (krimik, beszt-
szellerek, képeslapok) töltik kí. Ezért nem rögződnek az agyakban igényes nyelvi
formák, nemes nyelvi klisék; az ezek hatását nélkülöző, megroggyant hazai nyelvér-
zék ma már megközelíti a nemzetiségi helyzetben, idegen nyelvi környezetben élő-
két" (Nyr. 116: 9-10).

Mert az elmúlt húsz évben világossá vált: a nyelvi állománynak a használati
szint az egyetlen létformája; s objektivitását kizárólag a kollektív szubjektivitás biz-
tosítja. Így ami kollektív érvényűvé szélesedik benne, az objektív erejűvé válik.
BÁRCZI GÉZA is hangoztatja: a nyelvek változnak; de ,,A »fejlődés« szó nem ok-
vetlenül előnyös módosulást jelent, csupán átalakulást" (Nyelvművelésűnk 16). Te-
hát ami tény, az nem föltétlenül hasznos. Pedig ma egyre többen hirdetik azt, hogy
amit sokan használnak, az föltétlenül jó. BÁRCZI - derűlátóan - azt írja még: ,,Az
ilyen nyelvész kivétel, aki azt vallja, hogy ami van, azért van, mert lennie kellett"
(í.rn. 13). Napjainkra a nyelvészeknek (nyelvészkedőknek) ez a típusa, sajnos (s nem
is osztódással, hanem szorzódással), szaporodik.

Reméljük: csak átmenetileg. De ne csupán reménykedjünk: tegyünk is érte.
Tartozunk ezzel mesterünk emlékének, s nemkevésbé magunknak, de az egész kő-

zösségnek is. Bízzunk magunkban, ne kapkodjunk minden újnak tűnő, csillogó ide-
gen után. - Vegyük már észre: ha nem tudtuk is, hogy oda indulunk, elértünk Ame-
rikába. A mi tudományunk Amerikája nem odaát van, hanem itt; s nem idehoztuk,
hanem elértük, hazai vizeken és hazai szelek szárnyán. A világ is ezt várja tőlünk.
Nem azt kell megmutatnunk: miben tudjuk (jól-rosszul) utánozni, hanem hogy mit
tudunk hozzátenni tudásához a magunkéból.
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FÁBIÁN PÁLihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NYELV I ÉS ST IL ISZT IKA I M EG JEGYZÉSEK

AZ EGYENLEGRŐLsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az Egyenleg hírműsorait indulásuk óta figyelemmel kísérem, és szívesen vállal-
tam, hogy megkísérlem nyelvi szempontból való elemzésüket. Munkámhoz az
Egyenleg szerkesztőségétől rendelkezésemre bocsátott három 60 perces' kazettán túl
saját, szintén 180 percnyi felvételemre támaszkodhattam. Az Egyenlegtől kapott ka-
zetták az év elejéről valók, a sajátjaim április-májusiak. Ahogy a kazettákat, beszá-
molómon dolgozva, sorban végighallgattam, több részletüket (nem is egyszer) vissza-
játszottam. egyre erősödött bennem az az érzés, hogy nem vághatok rögtön a dolog
kőzepébe, hanem kissé messzebbről kell kezdenem.

Napjaink nyelvtudománya tömérdek olyan új megfigyeléssel gazdagította a
nyelvről való ismereteinket, amelyeknek az írott és a beszélt nyelvi sajtó egyaránt
nagy hasznát veheti. A teljesség igénye nélkül emlékeztetek itt a kommunikációel-
méletre, a szövegnyelvészetre, a szociolingvisztikára és nem utolsósorban a beszéd-
stratégiai kutatásokra. Ezekben az irányzatokban - minden másságuk ellenére is -
van egy kőzős mozzanat: azáltal, hogy részletesen elemzik és felfedik a közlésfolya-
matokat, felfedik bennük azokat a mechanizmusokat is, amelyek révén az írott
nyelv vagy az élő szó hatása növelhető. A sajtó munkatársai az egész világon arra
tőrekednek. hogy a nyelvészetnek ezeket az eredményeit a maguk munkájában
hasznosítsák. A televízió esetében hozzá kell még számítani ahatáskeltő eszköztár-
hoz a nemverbálís, azaz a képi üzenetet is.

Amióta a műholdas égi csatornák számunkra is megnyíltak, nekem is módom-
ban volt és van a magyar adásokon kívül sok német, olasz, angol, amerikai, svájci,
orosz híműsort is látni. Mégis csak most - az Egyenleget figyelve - tudatosodott
bennem, hogya televíziós hírközlés azonos modell szerint dolgozik az egész világon,
persze azért a közleményekhez hozzáhajlítva.

a) A képernyőn megjelenik a műsorvezető. Rádiós párjával ellentétben nem
mutatkozik be: a nevét a kép alá kiírják. Ennyivel is több idő jut érdemi dolgokra.

b) Következnek a fő hírek (headline) a műsorvezetőtől egy-egy mondatban
összefoglalva. A nézőket csak ez után a rövid tartalmi ismertetés után szokás üdvö-
zölni. Ez kissé udvariatlan dolog ugyan, de a mai néző - magamról tudom - emiatt
nem szokott megsértődni: azt akarja rögtön tudni, hogy ki nyerte meg a választáso-
kat Franciaországban.

c) A műsorvezető ezek után felvezeti a hírt; azaz tömören elmondja, mi tör-
tént, hogy történt, miért történt, és átadja a szót a tudósítónak.

d) A riporter (rendszerint szintén nem mutatkozik be, mert az ő nevét is kiír-
ják a kép alá) már részletesen beszél a szóban forgó dologról. A tudósítót (mikro-
fonnal a kezében) nem mindig látjuk, fontosabb ennél az, hogy aképernyő bizo-
:;
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nyítsa annak az igazságát, amit a riporter mond: mutatják a parlamenti üléstermet,
a kiszáradt Duna-medret stb. A képpel együtt (természetesen tompított) zajok is
aláfesthetik a témát: ágyúszó, műhelycsamoki zörejek stb.

e) Ha a tudósításban szerepeltetett személyek a saját hangjukon is megszólalnak
(akár csak egy-egy mondat tartamáig), az a tudósítás hitelességét nagymértékben nö-
veli. Ezért a riportokban sokszor vannak bejátszások a megszólított személyektől.

f) A műsorvezető esetleg még röpke kommentárt fűz a látottakhoz-hallottak-
hoz.

g) Következik az új hír; úgy, mint fent.

Az előadottak szemléltetésére következzék egy-két konkrét példa a többlépcsős
műsorvezetésre!

Egy műsorvezetői headlíne-csoport a közelmúltból (alatta a szignál szól):

"Nyugati őrnaszád ok a nyártói ellenőrzik a Szerbia elleni embargó betartását. -
Amerikai pénzből évi 130 000 dollárt kap alapfizetésén felül az Állami Vagyonkeze-
lő Rt. elnöke. - Szombattói csak utaiványra lehet fűtőolajat eladni, hogy megszűnje-
nek a milliárdos visszaélések. - A titkosszolgálat lehallgatta a brit trónörökös tele-
fonját. Az üggyel a kormány is foglalkozik. - Jó estét kívánok!"

Egy másik műsorvezetői indítás:srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

,A Duna-bizottság szerint a kormány Bős ügyében a parlament döntésévei el-
lentétes határozatot hozott. - Romániában példaértékűnek tartják és üdvözlik a ma-
gyar-ukrán alapszerződés elfogadását. - Az Európa-parlament baloldali frakciója
tiltakozik a vörös csillag magyarországi betiltása ellen. - Jó estét kívánok,"

Példa a több hangú "bejátszásos" tudósításra:

Mvez.: Lehet, hogy nincs minden rendben a közalkalmazotti törvénnyel. [A Pe-
dagógusok Szakszervezete részéről] azt követelik, hogy a jogszabály terjedjen ki az
egyházi, a magán- és az üzemi oktatás dolgozóira is.

Rip.: A szakszervezet szerint a nem állami intézmények dolgozói hátrányos
helyzetbe kerültek, mert nem garantálták részükre a szociális juttatásokat.

Szaksz.: A pedagógus, több feladatot lát el akkor is, ha az intézmény ilyen vagy
olyan vagy amolyan fenntartónak a tulajdonában van.

Rip.: A kormány képviselője elvileg egyetért azzal, hogy azonos munkafeltéte-
lek és azonos teljesítmény esetén a bérezés is legyen azonos.

Min.: De ebből még nem következik, hogy minden pedagógusnak azonos tör-
vények hatálya alá kell tartozni. Én nagyon furcsának találnám azt, ha egy egyházi
vagy magániskolának az alkalmazottját közalkalmazott nak tekintenénk. Itt másról
van szó: nem a tanári tevékenységet szabályozzuk, hanem munkaviszonyukat. (Kőz-
ben gyerekzaj hallatszik a háttérben.)

Rip.: A minisztérium képviselője azt ajánlja, hogy [a nem állami alkalmazásban
levők kössenek az iskolafenntartóval egy keretszerződést]."
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Az Egyenleg szerkesztősége annyira fontosnak tartja a "saját hangot", hogy
még egyetlen mondat bevágása is megéri nekik a fáradságot. Például:

R.-nő: ... nem sikerült adatokat kapníuk, a társadalombiztosítás egyéni adatokat
nem tarthat nyilván.

Nyilatkozó: Most az önkormányzatoknál tartunk.
R.-nő: Csakhogy kőzűlük sokan személyiségi jogokra hivatkozva visszautasÍtot-

ták [az együttműködést].

Én ezt a többszólamúságot kedvelem; számomra ez a hírközlési mód feltétlenül
hitelesebb annál, mint az, amikor a megszólított személy csak tátog a mikrofon
előtt, s én csupán a riporter "átÍrásából", helyesebben "átköltéséből" értesülök X.
Y. gondolatairól. Még akkor is hitelesebb számomra az egyenes ídézés, ha tudom: a
tudósitők, a műsorszerkesztők nem mindig azokat a mondatokat vágják be a tudősi-

tásokba. amelyeket a megszóIítottak a maguk szempontjából a legfontosabbnak, a
legelőnyösebbnek tartanának.

Nem ritkák az idegen nyelvű bejátszások sem, szintén a hitelesség növelése cél-
jából. - Ezeknek az a technikájuk, hogy a megszóIított riportalany az anyanyelvén
vagy valamelyik világnyelven kezd válaszolni a neki "magyarul" feltett kérdésre, az-
tán az ő beszéde elhalkul, megszólal a magyar riporter vagy a tolmács, s az idegen
nyelv már legfeljebb csak .Jráttérzajként" hallatszik.

Annak ellenére, hogy a hitelességre törekvés diktálta sokhangúságot elvileg fel-
tétlenül helyeslem, mégis jelzem az ezzel járó veszélyt: kikerülhetetlen, hogy ne
hangozzék el rengeteg rossz beszéd a hírműsorokban. Mert hiába van és lesz a Ma-
gyar Televíziónak nyelvi bizottsága és egy képernyőbizottsága, amely megpróbál gá-
tat vetni annak, hogy nyelvileg kíműveletlen, rossz orgánumú emberek özönöljék el
ezt az intézményt, ha ugyanakkor riportalanyként boldog-boldogtalan a képernyőre
kerül és szól a nézőkhöz. Sajnos, közéletünknek számos személyisége nem kifejezet-
ten szónoknak született: orgánuma nem kellemes, hangképzése hibás, rosszul hang-
súlyoz stb.; sőt gyermeki ártatlansággal kővet el ezerszer szóvá tett nyelvhelyességi
hibákat. Azt pl.,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhogyakilencvennégy évi választásokon. az ezerkilencszázhetven-

négy évi törvény értelmében stb. már minden párt több szónokátói hallottam. Bár
tudom, hogy némiképp ellentmondásban vagyok önmagammal (1.fent), akkor is kő-

teles vagyok azt kérni - nemcsak az Egyenleg munkatársaítól, hanem minden televí-
zióstói -, hogy próbálják meg valahogy csökkenteni az olyan kűlsők hangos részvé-
telét a műsorban, akik nem tudnak beszélni. Áro legyenek ott a képernyőn, a kép le-
gyen az övék, de a hang legyen egy fogalmazni és beszélni tudó kollégánké. Az
Egyenleg e tekintetben mintha elnézőbb lenne a szükségesnél.

Persze ahhoz, hogya Magyar Televízió (benne az Egyenleg is) ezt megtehesse.
a munkatársaknak hang és hangoztatás tekintetében elismerten jónak kell lenniük.
Jelenleg azonban - ha a néhány képzett és tapasztalt (kevéssé foglalkoztatott!) be-
mondót leszámít juk - mintaértékű beszéd birtokában levő televíziós kollégáink sora
valószínűleg rövid lenne. A gyakoribb hibák közül én itt most csak kettőre hívom fel
(nem először!) a figyelmet.
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A túlságosan gyors beszéd az egyik, szerintem előnytelen beszédsajátság. Ez
(többször leírtuk, elmondtuk már) egyrészt annak a nyelvi folyamatnak a kővetkez-
ménye, hogya magyar beszéd tempó felgyorsult: a két világháború kőzti filmeket,
híradókat nézve-hallgatva kűlönősebb fonetikai képzettség nélkül is érzékelhető,
hogy akkoriban lassabban beszéltek az emberek. Ezt a tényt tudomásul kell venni,
de ez nem jelenti azt, hogy a beszéd gyorsabb tempója miatt tönkre kell mennie a
hangképzésnek. és az érthetetlenségig el kell torzulnia a beszédnek. S ha ez nem kő-
vetkezik is be, a túl gyors beszéd értelmének a felfogása bizonyosan nehezebb, mint
a kőzepes sebességüé; s ha a cél az, hogy a mondanivaló a néző fejében megmarad-
jon, akkor célszerű a beszédgyorsaság fékezésére törekedni.

A másik hiba, a felesleges túlhangsúlyozás újkeletűnek mondható. Az benne -
mondhatnám - a tragikus, hogy nyelvünknek bevett és helyes sajátságából fejlődött
rossz szokássá.

Mindannyian tudjuk, hogy ha valamely szót ki akarunk emelni a beszédben, ar-
ra különösen erős nyomatékot vetünk. Ez kiváló eszköz és lehetőség arra, hogy a lé-
nyeget kiemeljük, szembeállítsunk két dolgot egymással. Például ebben az esetben:
jó volt a kiemelő hangsúlyozás:srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

,A felek csak ismertették egymással álláspontjukat, nem pedig egyeztették."

Indokolatlannak éreztem viszont az erős nyomatékokat ebben a hírben:

,,[Az akciót] csak az időjárás miatt halaszották mára. Az idő tényleg nagyon
rossz lehet, hiszen Irakkal, a bagdadi magyar követséggel még a londoni központon
át sem lehetett telefonkapcsolatba lépni. Az automata szerint a nagy esőzések miatt
egyelőre nem tudni, lesz-e folytatása az ügynek."

De ki kételkedett abban, hogy tényleg rossz az idő? A londoni központ valóban
annyira szuper? Én különösebb hangsúly nélkül is elhiszem, ha mondják, hogy
nagy esők voltak arrafelé. De ha mindez egyforma erősen kiemeltetik, akkor mi is
volt a fontos tulajdonképpen?

Ha ezt hallom: "... mondotta Für Lajos az MDF Borsod megyei értekezleten",
akkor rögtön azt várom, mivel van ez szembeállítva, azaz egy másik megyében mit
mondott a honvédelmi miniszter. oe hát két helyen nem lehetett egyszerre: teljesen
felesleges volt Borsod megye kiemelése.

Harmadik példám nem az Egyenlegben, hanem a pécsi rádióban hangzott el, de
nagyon tanulságos, ezért idézem:

.Pegyenclázadás tört ki Ohio állam egyik legbiztonságosabbnak hitt börtöné-
ben. A rendőrök jelenleg a fegyencekkel tárgyalnak."

Ennyi erős hangsúlyú szó egy rövid mondatban kicsit sok a jóból; de a fő baj
nem is ez, hanem az, hogyafegyencekkel szó megnyomása szembeállítást tételez
fel, azt például, hogyarendőrök fegyenclázadáskor általában az Üdvhadsereggel
szoktak tárgyalni, de most, szoros kivételként, a fegyencekkel egyezkednek. Helye-
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sen és értelmesen: ,.A rendőrök jelenleg tárgyalnak a fegyencekkel." Szórendi hiba
is rejtőzhet tehát a rossz hangsúlyozás mögött.

Mivel ez a hiba (mint ez az utóbbi példa is mutatta) nem az Egyenleg, nem is a
Magyar Televízió vagy a Magyar Rádió jellegzetes ••bűne", hanem immár országos
jelenség (a rádiós Krónika műsorait elemzve szintén többen jelezték ennek a meglé-
tét), kűlőn tanácskozásra tartom érdemesnek a vele való foglalkozást, mégpedig szé-
lesebb kőrben, ••intermediálisan", beszédtanárok, bemondók stb. bevonásával. Ala-
pos elemzés, az okok feltárása után a terápia is kidolgozható lesz. (Legalábbis remé-
lern!)

A grammatika körébe vonható nyelvhelyességi hibákra hiába vadásztam, s en-
nek őszintén örülök. Annak a bizonyítéka ez, hogy az Egyenleg munkatársai igénye-
sen, tudatosan fogalmaznak. Azokat a vonzattévesztéseket, amelyeket figyelésem je-
léül mégis ideiktatok, szíveskedjenek megszívlelni. - ••Szerbiában az állami tömegtá-
jékoztatózyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAeszközöknél csapatostul bocsátják el azokat az újságírókat, akik .," A
belgrádi tévénél kényszerszabadságra küldtek csaknem száz újságírót, akik .," He-
lyesen: eszközökről, tévétől. - ••R. mindig csak a táskáról érdeklődött az agyba-főbe
vert Csapónál"; helyesen: Csapótél. - A -nál/-nél terjedése más ragok helyén régi
megfigyelés (vő. Nyelvművelő Kézikönyv II. 249); a megfelelőbb ragokat kell hasz-
nálni.

A szókincset illetőleg sem tudok érdemleges hibákat felhozni az Egyenleg ellen,
sőt azt állapíthattam meg, szintén örömmel, hogy az idegen szavak tekintetében is
mértéktartóak. Az akció, plusz, liberális, demokrata, frakció, fórum, stratégia,
program, objektfv, konzorcium; multinacionális, technológia, konferencia stb. nem
is olyan idegen szavak már, mint a project, a ho/ding, a shop, awvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfranchise és társa-
ik. De ezek (meg a hozzájuk hasonlók) nem fordultak elő az én 360 percemben.
Csak szerenesém volt? Szeretném remélni, hogy nem.

Elhangzott viszont a kedvelt nagyságrendű: ,.A környezetvédők szerint a Shet-
land-szigeteknél tízezres nagyságrendű lehet az állatpusztulás." - Feljegyezhettem a
nem hibás, de feleslegesen bonyolultabb december hónapban és az idei évben kifeje-
zéseket is a decemberben meg az idén helyett. Hogy mit szeretnek rajtuk a politiku-
sok meg a hivatalnokok, azt még csak értem. De hogy miért veszik át tőlük az
újságírók, az már rejtély számomra. - A média-médiumok perben döntetlenre áll a
mérkőzés az Egyenlegnél is, miként az egész országban. A probléma ismert, nem
megyek bele a részletezésébe. Ami engem illet, természetesen meg tudom magyaráz-
ni, hogyan lehet a latin többes számból magyar egyes szám (úgy, ahogyan a francia
notes> notesz változás is lezajlott, vagy ahogyan az olasz carabinieri szón egy szál
csendőrt értünk, holott ez a carabiniere-ues: már a többese). Mégis azt gondolom,
helyesebb lenne médiumok- ról beszélni, nem médiák- ról.
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MESEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

HADROVICS LÁSZLÓ

Ennek a szavunknak mindmáig nincs kielégítő magyarázata. A TESz által való-

színűnek minősített származás az ugor korból mind alak, mind jelentés szempontjá-

ból nagyon is bizonytalannak látszik. Más magyarázat, mint pl. anémet Masche 'a

háló szeme' szóból való származtatás a puszta összecsengésen alapul, tárgyilag való-
színűtlen.

Ahhoz, hogy az eredet kérdését reálisabb alapon próbáljuk megoldani, szüksé-

ges, hogy az eredeti jelentésből induljunk ki, ez pedig a legrégibb adatok tanúsága

szerint 'találós kérdés', latinul 'aenigma, problema, propositio, parabola'. (A részle-

tekre vö. HEXENDORF EDIT: MNy. XLVI, 74-78.)

A legrégibb előfordulások a kővetkezők (idevéve azokat az eseteket is, amikor

mese helyett kérdés vagy példabeszéd áll). A JÓkK.-ben (122) a szerzeteseknek a

szemérmesség megtartására buzdító példaként egy kis történet van két királyi szol-

gáról. A király egymás után mindkettőt a királynéhez küldi. Az egyik csak az üze-

netet adja át, de nem figyel a királyné szépségére, a másik visszatérve magasztalja a

királyné szépségét. Ezt a király elbocsátja udvarából. A magyar szó: yly meseuel , la-

tin megfelelője: tali aenigmate . - Az 1508-ban másolt DöbrenteiK.-ben (483, Nytár

12:253) az Énekek éneke végén egy találós szöveg van, amelynek címe Mese. Célja

valószinűleg az üresen maradt laprész kitöltése volt. (Versként újra közölve RMKT

12: 144.) - Az 1516-1519 között másolt JordK. a Bírák könyve 9. fejezetében (83v

hasonmás kiad., a Vulgatában cap. 14) Sámson ad fel harminc ífjúnak egy találós

kérdést, amelyet nem tudnak megfejteni, de jelentését Sámson felesége elárulja ne-

kik. Itt a mese szó hatszor fordul elő, a megfejtés igéi: megfelel, megtalál. megma-
gyaráz ; a latinban a főnév problema és propositio , az ige: solvere . - A zsoltárfordí-

tások között a 68. tartalmaz olyan helyet, ahol a mese fogalma megjelenik. Az

AporK.-ben (61) a parabola megfelelője példabeszéd: "Es vetem en ruhamma cili-

ciomot: es Iottem azoknakpelda. bezedben" (ps 68, 12, et factus sum illis in parabo-

lam). Ugyanennek a helynek megfelelője Székely fordításában (1548, 1 3v): .De meg

az en 5It8zetam5ttis szerzem szomorti ruhabol: f(s ltin ennekem kffzbezedre". Molnár

Albert verses parafrázisában viszont megjelenik a mese: "Bánat miatt én sákban ől-

töztem, De ök én rolam mesét költöttenec" (RMKT 17. sz. 6:166). - Pesti Gábor fa-

bulái (1536) bevezetéseként van egy rövid Aesopus-életrajz, amelyben egy találós

kérdés szerepel. Xanthus, Aesopus gazdája egy kertésztől azt a kérdést kapja, miért

van az, hogy a gyomok a földben jobban teremnek, mint a kerti vetemények. A kér-

dést Aesopus fejti meg: A gyomoknak a föld édesanyjuk, a plántált növényeknek

mostohájuk. .Mondá az kertész Esopusnak: Köszenem neked, hogy meg fejtéd ez

kérdést ..." (pestiFab 27). Ugyanitt a 163. sz. fabulában a farkas szeretne bűnösséget

bizonyítani a bárányra, de ez rendre megcáfolja a vádakat. Végül a farkas: ,Jóllehet

59



én az tezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmeséidet meg nem fejthetem, de azért vacsorámat el nem hagyom". Itt az
érdekes az, hogya bárány semmiféle kérdést vagy találós mesét nem mond, csak cá-

fol. Itt tehát a mese már kezdi felvenni a 'mesebeszéd' jelentést. - A Hoffgreff-éne-
keskönyv (1554-1555) számos adatot tartalmaz a mesé-re. Sámson bibliai története
itt két különböző verses feldolgozásban is szerepel (R3v-V2r és V2r-Y4v; az első
1546-ból, a másik keltezetlen). A mese megfejtésével kapcsolatos igék: megfelel,

megtalál. megold vagy egyszerűen megmond. - Ugyanitt egy másik bibliai hely ver-
ses parafrázisában is szerepel a mese. A Királyok könyvében (2Reg 12, 1-7) Náthán
próféta megfeddi Dávid királyt, hogy Uriast szándékosan elvesztette, és feleségét
magához vette. Bevezetőül a próféta egy kis parabolát mond a gazdag emberről, aki-
nek bőven vannak juhai és ökrei, és mégis egy szegény embernek veszi el egyetlen
kis bárányát, hogy egy jövevényt megvendégeljen. A bibliai szövegnek nincs címe,
mindjárt a történettel kezdődik: .Duo viri erant in civitate una .;". A magyar ver-
ses változatban viszont mese áll:

Ilyen képen ott az Natan kiral meg rettenteni,
kezde neki mesze képen bf:slchenszolani,
az S dolgat az mesében es meg erteni. (e4r)

Apollonius Históriájának (1591) mindjárt az elején (10-20. strófa) többször
előjön a mese. A történet Antiochus királyról szól, aki bűnös módon saját lányával
él, és hogyakérőket elriassza ••mesét Iormalá, Leant annac adna, a ki aszt meg ód-
hatna ... A ki a mesére nem felelhet vala, feiét véteti vala". A mese magának a ki-
rálynak bűnös életére céloz, és ezt Apollonius megfejti, de a megszégyenült király
még harminc nap gondolkodási időt ad neki a mese "igazi" megoldására. Az itt elő-
forduló kifejezések: a mesére felel, a mesét megoldja, megtalálja. megleli; a mese

éne/me. (Apollonius históriája. Kolozsvár, 1591. Kiadta Berecz Sándor. Bp., 1912.)
A mese szótörténetének számunkra legfontosabb állomása a Laskay Jánostól

magyarra fordított Aesopus-életrajz. (Az Aesopvs életéről ... való historia. Debre-
cen, 1592; hasonmás kiad. Bp., 1987.) Ebben ugyanis a szó olyan kapcsolatokban
szerepel, amelyek nagyon is közel visznek az eredetéhez. Az első előfordulás (Ev)
csak általánosságban szól a mesérőI: ••[Aesopus Babiloniában szerepel, ahol éppen
nagy békesség volt.] az Kiraliok czak az irasnak olvasasaban es az kerdezkedesekbwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe
auagi meseknek meg feiteseben szoktanak vala gi5niSrk&:tni". A kérdezkedes itt a
mese szinonímája, amire más helyen (E3) is van példa. [Amasis egyiptomi király
többek között azt kéri Licerus babiloniai királytól, hogy neki] ••olli embert is kÚlde-
ne, az ki minden kerdezkedesekrhl tudna io modgiaual felelni". Egy másik helyen
(Fv) Aesopus Babiloniában híres bölcseknek néhány kérdésére felel, és a végén
mondja: "az homalios kerdes'fJknek homalios feleletinek is kellene lenni". Erre (F2r)
más kérdezők (kerdezkfrdSk) jönnek, és egymás után teszik fel kérdéseiket: ••az eg-
gik tamazta ilien kerdest ... Ez vtan az masik illien meset kerde t5Ie. Miczoda , vgi-

mond, hog ... Touabba az eggik ismeretlen illien meset vete eleybe ... Eggik (F2v) is-
met monda. Mese mese, ket egimas szeret5 atiafiak vadnak ... Az harmadik is kerde ,
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Miczoda ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvgimond, az a ki ... Az negiedikis kerde illien modon.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMese mese, Telben
el megiek ... Az 8t&iik illlen kerdest t8n ... Az hatodik (F3r) kerde. Miczoda,
vgmond, az mit ... Az hetedik illien meset vete eleyben. Mese mese, egi kis aito ne-
Id11 valo hazban lakom ... Az niolczadik monda. Mese mese, Sem vagiok sem ne va-
giok ...••

Az egész felsorolásból kívíláglik, hogy a mese szorosan összefügg a kérdés, kér-
dezkedés fogalomkörével, és mint a kérdésfeltevés formulája megfelel a micsoda'l
szerepének. Ennek láttán jogosan felmerülhet az emberben a megfontolás, vajon a
mese, de különösen a mese-mese ikerítés nem lehet-e valamilyen bevezető kérdő
formula, mint a mai: Hát ez mi? Mi is ez? Azaz régiesítve: Mi es e?

Az is, es beleolvadása az előtte álló szóba régen gyakori jelenség volt (NySz is
alatt), a te is-böl lehet tes, tés, tis. A közelre mutató névmásnak ez mellett volt e
alakja is. A Müncheni Kódex néhány példája: ••9 ke(dig) e gondoluan (Mt 1,20
Haec autem eo cogitante); mert e toruen (Mt 7,12 Haec est enim lex); E mit gon-
doltocsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtú fúuetecben (Mc 2,8 Quid ista cogitatis in cordibus vestris)". így ennek a
megoldásnak szerintem sem tartalmi, sem alaki nehézsége nincs.
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HAJDÚ PÉTERzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az ÉrtSz és az ÉKSz két ér szót ismer: egy igét és egy főnevet. Az utóbbi fő je-
lentéseit e források - kissé egyszerűsítve - ekképp adják'meg: 1. 'véredény', 2. '(kől-
tői) véna', 3. 'nővénylevelet tápláló cső', 4. 'csermely' , 5. 'kőzetben lévő ásványvonu-
lat', 6. 'kábelszál'. Az általam kiemelt 1. és 4. jelentés fontos most számunkra (vala-
mennyi egyéb ebből kővetkezík, vagy vele összefügg). Ehhez a szótári rendhez tartja
magát a legtöbb kétnyelvű szótár is.

Az MSzFE azonban három ér címszót tartalmaz: két főnevet (érI, ér2) és egy
igét (ér\ Ez az ige számunkra most érdektelen. Az érI 'Ader, véna' finnugor meg-
felelői a szótár szerint vogD tdr, É tilr 'Wurzel'srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI osztjD ter 'Faser (des Fleisches
usw.)', V Jer, Vj jer 'Streífen', O ler 'Wurzelfaser' I vtj ser : vir-ser 'Ader' I cser
sar, wür-sar 'Blutader' (a vtj és cser szó előtagja a 'vér' jelentésű szó). Az MSzFE
szerint eszócsalád alapalakja: < FU *sar3. Különválaszt ja viszont a fenti szavakat
az ér2 cimszőtól, amelyhez az alábbi rokon nyelvi alakokat sorolja: zrj sor 'Bach' I
vtj sur 'Bach, Strom, FluB' és a 'csermely' jelentésű ér2 formát a permi nyelvek
alapján < *ser3 vagy *sar3 alapformákra vezeti vissza.

Ezt a másodiknak említett etimológiát RÉDEI KÁROLY állította föl (NyK 67
(1965). 118-119), s ha ezt elfogadjuk, akkor arra a következtetésre kell jutnunk,
hogy az '(ütő)ér' és a 'csermely' jelentésű szavak eltérő eredetűek, és a magyar
nyelv különéletében váltak egyalakúvá.*

A RÉDEI nevéhez fűződő etimológiai dublettet COLLINDER FUV-jának
1977-ben megjelent 2. kiadása is átveszi (93. lap) azzal a különbséggel, hogy az ér

'vein' megfelelői között továbbra is számontartja - igaz, kérdőjellel - az észt sűűre

-sűűrme 'vein; fibre' szót is (az ár szót viszont - kétes szamojéd megfelelések alap-
ján - a FUV mindkét kiadásban uráli eredetűnek javasolja, 1. FUV 3, ill. FUV2 23).

Az ár ügyében a TESz 1967-ben egyetért a MSzFE-vel, az ér főnév esetében
szkeptikusabb, mert a 'csermely' jelentésű szóról (itt ér3) azt írja, hogy vitatott ere-
detű. Első magyarázatként a RÉDEItől származót említi, második lehetőségként vi-
szont utal arra, hogya 'vérér' szavak egységes eredetűek is lehetnek, és ennek kap-
csán utal a latin vena és német Ader jelentéstani párhuzamaira.

*Az ~2-vel kapcsolatban RÉDEI által említett permi szavakat régebben az fu:I 'Aut' megfelelőinek
tartották számon, ám RÉDEI hangtörténeti akadály mellett jelentéstani nehézséget is látja az egyezterés-
nek, mondván, hogya permi szók folyóvizet, a magyar fu: pedig (az obi-ugor megfelelőkkel együtt) álló-
vizet jelentenek « PUg *~ v. *~. A magyarra ez a megállapítás téves: az fu: a víz sodrát, az áramló
víztömeget. folyóvizet is jelenti. Egyébként az álló- és folyóvíz közti jelentéskülönbség elvileg sem volna

áthidalhatatlan akadály.
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Mindezekután az UEW 1987-ben és 1988-ban továbbra is kítart a FUzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA*siir3

'Ader' (437. lap - a 499. lap magyarázó szövegrészében tévesen *siir3!) és a FU
*ser3 (*siir3) etimológiai kettőssége mellett.*

Ezekben a RÉDEItől származó finom elemzésekben kétségkívül van ráció,
amely azonban aszókezdő mássalhangzót illető formális érveken nyugszik. Jelen-
téstanilag azonban az etimológia kettészabdalása nem védhető.

Elvégre tapasztaljuk, hogya 'vérér' és a 'vízér' fogalmát sok nyelv egy szóval
fejezi ki (esetleg az egyértelműség kedvéért jelzővel is bővítve: Wasserader, Bluta-
der). Vö. pl.: svéd éder 'ér, erezet, telér, föld alatti vízér' - vattenéder 'vízér'. To-
vábbá: a finn suoni jelentései 'ütőér, telér, vékony réteg', de a vesisuoni, liihteen-
suoni összetételekben egyértelműen 'forrásér, vízér', ahogy az idetartozó észt soon
is 'Ader, Sehne, Biichlein' értelmű. Pláne az ilyen, mint veesoon csakis 'vízér' lehet.
A vepszében pedigwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs01f 'vérér' jelentésű, de a maidson összetétel 'tejhozam' (- mo-
loéníj protok) jelentést hordoz (szó szerint 'tej-ér'), Az oroszban továbbá a ti/a
'ütőér, ín, rost' és 'ér, telér' (ezen belül: rudnaja ti/a 'érctelér', a vodnaja zila pe-
dig 'vízér'). Hasonló módon az ukránban is a via egyaránt jelentheti a testben lévő
eret, a falevél erét, a patakot és bányaért. Vagy nézzük meg az olaszt: Ji/one
'(tel)ér', de fl/one del fiume 'a folyó sodra', illetve filo 'fonál; huzal stb.', de ilyen
kifejezésekben mint Jilo d'acqua 'csermely, vízér', Jilo dell'acqua 'vízfolyás'. Más
sző, de azonos tapasztalat az olaszból a vena 'vivőér' esete, ahol a vena di aequa
'föld alatti vízér', az aequa di vena pedig 'a föld alatti forrás vize'.

Az ilyen esetek és jelenségek korlátlanul folytathatók lennének, ha az ember
egy jó csomó szótárral kőrűlbástyázná magát, és kutakodna bennük. Hiszen oly ké-

zenfekvően nyilvánvaló, hogy a (föld fölött vagy föld alatt) vizet szállító erecske, a
testben (növényben) lévő folyadékot (vért, nyiroknedvet) továbbító csőrendszer kő-
zött természetes hasonlóság van, amelyet a 'fonál, szál, rost, csík, ín' jelen-
téstartalmai tökéletesen lefednek, kifejeznek.

Végülis tehát - mint utaltam reá - egyetlen oka van a két ér etimológiai duplá-
zásának, s ez egy mereven formális hangtörténeti szemlélet, amely szerint a permi
nyelvek szókezdő s- hangja eredeti, alapnyelvi állapotot tükröz (s ily módon a szibi-
lánsok tekintetében ún. kulcsnyelvnek nevezhető). Felmerül azonban az a kérdés,
nem képzelheto-e el, hogy az éri-nek megfelelő votják ser : vir-ser 'vérér' és az ér2-

nek megfelelő zürjén sorsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI votják sur 'patak' viszonya nem olyan, mint ahogyan az
MSzFE véli. Felvetődhet ugyanis az a vélemény, hogy a két eltérő alakú és lényegé-
ben más jelentésű szó egy hajdani közös szó alaki és jelentési szétválásával, azaz
szóhasadással magyarázható. (Ez talán meggyőzőbb hipotézis volna, mint annak fel-
tételezése, hogy a vtj ser-nek és sur-nak semmi köze sincsen egymáshoz. A palatá-

*[Korrektúrajegyzet: az Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen most megjelent 2. füzetébert
a TESz-hez képest változás történt az ~ 'Bach' magyarázatában (itt ez a szó ~3 alatt van besorolva):
első lehetőségként az 'Ader'-rel (itt: ~4) összetartozást említi.]
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lisságot az előtag hatásával kommentálhatnánk a hangtörténeti precizitást kivéden-
dő.)

Van azonban még egy mozzanat, amire fel szeretném hívni a figyelmet. A legú-

jabb urálisztikai szakirodalomban felmerült egy olyan - megfontolásra, sőt egyetér-
tésre érdemes - vélekedés, amely szerint az alapnyelvben nem három, hanem csak
két szibiláns volt: *8 -wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA*s (J. JANHUNEN: Uralilaisen kantakielen sanastosta, in:
FUF 44 (1981). 23-24; P. SAMMALLAHTI: Historicai phonology of the Urai ic lan-
guages, in: The Uralic languages, Edited by D. SINOR. The Hague 1988. 482). Az
említett vélemény szerint az *$ később alakult ki, a finn-permi korra teljes bizo-
nyossággal (JANHUNEN: JSFOu 77.251-252), bár számolhatunk netán a finnugor
kori megjelenésével is, igaz ugyan, hogy az ezzel kapcsolatban említhető etimológiák
száma kicsiny ("it cannot be reliably traced usingsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAeu etymological material" - írja
JANHUNEN: FUF 44. 24; vö. még SAMMALLAHTI i.m. 490). Nem érvelnek per-
sze rosszul azok, akik szerint az alapnyelvi hangok létét vagy nem-létet eldönteni
pusztán a rendelkezésre álló anyag szűkössége alapján veszélyes volna (vö. E. HE-
LIMSKI: Problems of phonological reconstruction in modem Uralic linguistics, in:
SFU 1984.244 és HONTI L.: Észrevételek a finnugor alapnyelvi szibilánsok és aff-
rikáták képviseleteiről, in: NyK 74 (1972). 7). A PFU alapnyelvi *$ mellett voksolni
azonban egyben azt is jelentené, hogy mellette számolunk a PFU *é létével is, aho-
gyan ez korábban szokásos volt (a BUNy űj, átdolgozott változatában ez aligha lesz
benne). HONTI (i.m. 8) hivatkozik arra, hogy a *c megjelenése kiválthatja az *8 ket-
tészakadását *8-re és *$-re, márpedig a *c jelenlétét az újabb vélekedések csak a
finn-permi korig, ill. attól kezdve (a többi nyelvágazatban más módon) tudják meg-
nyugtatóan igazolni.

Mindehhez még három megjegyzést kell fűznöm. Az egyik az, hogy a szibíláns-
csökkentési manőver nem példátlan: korábban hittek egy alapnyelvi *i hangban is,
de a TOIVONENtől származó felfogás megdőlt, mégha néha-néha fel is bukkan (1.
HONTI i.h.). Másodszor: a szibilánsok között - köztudomás szerint - elég sok sza-
bálytalanság tapasztalható, kettőt feltételezve is, ami arra int - s ez már harmadik
megjegyzésem -, hogya (pU, PFU és egyéb) alapnyelvekben a hangrendszer állomá-
nya nem volt feltétlenül statikus, voltak benne nyilván mozgások és nyelvjárási elté-
rések (1. HAJDÚ, in: HAJDÚ - DOMOKOS: Uralische Sprachen und Literaturen.
Budapest - Hamburg 1987. 185-186).

Vagyis hát korábbi véleményemmel és kétségeimmel (i.h. és BUNy) ellentétben
ma meglehetősen elfogadhatónak tartom az említett nézetet, amely szerint az *$ -
ha egyáltalán létezett a PFU-ban - nyelvjárási szintű, alacsony frekvenciájú hang
(fonéma?, allofón?) volt, és ebből a státusából vagy tovább öröklődött bizonyos le-
ány-nyelvekben, vagy pedig az 8 ++ $ ellentét kialakulását a *c ++ *c oppozíció ke-
letkezése váltotta ki (akár az *8 kettéválásával, akár valamelyik affrikáta asszibilá-
sával, ahogyan az sok nyelvből ismert).

Visszatérve az ér etimológiára, az eddigiek egyenlegét most már megfogalmaz-
hatjuk. A szibilánsok bizonytalanságaira utalva hangtörténeti érvét nem látom az
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érIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés az érZ különválasztásának. A szemantikai szempont viszont nagyon erősen
amellett szól, hogy egy és ugyanazon etimológiáról van szó a 'vízér; vérér; szál' je-
lentésű szavak esetében. Az előbb utaltunk ugyan az érZ-höz fűzött permi szavaknál
a szóhasadás lehetőségére, de tulajdonképpen erre nincsen szükség, mert a zrj sorsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI
vtj sur 'Bach' megmaradhat akár továbbra is a magyar ár 'Flut' rokonságában -
ahogy ezt a cikk elején lévő jegyzetben már kezdtem pedzeni -, ti. a vokalizmusa is
tökéletesen megfelelő ebben az etimológiában is: a permi o észyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAu alapnyelvi *o-ra és
*a-ra egyaránt visszavezethető. Véleményem szerint tehát ennyit ér az érZ.*

·Megjegyzem. hogy SAMMALLAHTI a PFU ·sara 'fibre' fent már említett cser, vtj, vog, osztj és
magyar tagjai között említi a lapp ~ szót is (i.m. 548). A jelentés nélkOl közölt lapp alakkal nem tu-
dok mit kezdeni: nyilván nem a 'villa' vagy a 'hézag' jelentésű szavakról van szö, mert ezeknek más a ro-
konságuk (SKES 46, ill. 937). Viszont a déli lappban találtam egy *sarjaa, sarjaa szöt, jelentése 'kleiner
Bach' (G. HASSFLBRINK, Südlappisches Wörterbuch III. Uppsala, 1985. 1116b), ez azonban számomra
hapaxnak látszik, bár a formulánkba beleillene.
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JÓSZÁG ÉS JÓSZÁGOS
ASZÁRMAZÉKSZAVAKJELENTÉSVÁLTOZÁSÁRÓLzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

JAKAB LÁSZLÓ

1. BÁRCZI GÉZA a magyar nyelvtudomány minden területén maradandót al-
kotott. De a magyar szókincs eredetének vizsgálatában különös érdemeket szerzett.
Számos szó etimológiáját tisztázta, és a témakörbe tartozó összefoglaló művei, a
Magyar szófejtő szótár (1941), A magyar szókincs eredete (1951) ma is gyakran
forgatott kézikönyvek.

Egyetemi előadásainak is gyakran volt témája aszókészlet, és a szemináriumo-
kon hallgatói egy-egy szó etimológiájának vizsgálata során ismerkedtek meg a nyel-
vészeti kutatás alapelemeivel. Magam is elsőéves hallgató koromban awvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArejt szó rej-
telmeivel foglalkoztam BÁRCZI GÉZA irányításával. Ezeken az órákon a Pro-
fesszorsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAűr nagy türelemmel szerelte le a nekilendült hallgatói fantáziát, és az ada-
tok tiszteletére, de ugyanakkor kritikai elemzésére hívta fel fiatal "kollégái" figyel-
mét.

2. Az alábbiakban tárgyalt jószág szóval BÁRCZI részletesen nem foglalko-
zott, de természetesen tárgyalja a SzófSz.-ban, és más munkáiban is említi különbö-
ző vonatkozásokban. A szó eredetéről ezt olvashatjuk a szótárban: "a jó mn. szárm.-
a, a jóság alakváltozata, vö. uraság - ország". Ez a nézet azóta sem változott. A
TESz. szerint is ebből a szóból származik a ,,-ság képzőnek a finn ugor szókezdő s
kétirányú fejlődésével keletkezett ősi nyelvjárási -szág változatával". Hasonlókép-
pen vélekedik A magyar nyelv történeti nyelvtana is (vö. 1, 212).

A szó alaki fejlődésének kérdésében egyetértenek a nyelvészek. A -ságf-ség

képzővé válása feltehetőleg már az ősmagyar korban végbement. Máig vita tárgya
azonban, hogy milyen szóból keletkezett a képző (vö. BENKŐ LORÁND: ÁrpSzöv.
181-3). Feltűnő azonban, hogy mindössze két szóban fordul elő a képzőnek -szág

változata (ország, jószág), de amint a Szóvégmutató szótár alapján PAPP FERENC
megállapította, e két szón kívül nincsen más -szág végű szavunk (Nyr. XC, 184). A
történeti nyelvtan szerint a képző palatális hangrendű -szég változatának "meglétét
nincs okunk kétségbe vonni", s csupán ritkasága miatt nem találunk rá példát nyelv-
emlékeinkben (uo.). Ha viszont figyelembe vesszük, hogy ma egyetlenegy -szég végű
szavunk sincs a Szóvégmutató szótár tanúsága szerint, akkor ugyancsak kétségbe
vonható, volt-e egyáltalán -szég képzős származékszó az ómagyar korban. Sőt, az is
kérdéses lehet, hogy a jószág, ország -szdg eleme képző volt-e a szavak keletkezé-
sének idején, azaz ezek származékok-e vagy összetételek. Végül talán azt a feltevést
is megkockáztathatjuk, hogy e két szavunk régebben keletkezett, mint a -ságf-ség

képzős alakulatok.
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3. A szó jelentésének alakulását illetően már nincs ilyen egyetértés a nyelvé-
szek kőzőtt, AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjószág ma többjelentésű szó. Az ÉrtSz. az alábbi jelentéseit ismeri:
1. 'háziállatok együttvéve', 2. 'egyes háziállatok', 3. (rég, irod) 'földbirtok, ingatlan"
4. (rég) 'vagyontárgy" 5. (biz) 'használati tárgy" 6. (minősítő jelzővel) 'személy" 7.
(táj) 'vetés, gabona'. A szónak a régiségben előforduló jelentéseit a TESz. foglalja
össze: 1. 'vagyon', 2. 'haszon; vkinek a java', 3. 'erény, jóság', 4. 'gabona" 5. 'állatál-
lomány, háziállat" 6. 'földbirtok" 7. 'dolog, holmi', 8. 'kedves személy'. Ha a két
szótár adatait egybevetjük. megállapíthatjuk, hogy a szó mai jelentései között nem
szerepel az 'erény, jóság'.

Az egyes jelentések összefüggéséről a TESz. a következőket írja: ,.A korábbi ál-
talános, 'vagyon, javak' jelentésből az egyes, részletezőbb jelentések ráértéssel fej-
lődtek a lábas jószág, fekvő jószág stb. kapcsolatokból, s azokat a gazdasági-társa-
dalmi vizonyokat tükrözik, amikor a vagyont a földbirtok, az állatállomány, a gabo-
na jelentette". Ezt a magyarázatot elfogadhatjuk a jelentések többségének a kiala-
kulására. Még a 'kedves személy' értelem is ebből vezethető le többszörös átvitellel.
De levezethető-e ebből az 'erény, jóság' jelentés? Erről a szótár nem szól. De azt a
szócikkből megtudjuk. hogy feltehetőleg a konkrét 'anyagi javak' jelentés az erede-
tibb a szótár szerkesztői szerínt, és szóhasadással a jószág- hoz a konkrét, a jóság-
hoz pedig az elvont jelentés tapadt. Hogy a szóhasadás mikor ment végbe, az a szó-
cikkből nem derül ki.

GOMBOCZ ZOLTÁN szerint is jószág szavunk eredeti jelentése konkrét 'va-
gyon' (MNy. VII, 99). BÁRCZI GÉZA viszont azt írja, hogy szavunk eredeti jelen-
tése 'jóság', a kőzépkorban 'erény' (A magyar nyelv életrajza 102). HADROVICS
LÁSZLÓ Magyar történeti jelentéstansrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcímű könyvében (Akadémiai Kiadó, 1992.)
az "Elvont főnév konkrét jelentést kap" című fejezetében tárgyalja szavunkat a kő-
vetkezőképpen: ,.A szég alakváltozattal képzett jószág jelentése a régiségben első-
sorban 'erény', majd 'vagyon, birtok' s csak utoljára 'állat' (mint vagyontárgy)"
(193).

A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy GOMBOCZ ZOLTÁN és a TESz. vé-
leményével szembenáll BÁRCZI GÉZA és HADROVICS LÁSZLÓ álláspontja. A
két szembenálló tábor abban megegyezik, hogy egyik sem magyarázza meg, hogyan
történt a jelentésváltozás. hogyan lett a 'vagyon' jelentésből 'jóság, erény', és ho-
gyan lett a 'jóság, erény' jelentésből 'vagyon'. S arról sem nyilatkoznak, mikor zaj-
lott le a változás.

4. Vizsgáljuk meg szavunk régi adatait, hátha megadhatjuk a választ a nyitott
kérdésekre. A jószág első adatait a JÓkK.-ben találjuk. Ebben a forrásban harminc-
kétszer fordul elő a szó. Ez elég nagy mennyiség ahhoz, hogy a szó jelentéseiről va-
lamilyen képet kapjunk.

Már itt megvan a szónak 'vagyon, javak' jelentése három adatban. JÓkK. 7: leg-
ottan vr Bernaid mendennemew io3agat elozta: kyk valanak ygen 30kac; latin meg-
felelője: Statim autem dominus Bernardus cuncta bona sua distraxit, quae erant
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valde magni valoris; 8: oe vr Bemald mendenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAY03agat elojtuan ystenert, latinul:
cuncta bona sua distraxit; uo.: menden Y03agat zegéneknec elojtuan: mendeneJ-
tewlfoguan maganac Jemytt meg tarttuan, latinul: omnia pauperibus distribuendo,
ipse primus incepit, nihil penitus sibi reservans, Egy adatban 'holmi' a szó értelme,
58: Oh en dragalatofym ruJatok e3 vylagtol, bewntewket hagyatok el: egebeknek
Y03agat agyadok meg, latin megfelelője: O carissimi, fugite mundum et dimittite
peccatum; reddite alienum.

A kővetkező példában a szó jelentése 'haszon, vkinek a java'. JÓkK. 53: Es
bY30nual tudyad hogy e3 kysertet le3en te neked nagy Y03agodra es vygaJagodra,
latinul: tentatio ista erit tibi ad magnam utilitatem et consolationem.

A kódexben levő többi 27 példában a szó átvitt, főképp 'jóság' és 'erény' érte-
lemben szerepel. Például JÓkK. 72: kereuen e3 mondot Y03agot ystentewl neky
adattny, latinul: postulando virtutem dictam a Domino sibi dari; 128: hogy Y03ag-
nak felJege legyen ystentewl: ne teremtettewl, latinul: ut sublimitas sit virtutis ex
Deo non ex creatura; 153: 3ent feren3nek y03agat es c3udalatos 3entJeget el-
meyekbe hywyakuala, latinul: sancti Francisci virtutem et sanctitatem mirüicam in
memoriam revocabat; 46: kyben latomuala vegezettlen(t) Y03aganak es yJteni edej-
Jegnek melJeget, latinul: in quo videbam abyssum infinitae bonitatis divinae; 73:
hogy mikoron egy allatba[n] menden Y03ag lewltetyk ne[m]kel a verJet megual-
t03tattny, latinul: Quia quum in una re invenitur omne bonum, non oportet, quod
variet versum. További példákat nem hozok, azok megtalálhatók a kódex következő
lapjain: 20, 29, 58, 64, 70, 71, 101, 108, 109, 115, 116, 117, 120, 121, 126, 133,
138. Némely lapon többször is előfordul a szó. (A példákat P. BALÁZS JÁNos ki-
adásából idéztem: Jókai-kódex XIV-XV. század. Akadémiai Kiadó, 1981.).

A SchlSzj.-ben egyszer fordul elő a szó: iozag ; jelentése 'virtus, erény'. A
mindössze négy lapból álló Birk-kődexben kétszer találkozunk vele, mindkét adat-
ban 'vagyon' a szó értelme. BirkK. la: ha k03 elettre valamit 0 i03agogbol attanak,
latinul: si communi vitae de suis facultatibus aliquid contulerunt; 4b: ez vilagi
i03agbol eleg iouedelmel a3 joroknak 3vkJegere, latinul: cum sufficienti provisione
in bonis temporalibus pro necessitatibus sororum. (A példákat PUSZTAI ISTVÁN
kiadásából idéztem: Birk-kődex 1471. Akadémiai Kiadó, 1960.).

A Guary-kódexben nyolcvanháromszor szerepel a szó, ebből egyszer összetétel
elemeként. S már a CzF. szerkesztői felfigyeltek különböző jelentéseire. A j6szág
címszó alatt ezt olvashatjuk: ,.A régieknél számtalanszor 'jóság, erény' értelemben
is fordul elé. A Gőry-codexben mind ezen mind 'vagyon' jelentéssei találjuk". A 83
előfordulásból tizenháromszor 'vagyon' jelentésben, hetvenszer pedig 'jóság, erény'
jelentésben szerepel. Néhány példa a 'vagyon' jelentésre: GuaryK. 14: gonogbac a3
ragalmajoe a3 oruoknal es a3 toluaioknal kik ernboroknec e3 velagi i03agocat el
vrog'ac es el ragadog'ac; 116: Es holofemeJnec valamene kim.e volt es mindon ie-
los i03aga valamene volt mind aranba mind e3isbe g'9ng'9gbe; 132: mert ha min-srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
den i03agoncat ogtogatnoc iJtenert 39gen'9knec 9rd9g e3t ne[m] feli mert v neki
Jemmi i03aga nim.en. Példák az 'erény, jóság' jelentésre: 16: E39nkeppe[n] a3 go-
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n03 ragálmago ebec ne[m] gondolnac embernec femmitsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV iamborfagaual a3 V ben-

ne valo lelkizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi03aggal; 39: mert incab valajtottac magoknac a3 gonofJagot a

y03agen a3 g'ulosegct a3 3eretetert; 118: A3 kon'hullatas kcn'cruletes i03ag elmet

3iuet meg velagofeyt erotelent i03agba meg erejeyt; 132: oe valahol ime 3ent ha-

rom i03ag leiend tudnia miert a3 3ent bekefeg a3 3ent 3eretet es a3 3ent eg'gef-

feg G>rdlj)ge3Cjlket iglj>nfeli. A többi adat a kódex következő lapjain található, néme-

lyiken több is: 3, 5, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 26, 31, 36, 37, 39, 43, 44, 45, 46, 57,58,

60, 61, 62, 63, 65, 66, 69, 70, 71, 73, 78, 80, 81, 84, 91, 95, 96, 98, 99, 104, 116,

126, 127, 128, BO, 132. Szavunk egy összetétel elemeként is előfordul a kódexben:

O 3entfegtj>s bekefeg te nalad nekulcn beyteles imadfag alamifna es eg'eb nemu

foe i03ag tetel minekonc fe[m]mit ne[m] l,ta3nal (129). Ajószágtétel jelentése 'jó

cselekedet'.

Felesleges a példákat szaporítanunk, ennyiből is világosan kitűnik, hogy a XIV-

XV. században használták szavunkat mind 'vagyon', mind pedig 'jóság, erény' jelen-

tésben. S feltehetőleg így volt ez már néhány évszázaddal korábban is, de régebbi

adataink, sajnos, nincsenek. Ez a vélekedésünk aligha vonható kétségbe, ha figye-

lembe vesszük, hogy a -szág képzővel alkotott másik szavunk, az ország már a HB.-

ben is előfordul. oe az adatok alapján megérthetjük a jelentések elsőbbségére vo-

natkozó nézeteket. Akik a 'vagyon' jelentést tartották eredetinek, abból indultak ki,

ha egymás mellett él egy szónak konkrét és elvont jelentése, akkor általában a
konkrét a korábbi. Viszont sokkal többször fordul elő szavunk a középkorban 'jóság,

erény' jelentésben, így mások joggal gondoltak arra, hogy ez a jelentés az eredeti.

oe a kódexek témájából következik, hogy az utóbbi jelentésnek gyakrabban kellett

előford ulnia.

A további kérdés az: fejlődhetett-e egyik jelentés a másikból. Véleményem sze-

rint nem. A két jelentés egymástól függetlenül jött létre, mert a jószág alapszava awvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

já, amelynek már megvolt főnévként a 'vagyon; kellemes, hasznos szükséges dolog',

melléknévként pedig a 'derék, becsületes' értelme (vö. TESz.). Ezekből pedig létrejö-

hetett a származékszó mindkét jelentése akár egyszerre, akár időkülönbséggel. Szár-

mazékszavak jelentésváltozásait vizsgálva tehát nem hagyhatjuk figyelmen kívűl

alapszavuk jelentéseit. Szavunk 'vagyon' jelentéséből azután kifejlődtek a TESz.-ből

fentebb idézett jelentései, a 'jóság, erény' értelme pedig lassan eltünt,

5. Hogy az alapszó jelentéseit figyelembe kell venni a származékok jelen-

tésváltozásainak vizsgálatában, bizonyíthatjuk jószág szavunk j ászágos származé-

kával is. Ennek jelentésfejlődését nyomon követhetjük adatokkal. A TESz. nem tár-

gyalja, a jószág szócikkében sem említi meg. Első előfordulásait a JÓkK.-ből és a

SchISzj.-ből idézhetjük. Az utóbbiban iozagus alakban és 'virtuosus' jelentésben

szerepel. A JÓkK.-ben ötször fordul elő ugyancsak a vinuosus fordításaként. JÓkK.

21: y03agos alhatatofJagot 'virtuosam constantiam'; 76: Annakfelett Papa c3udal-

koduan Criftuf lyanyatollewt y03agos kereftrewl 'Papa insuper de virtuosa cruce

a sponsa Christi facta admirans'; 110: y03agos myuelkede segben 'in operibus YÍr-
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tuosis'; 120: ffrater RufennakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAY03agof es gyakorlatos ymadfagat 'virtuosarn et
continuam operaticnem sancti Rufini'; 143: Es ottan 3ent penetencjeben es
y03agos nyayaffagban ew napit neg vegezuen 'Et ibidem in sancta paenitentia et
conversatíone virtuosa finiens dies suos'.

Nem tudok róla, hogy awvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA[oszágos más XV. századi kódexben ebben vagy más
jelentésben előfordulna. oe a XVI-XVll. századi kódexekből és más forrásokból
számos példát idéz aNySz., s három adat kivételével mindenütt 'virtuosus' a szó ér-
telme. Még Lisznyai Kovács Pál Magyarok krónikája című művében is, amely 1692-
ben jelent meg, ez olvasható: ,,A király az Hunyadi László nagy virtussait, jószágos

cselekedeteit s vitézségét csudállya" (vö. NySz.). Három adat van a szótárban a
XVII. századból szavunk 'vagyonos, birtokos' jelentésére: .J oszagos nemes embe-
rek"; "Ez országbéli jószág os nemessek"; ,,A sZÓkÖnk~ltés joszdgossá tészen és
meggazdagít". A XIX. században Kresznerics Ferenc szótára is ebben a jelentésben
ismeri. Már a CzF. másképpen fogalmazza meg a szó értelmét: ,Jószággal biró, ki-
nek jószága van". oe megjegyzi, hogy a "régieknél" 'jóságos' jelentése is van, és
Zrínyitél idéz példát: "Tanulj tülem jászágos cselekedetet".

A mai értelmező szótárainkban nem szerepel a jászágos címszóként. Szerintem
a köznyelvet beszélő magyarok, ha ilyen kifejezést hallanak jószágos gazda/ember,

olyan személyre gondolnak, aki állato(ka)t tart. A nyelvjárásokban azonban más ér-
telemben is él. A múlt század végén megjelenő MTsz. a jószágos leány szerkezetet
közli 'fekvő birtokokat öröklő leány' jelentésben a Székelyföldről. Az ÚMTsz. az
Őrségből hozza a kővetkezó összetételeket: jászágoshordá, jászágoskamra, joszá-

goskas . A szótárból megtudjuk, hogy a jószágoshordó és a jószágoskas a gabonafé-
lék tárolására szolgál, a jószágoskamrában pedig ezeken kívül más terményeket
(bor, krumpli stb.) is tartanak.

Vajon hogy jöttek létre a joszágos fenti jelentései? Adataink azt mutatják,
hogy 'virtuosus, erényes, jóságos' jelentésben jelentkezett a származék a XN. szá-
zadban, de feltehetőleg már egy-két századdal korábban is élt. A xYII-XIX. század-
ból van adatunk 'vagyonos, birtokos' jelentésére. Végül a XX. századból ismerjük
'állattartó' és egy nyelvjárásterületről 'gabonás, gabona tárolására szolgáló' jelen-
tésben. Egyáltalán nem valószínű, hogy az először adtoIható 'vírtuosus' értelemből
fejlődött ki a többi, hanem alapszavuk, a jószág különböző jelentéseiból. különböző
időkben jöttek létre mintegy újraképzéssel. A 'virtuosus' az ómagyar korban kelet-
kezett a szónak 'virtus, erény' értelméből. a 'vagyonos, birtokos' és az 'állattartó'

akkor alakult ki, amikor a jószág már 'földbirtokot' és 'állatot' is jelentett a közép-
magyar korban, a negyedik jelentés pedig nyilván az alapszó 'gabona' jelentéséből
született. Szó sem lehet tehát 'erényes, jóságos'srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-+ 'vagyonos, bírtokos' -+ 'állattar-
tő' vagy 'gabonás, gabona tárolására szolgáló' jelentésfejlődésről.

6. Jószág szavunk XN-XV. századi adatai mutatják, hogy már abban az időben
is gyakran használták, amint fentebb láttuk a JÓkK.-ben harminckétszer, a GuaryK.-
ben nyolcvanháromszor fordul elő. oe a Bécsi Kódexben is megvan tízennyolcszor
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(vö. KÁROLY SÁNDOR: A Bécsi-kódex nyelvtana 69). Mi a közös és feltűnő ezek-
ben a forrásokban? Az, hogy a gyakorizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjószág mellett a jóság véletlenül sem fordu1
elő bennük! Felvetődik a kérdés, miért nincs nyoma az utóbbinak ezekben a források-
ban? A válasz csak az lehet, akkor még nem élt ez a szó. ne mit mondanak erről az
idevágó adatok?

A TESz. szerint a jóság 1493 körül fordul elő először, FestK. 51: 1ftennek ma-
la3thya ees yefus criftusnak yosaaga maradyon myndenkor my welewnk. - Ho-
gyan kell értékelnünk ezt az adatot, kiejtése vajon jóság vagy jószág volt? Nyilván-
való, hogy helyes képet csak akkor kapunk, ha megnézzük, hogy ebben a forrásban
előfordul-e még és milyen alakban szavunk. A FestK.-ben tizenhatszor szerepel a
szó, tizenötször jószág és csupán egyszer jóság alakban. Például 125: 1ftennek ma-
la3thya ees yesusnak chryftusnakyo3aga maradyon myndenkor my welewnk; 164:
tharch megh engemeth bynekbewl ... een Y03aagymnak mynden wegedelmeethewl
ees ne eengedyed nekem walamykoron oly bynth thennem. További adatok 138,
275,309,332,343,356,361, 367:yo3aaga, 170:yo3aaghwaJ, 201, 274:yo3aagrol
y03aagra. Már ez az arány is kétséget ébreszthet bennünk. És nem hagyhatjuk fi-
gyelmen kívül VOLF GYÖRGY megállapítását, hogy a kódexben az sz és a z han-
got 3-vel jelölik, de a másolówvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASZ hangértékben többször f betűt íroVOLF nyolc pél-
dát hoz: feles, befedek, [eplewthelen; folgad, fentfegh, malajthoth, ygyekefyel,
thyftha (vö. Nytár.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAxm, XI.), de példáinak számát mi is bővíthetjük kűlőnősebb ke-
resés nélkül is. Pl. 220: boffontafban, ferenth. Mindezeket figyelembe véve fölöt-
tébb kétséges a forrás 51. lapján található yosaaga olvasata, a jósága és a jószága
ejtés egyaránt elképzelhető. Más adatot nem hoz a TESz. A NySz. pedig a CALEPI-
NUSból idézi az első adatot. Csaknem száz év különbség van a FestK. és a C. kö-

zött, és ebből az időből nincs adat szavunkra.

7. Találunk azonban adatot a jóságos származékra. A TESz. az első előfor-
dulást az 1531-ben keletkező ÉrskK.-ből idézi. A forrás 198. lapján ez olvasható:
Nagy Iofaghofok watthok Ha megh nem feerthytek azth ky tytheketh megh
feerth. Ezt is csak úgy értékelhetjük helyesen, ha tudjuk, hogy ez egyetlen adat, és
a jászágos változat még kilencszer fordul elő ebben a kódexben. Példáu1 62: ildo-
mos legy minden yozaghos mywelk5detben; 447: yozagosnak nem monthatom de
mynt ewtet yambornak mondom; 553: ne wegye azert fenky femye az yrgalmaf-
fagnak yozagos woltat. Vő, még 143, 193: Iozagos ; 178: Iozaghos ; 270, 570: yoza-
gos; 269: yozaghos . És ha még figyelembe vesszük azt is, hogy a jószág konkrét és
elvont jelentésben összesen száznyolcvanhatszor, a jóság pedig egyetlenegyszer sem
szerepel ebben a forrásban, akkor az egyetlen jóságos adatot gyanakvással kell fo-
gadnunk. Gyanakvásunkat csökkentheti, hogy a NySz. a forrásunkkal egykorú
TelK.-ből is hoz rá példát.

8. A 6. és 7. pontban elmondottakból levonhatjuk azt a következtetést, hogy
jóság szavunk nem keletkezhetett hamarabb a XV. század végénél. A XVI. század
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elején létrejött belőle azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj6ságos származék, de a NySz. tanúsága szerint a XVI. szá-
zadi forrásokban még alig-alig szerepelnek.

Végül arra a kérdésre is válaszolhatunk, mikor vált le a jászág jelen-
téstartományából az elvont jelentéskör. Adataink szerint az elkülönülés a XVI-
XVII. században ment végbe. AwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjoszág mellé a j6 alapszóbóllétrejött a j6ság szár-
mazék, az előbbit egyre inkább csak valamely konkrét jelentésében használják, az
utóbbi pedig már eleve elvont jelentésűnek született: 'jóság, erény'. Később a jáság
jelentésköre is szűkült. Az erény fogalmát ugyanis a XVI-XVII. században a jászág

és a latin virtus mellett jelzős szerkezettel fejezik ki: j6szágos/j6ságos cselekedet
stb. (vö. NySz.), mígnem a XVIII. század végén a nyelvújítók megalkotják az erény
szót. így amit a XV. századig egy szó sűrített magába, a XIX. században már há-
rommal lehetett pontosan megjelölni: jászdg, j6ság, erény.
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M EG JEGYZÉSEK A M AGYAR NYELV VÁLTOZÁSA IHOZsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A 20 . SZÁZADBAN zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

KÁLMÁN BÉLA

Mivel egészségi állapotom miatt nem tiszteleghetek Bárczi Géza emléké-
nek igazi tudományos cikkel: utalásokkal, a példák pontos idézésével; nem böngész-
tem végig minden ide tartozó könyvrészletet és tudományos folyóiratot, így írásom
inkább adalékok rendezetlen halmaza. Sem teljességre, sem kronológiai rendre nem
törekedtem.

Közismert tény, hogy az elmúlt századokban nagyjából egy évszázad kellett ah-
hoz, hogy egy nyelv változásait észre lehessen venni.

Századunk első feléig ugyanis a magyar lakosság legnagyobb részében - külö-

nösen faluhelyen - három nemzedék lakott együtt: a nagyszülők, szülők és gyerekek.
Volt ugyan némi nyelvi különbség a nemzedékek közőtt, főleg az iskoláztatás miatt,
de a családban nagyjából ugyanaz a nyelv (nyelvjárás) volt általános.

A második világháború után orosz mintára szétzüllesztették a nyelv hordozói-
nak akkor legnagyobb tömegét, a parasztságot. A legjobb gazdákat - kuláknak mi-
nősítve - kiűldőzték otthonukból. A falvakba városi - a mezőgazdasághoz nem értő
- politikai biztosokat küldtek ki. Elvették a parasztok földjét, állatait, szerszámait
és beolvasztották állami gazdaságba vagy termelőszövetkezetbe. A lakosság jelenté-
keny része városokba, nagyüzemekbe menekült vagy kivándorolt. A kis falvakból el-
vitték az iskolát, az orvost, félelmetesen megritkult a falusi értelmiség. A hagyomá-
nyos paraszti életnek már csak hírmondói maradtak.

Kétségtelen, hogya magyar nyelv nemcsak szókincsében, hanem rendszerében,
szerkezetében is az indoeurópai nyelvi rendszerek hatására fejlődött tovább.

Szótári szempontból folyamatosan eltűnnek egyes ősi szavak és a nyelvújítás
termékei. Nincsen márzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnemzedék, csak generáció; nincs türelem, csak tolerancia;
nincs tűntetés, csak demonstráció; nincs fénykép, csak foto. Az iskolai tantárgyak
neve nemzetközi lett. Én még nyelvtant, számtant, mértant, természetrajzot, lélek-
tant tanultam, a mai iskolások már matematikát, geometriát, biológiát, pszicholó-

giát. A mai gyerek nem ismeri a fényképet, csak a fotót.
A képviselők, hivatalnokok, jogászok egy kűlőnős, idegenszerű tolvajnyelven

beszélnek. Egy átlagember az idegen szavak szótára nélkül alig érti meg őket. Van
egy széles réteg az országban, amelyik egy mukkot sem ért az országházi vitákból. A
rádió és televízió is gyakran átveszi ezt a tolvajnyelvet.

Számos nyelvben nem szükséges a személynévmást kitenni, ha az állítmány utal
rá. Ilyen a latin és magyar is. A klasszikus és a reneszánszkori latinban:wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcogito, ergo
sum: 'gondolkodom, tehát vagyok' (a latin nem teszi ki az alanyt). A kései egyházi
latinban már előfordul az ego sum az újlatin és germán nyelvek hatására.
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A magyarban leginkább az idegeneknek szóló nyelvkönyvekben találunk szá-
mos olyan mondatot, amely félrevezeti a magyarul tanuló idegent. Gyakran talá-
lunk - az amúgy is suta mondatokban - helytelen magyar fordítást: Morgen werde
ich meinen Onkel besuchen:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÉn holnap meg fogom látogatni a nagybátyámat. He-
lyesen: holnap meglátogatom nagybátyámat. - Wo wohnst du? Te hol laksz? Helye-
sen: hol laksz? - Wo ist dein Mantel? Hol van a te kabátod? Helyesen: hol a kabá-
tod?

Nemcsak nyelvkönyvekben találunk ilyen idegenszerűséget, hanem a minden-
napi beszédben is: én azt hiszem ... te azt gondolod? Ö nem is vette észre. Mind-
egyikben fölösleges a személynévmás.

A per pillanat ugyan egyre ritkább, de még a televízióban is előfordul.
Volt idő, mikor minden szónok így kezdte beszédét: .Köztudott, hogy ha-

zánk. ..•.

Vannak, akik beszédükben arra törekszenek, hogy minden szót "írás szerint"
ejtsenek ki: látjuk, mondja, tanulja. Az élő beszédben: láttyuk; mongya; tanujja. A
magyar helyesírás szabályai útba igazítanak a helyes kiejtésről is.

Egyesek figyelik, vajon kiejti--e beszélgető társa a -ban, -ben rag n-jét. így az-
tán a •.médiák" is tele vannak ilyen mellécsúszásokkaI: én is Szegeden jártam isko-
lában; belefáradt a beszédben; abban hagyta a cseltozást, A lényeg az n kiejtése,
nem az értelem.

Gyakran hallunk ilyen suta kifejezéseket: természetesen, hogy... Helyesen: ter-
mészetesen, vagy: természetes, hogy.

Bosszantó a: legoptimistább esetben (legkedvezőbb); a legpesszimistább ember
sem hiszi el... A latin felsőfokot nem lehet magyar felsőfokkal is ellátni.

Az aki vonatkozó névmást személyekre használtuk eddig. Most már szinte mín-
den emberrel kapcsolatos fogalomra használják: a bank, aki; a társaság, aki stb.
Érdekes viszont, hogy az amelyek pedig újabban személyre használatosak: a tanu-
lák, amelyeknek nem jutott tankönyv ...

Legnagyobb változás századunkban az, hogy a ragokat fokozatosan kiszorítják

a névutók. Sietve hozzáteszem, hogy a finnugor nyelvek többségében van névutózás.
Legrégibb névutóink már az Árpád-korban felbukkannak. Nehéz megállapítani, mi-
kor jelenik meg egy-egy "ragölő" névutó. (így nevezem ugyanis azokat, amelyek a
19. században tömegesen fordulnak elő.) óriási mennyiségű szöveget kellene átnéz-
ni, hogy megtaláljuk első előfordulásukat, mert a szótárak nem tekintik szótári
elemnek a névutókat. Sok újabb névutó fölösleges, mert megbontja a ragozó rend-
szert. A legtöbbet nem is hallottam iskolai tanulmányaim idején, és otthon sem
használtuk őket. Most számuk egyre nő, gyakran kényelmetlenül hosszúak. Eddig
csak az észt és a finn szöveg volt rövidebb, mint a magyar. A rövid ragok helyett
használatos névutók elterjedése miatt elveszítjük ezt az előnyt.

Nemrég nyert teret a kapcsán, kapcsolatban, kapcsolatában, vonatkozásában
rendszerint fölösleges és terpeszkedő névutócsoport. Ma már nem Szombathelyen
történt valami, hanem Szombatheiy vonatkozásában.
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Nincs már ötször, csakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAöt esetben. Nem mondunk valakinek valamit, hanem
valaki felé.

SEBESTYÉN ÁRPÁD feldolgozta a magyar névutók rendszerét (Sebestyén Ár-
pád: A magyar nyelv névutórendszere. 1965.). Könyvének aragos névutók felsorolá-
sából (246) kiválasztottam azokat, amelyek szerintem kiszorítják a ragokat vagy ré-
gi névutókat. A megfelelő sorban odaírtam, milyen ragot vagy régi névutót szorított
ki. Ahol - szövegkörnyezet hiánya miatt - ez nem lehetséges, ott O-val jelzem.

alapján - szerint
céljából - -ért
dacára - noha
ellenére - viszont
értelmében - O
esetben - ha
esetében - ha
esetén - ha
fejében - -ért
folyamán - míg, közben
folytán - miatt
ízben - -szor, -szer, -szőr
javára - neki

kapcsán - O
korában - O
kővetkeztében - miatt
módjára - -ként
múltán - után
nyomán - O
részére - neki
részéről - tőle
révén - -tól, -től
során - míg
számára - neki
táján - kőrül

terén - -ban, -ben

Hogy a testes, új névutók mennyire megfojtották ragjaikat, azt azokkal a kan-
didátusi értekezésekkel (magyar szakosok) lehet igazolni, amelyekben nem fordul
elő még véletlenül sem a: sokszor, ritkán, mindig, egyszer, ha, neki - csak a: sok
esetben, kevés esetben, minden esetben, egy esetben, révén.

A 20. század végén a magyar nyelv is rohamosan fejlődött, de sajnos, nem
mindig előnyére.
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CSALÁDNÉv -M AGYARÁZATOK zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

KÁZMÉRsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMIKLós

A névmagyarázatok helyet kaptak az időközben megjelent "Régi magyar csa-
ládnevek szótára" című munkámban - kisebb dokumentációval és a lexikográfiai
gyakorlatnak megfelelően szűkszavú megfogalmazásban. A magyarázatok némelyike
egy-egy részletben eltér a szótárban megjelenttől. Elfogadhatóbbaknak az itt közöl-
teket tekintem.

Církos 1478; AndreaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAChyrkos , 1480: Alberto Chyrkos (OklSz.), 1542: Mathi-
as Chyrkos (Baranyai Helytörténetírás 1974-75. 65), XVII. sz. vége: Czirkos gergel
(EtSz. Cirkos c. a.), 1720: Joannes Cirkos , Gregorius Cirkáss (OL Pest m. 3138. sz.
mikrofilm 310, 311), Andreas Cirkos (OL Kecskemét i.m. 327). - A családnév a
vagylagos etimológiájú nevek közé tartozik (vö. Keszeg, Sebes, Dobai < DoM vagy
Doba helynév +wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-i képző). Előzménye lehet becézőnév, a Cirják - Cirjék keresztnév
(EtSz. Ciriakus c. a.) zárt szótagú megrövidült alakjának -kos becéző képzés formá-
ja. (A képző kialakulásáról l. MELlCH: MNyTK. 15. sz. 14; KNIEZSA: MSzlkCsn.
35). Kialakulhatott a cirok 'különféle takarmánynövények, így különösen a köles,
kukorica, tönköly neveként', ill. 'főleg seprűkészírésre használt gazdasági növény'
(TESz.) köznévből. Névtipológiai szempontból mindkét magyarázat kifogástalan. A
becéző képzős alakot a Barkos « Bertalan < Bartalan rövidülése + -kos képző),
Ponkos « Pongrác rövidülése + -kos képző), Benkes « Benedek rövidülése + -kes

képző), Lőkös « Lőrinc rövidülése + -kös képző) stb. nevek igazolják, a cirok nö-
vénynévből alakultakat pedig a nagyon gyakori Árpás-, Büzás-, Lencsés-, Rozsos-

félék.
Csia. 1591: chya Janos (NytudÉrt. 25. sz. 84), 1599: Ciab (JAKÓ, Bihar m.

325). 1602: Czia Demeter, Czia Ferenc (SzékelyOkl. V, 199), 1614: Czya Peter
(Nyelvészeti tanulmányok. 1983. Bukarest. 143), 1617: Csya peterne (Háromszéki
OklSz. 136), 1658: Csiya Peterne (Genealógiai Füzetek IX, 51). - A családnév a
csia 'csintalan, pajzán' (MTsz.) köznévből származtatható. Némileg bizonytalan az
etimológia a kronológiai eltérés miatt: a XVI. sz.-i családnévi adattal szemben a táj-
szót csak a XIX. sz. végén jegyezték le. Támogatja viszont az egyeztetést az adatok
szóföldrajza: a családnevek székelyföldiek vagy legalábbis kelet-magyarországiak, a
köznév székely tájszó. Névtipológiai szempontból is megnyugtató a származtatás: a
Csintalan, Ledér, Lődör, Pajkos családneveknek hasonló jelentésű köznév az előz-
ménye.

Duskás. 1567: Franciscus Duskas (Magyar Gazdaságtörténeti Szemle IX, 265),
1568: duskas Sara (MNyj. VI, 60), 1570-1576: francisci Duskas (NytudÉrt. 25. sz.
115), 1591: Duskas Istwan (Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve VIlI, 108),
1614: Andreas Duskas (Urbáriumok. XVI-XVII. sz. 808). - A családnév előzménye
a duska 'valakinek az üdvözlésére, egészségére üritett pohár; billikom' (TESz.) kőz-
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névzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-s képzős melIéknévi szánnazéka. A duskás 'ebriosus; trunkenbold' jelentésére
a NySz. 1575-001 közöl adatot: 'Rezeges, tobzodo, duskas voltam". A származtatás
helyességét a névtipológia is igazolja: a Duskás motivációja azonos a Boros, Bo-
rissza, Borzsák, GajdossrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA< gajdos 'kissé ittas, becsípett' (EtSz.), Iható, Tsszabor,
Ittas, Ivás, Ivó, Részeg, Részeges, Szomjas családnevekkel.

Kajcsa. 1482: MartinowvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKaycza (ZichyOkm. XI, 318), 1569 k.: Kajchia Barabas
(SzékelyOkl. II, 276), 1578: loannes Kayczia (Veress Endre, Báthory István ... udvari
számadáskönyvének ... adaléka 58), Petrus Kaiczya (i.m. 60), 1595: Blasius Kaichia
(DEMÉNY - PATAKI, SzékelyOkl. Új sorozat II, 190), 1602: Kaiczia Márton. Kai-
czia András, Kaiczia Imre (SzékelyOkl. V, 217; OklSz.), 1608: Kayaza andras
(ErdSzT. II, 1054), 1609: Kaychya Jmre (i.m. IV, 183), 1613: Benedictus Kaycza

(í.m. Ill, 341), 1614: Kajtsa Imre (GenFüz. XI, 49), Kayczya Balas (Nyelvészeti ta-
nulmányok 1983. Bukarest. 153), 1617: Kayc:?JlaMarton (ErdSzT. Ill, 23), Kajczia

Balas (i.m. Ill, 1131), 1625: Kayeze pal (í.m. Ill, 187), 1626: Kayczja Matthe
(NyIrK. VIlI, 87), 1632: Kayczya Mihali (ErdSzT. 1, 235), 1645: Kaiczya Máté (Szé-

kelyOkl. VI, 176), Kajczia István "nyomorú béna" (í.m. VI, 179), 1658: Kajtsa Ist-
ván (GenFüz. IX, 22), Kaycsa Gergely (GenFüz. IX, 49), 1699: Johannis Kaitsa (OL
Marosszék 8645. sz. mikrofilm 32), 1700: Kajcsa Andras (OL Felső-Fehér m. i.m.

17), 1713: Kajcsa Istva(n) (OL Csíkszék 8652. sz. mikrofilm 44). - Az OklSz. az
1602-i három adatot 'varus, valgus, vatius; krummbeinig' jelentéssei [ j-ben, tehát
saját értelmezésként kőzli, bár a szócikk végén utal a MTsz.-ra. A mintegy 300 éves
időrendi eltérés miatt (az adattáramban közölt nevekben ez még jóval több) bizony-
talan az etímológia, az adatok szóföldrajza azonban igazolja ZOLNAI magyarázatá-
nak helyességét. A MTsz. kajcsa 'görbe lábú' adatai háromszékiek, a felsorolt csa-
ládnevek székelyföldi ek vagy (egy-két adat kivételével) legalábbis erdélyiek. Támo-
gatja az etimológiát az 1645-ben lejegyzett név: Kajczia István "nyomorú béna". -
Egy másik lehetőség a Kajcsa családnév magyarázatára a -csa becéző képzővel ala-
kultak, tehát a Barcsa, Borcsa « Bara I bás - Bor I bás + -csa), Jancsa « Ján I
os + -csai, Marcsa « Már I ton + -csai nevek közé való besorolása. Alaktani szer-
kezete megengedné, hogy a Kaján (a Kain változata) vagy a Kajetán keresztnév
megrövidülésévei kialakult -csa képzés származékának tekintsük. Mindkét személy-
név a régiségben ritkán fordul elő, s így becéző alakjával is aligha számolhatunk.

Kölönte. Az 1993-i budapesti telefonkönyvben a családnévre egy adat van:
Kölönte Zoltán, a Ri-ben is ritkán fordul elő. 1602: Keölönte Simon (SzékelyOkl. V,

180), 1691: Kölönte István (Genealógiai Füzetek IX, 77), 1794: Kölönte József
(NAGY IVÁN, Magyarország családai VI, 437). - A családnév előzménye a kölönte

'hegyi patakokban élő, apró hal; kopoltyújának fedőjén erős tüske van (Cottus go-
bio)' (ÉrtSz.) köznév, ennek első adata 1577-001: ,,krr/~nte: piscis capitosus" (TESz.).
Névtipológiai szempontból a származtatás kifogástalan: halnevekből - -s képző nél-
kül is - gyakran alakultak ki családnevek: Csik, Csuka, Harcsa, Kárász, Keszeg,
Kűsz, Máma, Potyka, Pozsár. Sőreg, Süllő, Tok, Viza.
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Nevelös. Az 1993-i budapesti telefonkönyvben két adat vanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(Nevelős Géza,
Nevelős Ilona), a XVI-XVIII. századi forrásokban több példát találtam. 1525: Mar-
tini MewelSsch,srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvsz, 3: Newelhsch , 1540: Lucas Mewelews , vsz. 3: Newelews,wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1546:

Joannes Neueihs. Andreas Nevelbs, 1550: Andreas Newelews (MNy. XIII, 256),
1570: Neueleos (ILA, Gömör m. III, 331), 1610: Nevelős György (IVÁNYI, Göncz
szabadalmas mezőváros története 105), 1629: Nevelős Miklós (TörtTár. 1909. 195),
1640: Nevelős Ferencz (IVÁNYI i.m. 109), 1720: Joannis Nevelős (OL Abaúj m.
3131. sz. mikrofilm 32), Georgius Nevelös (i.m. 130). NAGY IVÁN családlexikona
(VIlI, 142) é. n. zempléni család neveként említi. - A név köznévi előzménye kétség-
telenül a nevel ige folyamatos melléknévi igenevének -s képzős származéka, a néva-
dás indítéka, a motiváció kevésbé világos. Névtipológiai elemzéssei azonban erre is
találunk magyarázatot. Az Égető, Kötő, Törő, Vágó családnevek rövidüléssel ala-
kultak ki: előzményük a Borégető, Szénégető; Bordakötő, Gombkötő, Hálókötő,
Házkötő, Kaskötő, Süvegkötő, Szitakötő, Tőrkötő; Borstörő, Csertörő, Fagg)IÚtörő,
Kásatörő, Kőtörő, Portörő, Sótörő; Favágó, Kővágó, Nádvágó, Sóvágó. Ezeknek
jelentős részére csak történeti adatokkal találkozunk, a mai névanyagban jobbára
csak a redukált változat él. Ebbe a névtípusba tartozik a Nevelős családnév is: ko-

rábbi alakja nyilván az 1696-i Jacobus Semeweleos (OkISz.) vagy az 1720-i Josephi
Semevelős (OL Abaúj m. 3131. sz. mikrofilm 15). Ezek köznévi előzményére nincs
szótározott adat, de ZOLNAI - nyilván az 1513-i Johanne Semewelew névvel ösz-
szevetve - 'cerevisiae coctor; bierbrauer'-nek értelmezi. A Semevelő 'sörfőző' jelen-
tését a nevel ige 'érlel' (TESz.) jelentése igazolja: a sörkészítés egyik részműveletét
jelölhette. A Sernevelő-böl alakult ki a mai Nevelő család név (erre korai, XIV-
XVII. századi adatot nem találtam), a Semevelős- ból pedig a Nevelős. Az -s képző-
nek nincs funkciója, a nagyon gyakori Asztalos, Fazekas, Lakatos, Üveges stb.
foglalkozásnevek analógiás hatására járulhatott a történeti adatként többször előke-
rülő Semevelő- höz, akár a másodIagos Nevelő- höz is.

Süvöltös. Ritka családnév, az 1993-i budapesti telefonkönyvben egy adatot
(Süvöltős Tamás), a korai történeti névanyagban is mindössze hármat találtam:
1568: Matthie Syweltheos (MNy. XXVI, 329), 1692: Sűvőtűs Janos (lAKÓ, Bihar
megye 81), 1714: Johannes Süvőtős (SCHRAM, Magyarországi boszorkányperek 1,

63). A név alaktani szerkezetében kétségkívül a süvölt ige -ő képzős igenevének -s
képzós származéka, jelentéstani magyarázatára két lehetőség kínálkozik. Az egyik
az, hogya süvölt ige 'sivít, visít' jelentésében (TESz. 2. jel.), ill. ennek -o + -s kép-
zős alakjában vált családnévvé. Ezt a származtatást támogatná a beszédmódra utaló
család nevek számos adata, elsősorban a Dörgő < dörgő 'kiabáló, ordító, üvöltő'
(TESz.) és a Sivá < sivá 'plangens, vociferans' (NySz.). Mindkettőnek a R.-ben van
-s képzős alakja: Dörgős, Stvás (SZABÓ ISTVÁN, Ugocsa m. 513; OkISz.). Előzmé-
nye lehetett a családnévnek a süvöltő "hangszer" nevének -s képzős származéka. A
köznév régi adatai: fistula: siuelte; tybia Latine: ... chontboly chena[lt] Sywe[lthóJ
(RMGlossz.); ,.A hangra szolgáló tsinálmány az orgona, trombita, síp, sáv5ttyti, du-
da" (NySz.). Az ÉrtSz. tájszóként 'madár csalogatására használt metsző hangú síp'
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jelentésben közli. A névtípológía ezt a származtatást is támogatja, vö.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACimbalmos,
Citerás, Dudás,wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFurulyás, Hegedüs, Lantos. Sipos stb. Közhely, hogy ugyanazon

családnévnek gyakran különböző jelentésű köznév az előzménye (Sebes, Keszeg), a

Süvöltős esetében is ezzel számolhatunk.
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AihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARÉG I MAGYAR ÍRÁSJELHASZNÁLAT

NÉHÁNY SA JÁTO SSÁGA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

KEsZLER BoRBÁLA

1. A korai magyar írásjelhasználat történetével eddig tüzetesen nem foglalko-
zott még senki, csupán néhány részlet kérdésről jelentek meg kisebb tanulmányok
(BENKŐ 1975, 726-32; UŐ. 1980, 362-71; MOLNÁR JÓZSEF 1981, 147-53;
PÁSZTÓ ANDRÁs 1966. 188-94); valamint a Jőkaí-kódex írásjelezéséről (LISZKA
GÁBOR 1985/86) készült egy szakdolgozat és a Müncheni-kódex szövegtagolásáról
egy bölcsészdoktori értekezés (HAADER LEA 1979).

2. Nem könnyű feltérképezni görög. latin és magyar nyelvű emlékeink írásjel-
használati szokásait. Ezt részben a hozzáférhetőség nehézségei, részben az emlékek
rossz mínösége, kopottsága; részben az úgynevezett betűhív átírások pontatlansága
okozza. (Bármennyire pontosak ugyanis a betűhív átírások, írásjelhasználat szem-
pontjából általában mégis megbízhatatlanok.)

Ahhoz. hogy pontos képet kapjunk a régi magyarországi szövegek írásjelhasz-
nálatáról, az eredeti szövegek tanulmányozásán kívül fontos lenne tudnunk, hogy a
középkori és kora újkori Magyarországon milyen grammatikai és ortográfiai mun-
kákat ismertek és használtak. Jól rávilágít példáu1 a XI. századi kolostori és káptala-
ni iskolák tananyagszintezésére az 1093 körül készült pannonhalmi könyv-
tárjegyzék. Az ebben található tankönyvcímek segítségével rekonstruálható a XI.
századi magyarországi kőzépszíntű iskolák tanulmányi rendje (vö. MÉSZÁRos IST-
vÁN 1988. 18).

TARNAI ANOOR (1984, 14-5) említi, hogy a pannonhalmi apátság 1093 kö-

rül összeírt javainak jegyzékében a könyvlistában megtalálható az ókori görög írás-
jelhasználati elvek fő tolmácsolóinak: a latin DONATUSnak és a spanyol ISIDO-
ROSnak a neve. valamint műveik címe is.* Donatus és Isidoros munkái tehát felte-
hetően ismertek voltak nálunk.

BALÁZS JÁNos (1958. 13) a kővetkezőket írja erről: ,.A latint tanító városi
iskolában (scola latina). amilyen a nagybányai is volt, az alapvető ismereteket a ta-
nulók hazánkban is. minden bizonnyal Donatus grammatikáiból tanulták. Erre

-DONATUS (372) és ISIDOROS (xx) írásjelrendszerében, Arisztophanész Bizantioszhoz hasonló-
an (A. B. alexandriai könyvtáros és grammatikus i. e. 250 és 180 között élt, 6 vetette meg az írásjelezés
alapjait), csak három különféle helyzetű pont szerepelt. A sor alsó szélénél elhelyezett pont a kisebb szü-
netet jelölte, funkciója a mai vessz6ének felelt meg. A betű közepével egyvonalban elhelyezett pont egy
terjedelmesebb tartalmi egységet jelölt, s értéke a mai pontosvessz6ével volt azonos. A sor felső szélénél
elhelyezett pont a gondolat, a mondat teljes lezárását szolgálta.
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1. ábrazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Johannes de Lapide oe arte punctandi (1489)
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vall az azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAXN. századi grammatikatöredék, amelyet a körmöcbányai városi levéltár-
ban találtak. Ennek szövege Don a tus Octo partium orationis Methodus című
művén alapul. Dona tus kisebbik latin nyelvtanának azihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIn minomak egy l5l7-i, s
alkalmasint hazánkban használatos nyomtatott példányát Esztergomban őrzik. A
gyöngyösi ferencesek könyvtárában is találtak egy l552-ben Bécsben nyomtatott
donatusi grammatikát."

Hogy Don a tus és Is ido ros munkáján kívül még milyen egyéb segédkőny-
vek (Ars dictandik és Ars punctandik) voltak forgalomban, arról igen kevés tudomá-
sunk van.

JAKÓ KLÁRA az Erdélyi könyvesházak című összeállításban a következő
munkát írja le a 370. szám alatt:

[REUCHLIN, JOHANNES]: Vocabularius breviloquus cum ar te diphtongandi,
punctandi et accentuandi. [GUARINUS VERONENSIS: Ars diphtongandi. JOHAN-
NES DE LAPIDE: De ar te punctandi. De accentu]. Argentine, Jordanus de Qued-
linburg [= Georg Husner], 1489.

Egykorú kőtésén: Breviloquus. - Poss.: Johannis a Wasarchely, emptus denariis
XXXXX3. - Coll. S. J. Claud, 1604. - AKvt Inc. C. 32.

Bejegyzés: Johannis de Maroswasarhely filius Georgii Zekely optimus est pus-
kas, quem ... scopum, sed non thalalath (XVI. század vége).

A könyv fényképmásolatát sikerült Lőrinczi Réka segítségével megszerezni.
Ebben a szerző közel 75 sorban foglalkozik (párbeszédes formában) az írásjelhasz-
nálat kérdéseivelsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1. ábra).

Mivel ez a munka Erdélyben ismert lehetett, érdemes a tartalmával közelebbről
is megismerkednünk. A kőzőlt részlet fordítása, az eredeti központozás megtartása-
val:

Rövid hasznos beszélgetés kezdődik a központozásról.

Tanítvány. Légy üdvözölve kiváló mester.

Mester. Te is nagyra becsült ifjú.

T. Vajon nem azt hallottam-e tőled egykori tudós mester.' hogya központozás célja az! hogy nem-
csak az olvasónak: hanem a beszélőnek/ sót a hallgatónak is jelentős segítséget nyűjtson r

M. Úgy van. a megfelelő írásjelek ugyanis/ részekre osztják a tagolandó szöveget, lélegzethez jut-
tatják az előadót. a hallgatók számára pedig! kifejezik és jelzik a beszéd tartaimát:

T. Azt mondd meg tehát először nekem. nemes lélek! hogy mi az írásjel?

M. Ha figyelembe veszem a már mondottakat. Akkor az írásjel egy olyan jel amely vagy alakja!
vagy minösége/ által elkülöníti a zárt egységeket. elválasztja a mondatokat. lélegzethez juttat. és a
dondolkodás útját egyengeti. És történjen bár ez azon írásjelek kiejtése és időtartama: vagy tollal
készített jel által/ egyik a másiknak felel meg. ha ugyanis a jelet tollal helyesen megformálják. akkor
a megfelelő kiejtés. kiejtés révén pedig a helyes megformálás útját szabják meg.

T. Tehát milyen a tollal írott jel: formája-f

M.: Egyik módon ilyen: másik módon ilyen! és megint másként ilyen: [valószínűleg elírás!] amiként
azt a szavak kapcsolata helyesen megkívánja. Ugyanis öt különféle módja van az írásjel megformá-
lásának. ebből kifolyólag azt mondjuk hogy ötfajta írásjel van: virgula! coma! colon! periodus és
kérdőjel.

T. Határozd meg tehát azt. hogy melyiket hol: és miképpen kell használni.
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M. örömest. Az virgula tehát egy egyenes vonal/ mely jobb felé emelkedik. így/ Amit helyesen olyan
kifejezések után tesznek ki. amelyeknek nincs önálló értelmük és nincsenek befejezve. a tanult fér-
fiak pedig csekély kis megszakítással ejtik. ki. A coma egy pont az előző virgula fölé helyezett éke-
zettel így.' vagy így: És olyan kifejezések után használják megfelelöen amelyeknek van önálló ér-
telmük: de a befejezésnek híjával vannak. ennek neve elválasztás. A végjeV a toll benyomása követ-
keztében létrejövő egyszerű pont így. Amit jóllehet helyesen használnak olyan kifejezések után
amelyeknek megfelelő értelmük és befejezésük van: a beszédben mégis azt fejezik ki hogy valami-
képpen egybe lehet fogni az össze nem tartozót: e kifejezésmódot pedig! a mondat névvel külön-
böztetik meg. A periodus/ egy egyszerü pont egyalacsonyabban fekvő vagy alsó vonással így; A
kérdőjel/ egy egyszerű pont egy hajlított ékezettel így"" És helyesen kérdő beszéd után teszik ki.
hogy vajon érted-e amit mondtam-' Ezek tehát az írásjeleknek azon fajtái melyekkel a mondatokat
kell tagolnód. A közbevetést pedig! amelyet egy megkezdett! de be nem fejezett mondat vesz kö-

rül: két félkörrel (amit ugyanis teljesen úgy szoktak jelölni: ahogy itt látod) zárhatod közre.

T.látom.

M. Van még két írásjel/ ami nem a mondatokra vonatkozik. hanem másra használják! mégpedig egy
személy. vagy pedig hely vagy méltóság ismeretlen nevének vagy melléknevének jelölésére. Ennek
az írásjelnek pedig! ahogy egyesek mondják: ikerpont a neve. Kétszer kell ugyanis pontot tenni víz-
szintesen így .. A másik írásjelet félpontnak nevezik. ami helyesen egy jobb felé húzott egyenes vo-
nal szokott lenni.' amivel egy bizonyos sor végén elválasztanak egy szót, ami azután a következö
sorban leli folytatását így/ vagy így:.

T. És vajon lehet-e azt mondani! hogy ezekről amikről fentebb elmulasztottál példát adni: legalább
egy kis példát hozol most

M. Ez feltétlenül helyénvaló. ezért íme ez a példa. Minthogy ha nem tisztelik amondatrészek meg-
szerkesztésének kívánalmait! nem lehet helyes a központozási mód: a kívánatos eljárás aZ! hogy
először nyelvtani szempontból kell az elmondottakkal foglalkozni. Ott a beszéd megszerkesztésére/
egy egész rendszer van kidolgozva;

T. És mondd meg még azt is ha neked is úgy tetszik: hogy maguk az írásjelek milyen módon (amint
mondtad) egyengetik a kiejtés útját:'

M. Leginkább az időtartam által. Az virgula ugyanis! amikor kiejted,' egy kis időbeli késedelmet kí-
ván meg. A coma/ egy kis elny6jtást: mégpedig felemelt hang súllyal. A colon pedig és a periodus
bőségesebb idöközt követel. Ez elég neked a központozás módjáról ahhoz! hogya gyakorlatban al-
kalmazd. ha hálás lélekkel megfogadod.

T. a leghálásabb lélekkel. Élj boldogan örökké legkitűnöbb mester.

M. Te is legdrágább ifjú;

Valószínű persze, hogy az említett munkán kívül más hasonlók is ismertek vol-
tak nálunk, ezeknek felkutatása feltétlenül szükséges lenne.

3. Mint látható, egy tüzetes magyar írásjelhasználat-történet megírása számta-
lan kérdés feldolgozását kívánja meg, így a jelen munka keretén belül (a teljességre
való törekvés nélkül) csupán néhány megjegyzéssel és kiegészítéssel kívánom gazda-
gítani a magyar írásjelhasználattal kapcsolatos tudásunkat.

3.1. A veszprémvölgyi apácák görög nyelvű adománylevelében (1002 előtt
/1109) csak felső helyzetű pontokat találunk, a tihanyi apátság alapítólevelében
(1055) ugyancsak (bár ott a pont olykor a sor közepére csúszik; kérdés, hogy tuda-
tosan-e), a dömösi prépostság adománylevelében (1138/1329) és a tihanyi apátság
birtokösszeírásában (1211) pedig középső helyzetű pontokat láthatunk.
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A non y mus Gesta Hungarorumában (Xll. sz. vége, XIII. sz. eleje) háromféle

szövegtagoló jel van: fordított pontosvesszőféle jel (/) a kisebb szünetek, pont és
kisbetű a közepes szűnetek, pont és pirossal áthúzott nagybetű a mondathatár jelö-

lésére. A kis szünetek jele igen ritka. Találunk azonban már kérdőjelet is nála a kő-

vetkező formában: ~

3.2. Az Árpád-kor végéről származó négy tagú magyar nyelvű emlékcsoport

írásjelhasználatával BENKŐ LORÁND (1966, 188-94) foglalkozott bövebben. A

HB. és K. vizsgálata alapján PÁSZTÓ ANDRÁShoz hasonlóan (1966, 188-94) fel-

hívja a figyelmet a nyelvemlék megformálásának, szövegtagolásának még mai szem-

mel nézve is fejlett voltára, szígorű rendszerességére.

A HB. és K. (1192-5) szövegtagolása -igen egyszerű, mivel egyetlen interpunkci-

ós jele a pont. Tagolási rendszerébe azonban a piros nagybetűs megoldás is szerve-

sen beletartozik. A piros nagybetű és a pont kombinációja (nagypont) a mondato-

kat, a pont és az utána következő kisbetű (kispont) viszont a tagmondatokatsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés oly-

kor a mellérendelő szószerkezeteket különíti el egymástól. A HB. és K. interpunkci-

ós rendszere mind a pont + nagybetű, mind a pont + kisbetű kombinációt tekintve a

latin Sermo és Monitio szövegtagolási rendszerének hű mása, de a szövegtagolás

módja megegyezik a korabeli vallásos szövegek intonációs-szünetjelölő tagolásával

(vő, PÁSZTÓI ANDRÁS i. h. 189; BENKŐ i. m. 363). Kétségtelen ugyanis, hogy

bár a HB. írásjelezése a szöveg grammatikai szerkezetét is jól tükrözi, pontjai azon-

ban úgy szaggatják meg a szöveget, hogy az az élőbeszéd frissességével hat. Ezzel

magyarázható valószinűleg az is, hogya HB. írója az és-sel kapcsolt felsorolásoknál

hol tesz vesszőt, hol nemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(pur ef chomuv; haJainec ef puculnec feze;wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA[zen achfcin
mariat. ef boudug michael archangelt. ef mend angelcut), ugyanis egyszerű felso-

roláskor nem szoktunk szünetet tartani (különösen, ha két birtokszónak kőzős birto-

ka van), jelzős szerkezetek halmozásakor azonban igen.

BENKŐ (1980, 365) szerint az "ÓMS. központozási rendszere egészében kivá-

lónak minősíthető. A nagybetű, a pont, egy-két vízszintes rajzolatú vonalacska, ke-

vés vessző és egy sokkal gyakrabban használt hosszabb, ferdén rajzolt tagoló vonal

együttese biztosítja a szövegrészek megkülönböztetését. A kisbetű követte pont [...l
és a hosszabb tagoló vonal funkciója egymás kőzőtt [...l nem különül el eléggé vilá-

gosan, az azonban jól megállapítható, hogy ezek a verssorok, illetőleg az ütemek ha-

tárait vannak hivatva jelölni [...l, jól kővetve a vers rítmíkáját" (vő. BENKŐ i. h.).

Magam MOLNÁR JÓZSEF-SIMON GYÖRGYI kiadványának (1976, 43)

fényképmásolatán vesszőt nem találtam a szövegben (lehet, hogy BENKŐ jobb mi-

nőségű másolatot látott). Az ÓMS. másolója legkövetkezetesebben a mondatzáró

pontot (esetleg a felsorolt jelek egyikét) és a kezdő nagybetűt használta. Ezek együt-

tesének versszakkezdés és egyben mondatkezdés, illetve -zárás a funkciója.

BENKŐ (i. m. 366) a GyS. központozásáról a következőket írja: .Kíelégítö

színvonalúnak mondható a GyS. (1310-20 k.) szövegtagoló eljárásmódja is. A nagy

kezdőbetűk használatában annyiban következetes, hogy csak sorkezdő s egyúttal

mondat-, illetőleg tagmondatkezdő helyzetben alkalmazza őket, de nem kővetkeze-
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tes annyiban, hogy vannak a szövegben kisbetűs sorkezdetek is. A sorvégeket, illető-

leg mondat- vagy tagmondatvégeket legtöbbnyire pont, némelykor vízszintes voná-

socska zárja le; egyes sorvégeken ugyan ezek a jelek elmaradnak, ami azonban

funkcionálisan nem zavaró, mert a külön írt sorok voltaképpen a meglevő lezáró je-

leket is fölöslegessé teszik."

A KT. és a KTSz.-nak (XN. sz. közepe) a központozásáról UÖ. (1980,364)

megállapítja, hogy a "KT. és Sz.-jainak központozása a jelek számát és az egyes je-

lekhez fűződő funkciókat tekintve jóval bonyolultabb a HB. és K.-nél". A problémák

forrását elsősorban a szalagok felszabdalásában látja, ami lehetetlenné teszi a biztos

eligazodást; valamint úgy véli, hogy különösen a Szalagokban egyes jelek formális

képe nem mindig eléggé világosan kivehető; "például a kettőspontnak és a fordított

pontosvessző-féle jelnek az elkülönítése többször is nehézségbe ütközik, sőt a fordí-

tott pontosvessző-féleség sem mindig azonos formátumú (az ÓMOlv. például bizo-

nyos eseteit szövegközlésében kérdőjellel adja vissza, mivel a jel felső része kacska-

ringós rajzolatú). Legalább három interpunctiós jel mégis eléggé jól elkülöníthető: a

pont, a ritkább kettőspont és az igen gyakori fordított pontosvessző-féle jel, sehhez

a szöveg egyes részeiben még nagybetűs szókezdést is hozzá lehet számítani. E jelek

grammatikailag tagoló funkciójának elkülönülése, tehát mondat-, tagmondat- vagy

szószerkezet-határ jelölése azonban nem annyira világos, mint a HB. és K.-ben. Az

mindenesetre teljesen bizonyos, hogy ritmikai egységek elkülönítésére is szolgálnak,

bár ez a funkciójuk sem hat föltétlenül ellentétesen grammatikai tagoló szerepükkel,

mivel a szólamhatárok legnagyobb része legalább tagmondat- vagy szószerkezet-ha-
tár is egyúttal."

Magam a KT. központozását világosnak látom (a KT. Szalagjairól nem tudok ér-

demben nyilatkozni, mivel olyan rossz másolat áll rendelkezésemre, hogy azon az írás-

jelek nem vehetők ki pontosan). Szerintem a KT.-ben háromféle írásjel van: alsó hely-

zetű pont (.), fordított pontosvessző (/) és felső helyzetű pont ("). A hármas rendszer

szabálya a kővetkezó lehetett (hasonlóan több európai szöveg központozásához): az alsó

helyzetű pont volt a legkisebb szünet jele, gyakran található meg olyan helyeken, ahova

ma egyáltalán nem tennénk írás jelet (pl.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf cuz lean. flot f eiulhe ff en; tukere. tif tan
stb.); a fordított pontosvessző főként a tagmondatok elválasztására szolgált, bár ilyen

helyzetben pontot is használt a másoló. A felső helyzetű pont nagybetűvel kombinálva

lenne hivatva a mondatzárásra. Két helyen ez rendben is lenne (ne leyeffen' Tudyuc

latiuc ; valamint a szöveg legvégén az Amen után). A harmadik helyen szerintem a má-

soló elvétette a pont helyét, ugyanis a 7. sorban a nagybetűs Ez elé felső helyzetű pont

kívánkozott volna (így: de qui legen neky atia ozuz nem tud= hotiuc: Ez oz yften).

MOLNÁR JÓZSEF és SIMON GYÖRGYI (1976, 53) a nyelvemlék betűhív

írásakor az első sorban a fugua után kérdőjelet tesz, a vesszős pontot pedig felkiál-

tójellel adja vissza. Szerintem a fugua utáni jel egyszerű rövidítésjel (a fogván mi-

att), a felkiáltójel feltételezése pedig képtelenség, ugyanis felkiáltójel ebben a kor-

ban az európai írásbeliségben még nem létezett.
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3.3. A Jókai-kódex (1450 k.), mely az első ránk maradt magyar nyelvű, kézzel

írott könyv (bár másolója megpróbált következetesen eljárni az írásjelezés tekinte-

tében), nem tűkröz kiforrott szövegtagolási rendszert. LISZKA GÁBOR (1986) fog-

lalkozott részletesen a kódex írásjelezésével, és a következőket állapította meg. A

másoló sokkal tudatosabban jelölte a mondathatárokat, mint a tagmondathatárokat

(az utóbbin belül pedig legkövetkezetesebben a különféle idézetek határait (i. m. 87).

A másoló nyolcféle írásjelet használt. Ezek a következők: ., :,wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1, I', ·1, ·1., -I',srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA:r.
Az írásjeleket főként mondat- és tagmondathatárokon tette ki, de használt írásjelet

a jobb intonációs tagolás érdekében is, valamint egyes fontosnak érzett szavak ki-

emelésére, a határozói igenevek elhatárolására és olykor a felsorolás tagjai között is
(i. m. 4).

Másodlagos írásjelnek tekinthető a kódexben a főként mondathatárokon elő-

forduló nagybetű, melyet a másoló általában pirossal (10 esetben azonban bamával)

színezett ki (i. m. 26). A mondatok elhatárolására leggyakrabban használt írásjelek:

.I', -I', r (gyanús, hogy ezek a jelek nem a bekezdések vagy a bekezdéseken belüli

tömbök jelölői-e; az európai görög és latin nyelvű szövegekben ugyanis ez a jel fő-

ként bekezdések jelölője volt), ·1., : (i. m. 7-11). A szövegben akad új sorba írt, Írás-

jel nélküli mondatkezdet is (i. m. 13). A tagmondathatáron leggyakrabban előfor-
duló írásjelek: :, I (i. m. 81).

A huszita bibliát megörzö három kódex egyikének, a Müncheni Kódexnek

(1466) elsősorban az 1. kéznek, Németi Györgynek) aszövegtagolását HAADER

LEA vizsgálta doktori értekezésében (1979).

A kódex írásjelei: perikópajelzés (nagyobb egységek, bizonyos szővegrészek ta-

golására) és ferde, magasabban álló, nem hajlított vessző.

NYÍRI ANTAL az általa szerkesztett krítikai szövegkiadás bevezető tanul-

mányában (35) a következőket írja: "Írásjel csak egy van a MünchK.-ben: a mondat

végén levő ferde vonáska 1. Ez tölti be a MünchK.-ben valamennyi mai írásjel szere-

pét, de elég sokszor el is marad. Feltűnő, hogy sor végén ritkábbari fordul elő, ehe-

lyett inkább a következő sor elején használja a kődexíró".

A 3. kéz NYíRI szerint "központozásra a kettőspontot használja" (i. h.), HAA-

DER LEA szerint (i. m. 4) pontosabban a kettőspontot is. A 3. kéz alkalmazza

ugyanis a Németi György által használt ferde vonást, csak jóval rövidebb kivitelben,

ezenkívül a kettőspontot. sőt egy esetben hármaspontot is. Az új mondat kezdetét

egy-két kivételtől eltekintve a kódexben nagybetű jelöli (i. m. 12).

3.4. Későbbi nyelvemlékeink között vannak olyanok, melyekben egyáltalán

nincs írásjel. Ilyen a magánlevelek nagy része, a Szabács Viadala 1476-ból (bár itt

tulajdonképpen a sormetszet a tagoló jel; ha nagybetű követi akkor tagmondatzárő,

ha kísbetű, akkor mondatzáró szerepe van), az Apor-kódex 177-88. lapja (3. kéz), a

Példák Könyvének (1510) a 3. kéztől származó része. (Itt a scriptor minden monda-

tot új sorban is kezd.) Igen kevés az írásjel a Winkler-kódex (1506) első keze által

Írt szövegben is: csupán egy-egy vessző, pont és kérdőjel.
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Más nyelvemlékekben csak egyetlen tagoló írásjel volt. (A továbbiak-
ban tagoló írásjelnek tartom a mondategész belsejében használatos jeleket:wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.f, I, \, "

" ., : stb.-t; valamint a szövegtagoló írásjeleket, tehát a pontot, valamint a korábban
e célra használt pontosvesszőt, kettőspontotsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés vesszőt is. Mindig megemlítem az
írásjelszerepű másodiagos jeleket is: a bekezdés jelölőit: T, C, K stb; valamint a
mondatkezdő nagybetűt. Az egyetlen tagoló jel lehetett pont, virgula és kettőspont
is. A kettőspont a tagoló jele például a Lázár Zelma-kódexnek (XVI. század első ne-
gyede); a Székelyudvarhelyi Kódex 2. keze által írt résznek (az első kéz vesszőt és
pontot használt), valamint (a keresztet nem számítva) a Peer-kódexnek (XVI. szá-
zad), bár itt a jel ritkán fordul csak elő. Egyetlen rítmíkai-íntonácíős jel van a
Guary-kódexben (XV. sz. vége XVI. sz. eleje) is: egy függőleges piros vonal. Érdekes
azonban, hogy ahol nagybetű jelzi a mondatkezdetet, ott a piros vonás olykor elma-
rad. (Kérdés, hogy ilyenkor a nagybetűt átszelő függőleges vonást nem kell-e hason-
ló funkciójú jelnek tekintenünk). A kódex másolója a bekezdéseket is jelöli, mégpe-
dig fordított P alakú jellel.

Egyetlen mondattagoló jel van a Vitkovics-kódexben és a Miskolci Töredékben
is (1525), mégpedig egy rövid virgulához hasonló vessző (/). Van azonban a szőveg-

ben bekezdést jelölő jel, s egy pár kérdőjel is. A mondatokat általában nagybetűvel
kezdi a másoló (vö. PAPP ZSUZSA 1991, 16, PUSZTAI ISTVÁN 1991, 14).

Gyakran az egyetlen írásjel kombinálódik kisbetűvel (kispont: ez a kisebb szíi-
netet jelöli) vagy nagybetűvel (nagypont: ez a mondatzáró jel). A nagybetűket (lásd
fent is) gyakran pirossal át is festik, vagy függőleges piros vonással áthúzzák.

Kettős szerepű pont (kispont, nagypont) van a Virginía-kódexben (XVI. század
eleje), a Comídes-kódexben (1514-19), a Szent Margit életéről szóló kódexben
(1510), a Példák Könyve (1510) egy részében (2. kéz) stb.

Gyakori, hogy a scriptorok csak a bekezdéseket különítik el (nagybetűvel és be-
kezdészáró ponttal), s kisebb egységekre nem tagolják a szöveget, például több úri-
széki iratban.

A legrégibb magyar csízióban (XV. század utolsó negyede), a Nagyszombati
Kódexben (1512-13), a Vitkovícs-kódexben stb. akisbetűvel és a nagybetűvel kom-

binált virgulaféle jel az egyetlen tagoló írásjel.
Emellett szokásos ezekben a paragrafusjel és a kérdőjel is (vö. PUSZTAI IST-

vÁN 1991/1,6 is).
Gyakori, hogy egy-egy nyelvemlékben van egy domináns írásjel, se mel-

lett csupán elvétve fordulnak elő más jelek. A Könyvecsében a fő írásjel a kettős-
pont, de van benne néhány pont, vessző és kérdőjel is.

A Krisztina-legenda (XVI. század eleje) uralkodó írásjele szintén a kettőspont,
de néhol van egy-két pont és vessző is a szövegben (sokszor olyankor, amikor ma nem
is tennénk írásjelet), sőt vessző kettősponttal is (,:). Ez mintha perióduszáró lenne.

Más nyelvemlékekben kettős rendszere van a tagoló jeleknek. A
Cronica Hungarorumban (1473) a kisebb szünetek jelölője a kettőspont, a mondat-
záró jel a pont, Sylvester János Új Testamentumában (1541) csak virgula és pont
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van. A pont olykor kőzépső, olykor alsó helyzetű. de a két funkció nem válik el éle-
sen egymástól. Megvan nála a bekezdést jelölő fordított P is. Az Apor-kódexben a
2. kéztől származó részben kettőspont és virgula nagybetűvel az írásjel. (A nagybetű
többnyire díszítve van vörös vonással.) A kettőspont a mondaton belüli tagolásra, a
virgula a mondatzárásra használatos.

A Festetícs-kődexben (XV. sz. vége) kís- és nagybetűvel kombinált virgula és
különféle perióduszáró jelek vannak: :......•.: stb. A Domonkos-kődexben (1517) van
kispont és nagypont. a scriptor azonban néha rubrummal még egy pontot írt a meg-
lévő fekete pont alá. ennek funkciója a díszítés és a tagolás megkönnyítése lehetett
(vö. KOMLÓSSY GYÖNGYI 1990. 15). A másoló perióduszáró jelként több pontot
használt.

Pesti Gábor Ezópus fabuláiban (1536) csak pontot és vesszőt használ. Laskay
János Az Aesopus eleteről, erkSItferfu című munkában (1592) ugyancsak.

Vannak hármas rendszerek is.
A Birk-kódexben (1474) vessző. kettőspont és pontosvessző szolgál a szövegta-

golásra, de előfordul kettőspont vesszővel is. Ez utóbbi a Karoling-írásjelrendszer ti-
pikus záró írásjele volt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. ábra
A Czech-kódex 86v lapja

Háromféle jelet használ a
Példák könyve 1. keze is: vir-
gulátwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1). középső helyzetű pon-
tot (kisbetűvel vagy nagybetűvel
kombinálva). valamint periódus-
záróként több pontot: :O •• :. stb. A
kís ferde vonás a legkisebb szü-

netet jelöli. Határozott szünet je-
lölő volta abban is megmutatko-
zik. hogy olyan helyen is előfor-
dul. ahol a grammatikai tagolás
azt nem kívánná meg.

A Czech-kódexben van pont.
kettőspont és perióduszáró jel-
ként kettőspont kicsit felfelé haj-
ló vízszintes vonással. valamint
szögletesebb pont. ami vesszőfélé-
nek látszik; nehéz azonban eldön-
teni. hogy tudatosan más ez a jel
vagy pedig csupán tollhibáról van
szó. Úgy tűnik, hogy a két írásjel
funkciója nem válik el élesen egy-
mástól. Érdekes viszont a kódex
87r lapja. ahol keresztek szolgál-
nak intonációs-szünetjelölő jel-
ként (2. ábra). A kódexben períő-
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3.6. A szövegtagoló je-
leken kívül már a XV. szá-
zadban megjelennek íntonácí-

ós jelek is: a kérdőjel és a
közbevetés jele. A kéziratos
nyelvemlékekben még kevés
kérdőjel van, a nyomtatvá-
nyokban azonban már rend-
szeres a használatuk, a formá-
juk azonban még nem egysé-
ges (akárcsak egész Európá-
ban; vö. a Winkler-kódexet,
valamint Bornemisza, Heltai,
Laskay, Pesti munkáit):~,?,?,

~?

duszárásra a scriptor kettőspontot és kissé felfelé hajló vízszintes vonalat használ. Ez
igen "divatos" volt már a IX. századtól kezdve az európai kéziratokban, s így a ma-
gyarokban is, például a Festetics-kődexben (1492), a Guary-kódexben (XV. sz. vége,
XV. sz. eleje), a Cornides-kődexben, a Domonkos-kódexben stb.

A Sándor-kódex (XVI.század első negyede) másolója mondanivalóját ponttal, ket-
tősponttal és vesszővel tagolja. Ezeknek szerepe nem mindig világos. Nehezen dönthető
el, hogy volt-e közöttük funkcióbeli különbség (pUSZTAI ISTVÁN 1987/2, 15).

A Bod-kódex (XVI. század első negyede) másolója ponttal és vesszővel tagolja
szövegét (a kettőt azonban gyakran nagyon nehéz megkülönböztetni egymástól), né-
hány fejezetet rubrumozott kettősponttal és gondolat jellel zár le (ezek azonban ide-
gen kéztől is származhatnak) (pUSZTAI ISTVÁN 1987/1, 15).

3.5. A XVI. századi nyomtatványok nagy részében (Sztárainál, Heltainál, Bor-
nemiszánál) három szövegtagoló írásjel van: vessző, kettőspont és pont. Ezeknek a
használata még nem teljesen következetes (például gyakran mondatzáró szerepű a
kettőspont). De nem következetes a nagybetűhasználat sem, hiszen olykor alá- vagy
mellérendelt tagmondat is kezdődik nagybetűvel.BA

~ ~ ~ J . . . t . ; ' \ . . 21 Mint a vázlatos összefog-
· - ~I"'U - 11 I I'ból' kitűník XVI ',. ,," JsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr a o IS ítünik, a . sza-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
· ."\.::;ub •.:~, __wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~!,,!~.1q.~ zad végéig még hiányzott .a

~. ~~1~~)'WI'~""" _ magyar írásjelrendszerből a
· h ~"cntJDtI.IihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApdJt:;;;;. mai pontosvessző. Azért kell
~ UctA- f u i ' hangsúlyozni, hogy a "mai",FV~ tt"tctwO!~,~ t../u.. mivel a K,aroling-kortól kez~.-

~r- r:~ ....L, ve volt mar egy pontosvesszo,
.. " . , ~ ~ i . " " - nu de annak mondatzáró funkci-

6 ""'" ,.,.~~ ~(!t- ója volt (völ. pl. Bírk-kódex).
~ tUJCI ~mt(' •

'"Cf":t!t~ et""" ~J

- w n t f 1 b a : r ; . . . . ~ 1U'I' l " • • • r

" m"'It-;~U; ~." 1 -,
:l aa tn t.l* ~! ~ 1tH
b J ,m ~! )j...,~::4 twl

!:&!:~?f~~
~J141 tJ tC ~ JUJI ~""...~ cft:ifuim ( t " C~,.« tJ~ lL..
~4fta,-~r.ata~~-;
~ 1-4L~ ,u t6

3. ábra
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1'iwnt ~~ h~ ~ ~ a1 ~359 Két írásjelról eddig még
~~ ~ ~~~~~Ji.18or nem esett szó: a felkiáltójelrőlzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~ ~ .. "O"~ ~ .~ ~e-n ~~ -t?'t. és a pontosvesszőről.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~ C'>'W~ ~ ~ ~lfc .. ~ -éri e-r.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

~ ~~ ~~~ .•.•~-$ ~ ~,;{: Volt-e vagy lehetett-e fel-

'~."..,').J 'Y~ ~ /'4 ~~'i1'~;~ rrtt~ kiáltójel a kor~i nye~vemlékek-
~ -rl!..~M ~~~ 4~:~~ ~~ ben? MOLNAR JOZSEF-SI-t~~*(W~ ~ Q1f"k;t,"np MON GYÖRGYI (1976, 53) a
&n f~r7~ ~ ~ .. +. KT. betűhív átírásában felvesz
e-s ~MBA C \ I 'n I ' - H (ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11 .~ . :::J,......~1t:::f~ felkiáltójeleket is. Ezek azon-
~ 3'~'J.,.,~-'k ~~I CdJ "., lr1~~ ~;:; , ban a Karoling-írásreform ide-

'~ -..-. ~4 ~ ~~T' ~~~~:3 jén bevezetett vesszős pontok,
~1 «I;~~ 'Jti!'7f:.;.. melyek a rövidebb szünet jelö-

~·lt~~ .~ ~'-'~:~TII~""~:b--'lésére, szolgálnak. PUSZTAI
~~~ ,~. ~vz.5+ '""' ~ ISTVAN ~1988, :2) úgy.vél!,
~ ~ ~e'7f,.-,; ~- )..:+J.~~~ hogy a Winkler-kódex latm h-
~~J: J'~~~ 7- ~r.7f\.J~. tániai részében (21/13, 14) is

:; 1-~~e-c.s ~~~~~; van felkiáltójel (3. ábra). Én ezt
7;"~ P;,; ~ r~-:; .~ ;,..1<) ké.tkedéssel fogadom, egyr~s~t:
ó.) "-'-"r.~1- '~" Á"t.-~ .v.1J..r .:. mível ebben a korban Europa-
~u-~~ .,~ i:'~ ~/- t:~:~f-tfr1' ban még nemigen használtak

t
~r:jJ~.tir: ~~~7'" felkiáltójelet;másrészt: mivel a

••.~~. n~ ':;' ~ ~- ..,~ 13.és 14. sorban található jelek
.v·~. ~ """"""""'~.:;~ '""'1"'"'7 ..,.-"~....,.,~]

-n~~ ""1 - ••• , j'"" ~ ~. i formája tökéletesen megegye-

4
ib zik a 359/23 kérdőjelévei (4.

. a ra 'b ) S 1 Ú'a ra . - y vester J testamen-
tumában is van egy felkiáltójel-gyanús jel a 13. lapon, alulról a 10. sorban. Úgy gon-
dolom azonban, hogy ez csak a kérdőjelnek a torzult formája, ugyanis a kérdéses fel-
szólító mondat egyben függő kérdő mondat is, Heltai viszont a Cronicában többször
kettőspontot használ olyan helyen, ahol ma felkiáltójelet teszünk. Ennek vagy az az
oka, hogy mivel abban az időben a kettőspont záró írásjelként is szolgált (és felkiáltójel
még nem volt), a kettőspontnak egyszerű mondatzáró szerepe volt csak; de lehetséges,
hogy összefügghet ez a sajátos írásjelhasználati szokás a spanyollal, ahol ma is ket-
tőspontot tesznek a megszólítások után.

A felkiáltójel Magyarországon a XVII. században jelent meg, de hogy először
pontosan kinél, azt nem tudjuk.

Részben az intonációs jelek közé tartozik a közbevetés jele is.
A közbevetés jelei Európában már a XIII. században megjelentek. Én csak a

XVI. századból találtam rá magyar példákat (pl. Sztárainál, Heltainál stb.).

4. A jelen munkában - hely hiánya miatt -le kellett mondani a kőnyvnyomta-
tás elterjedésétől máig terjedő évszázadok magyar írásjelhasználati gyakorlatának
bemutatásáról. Az e korok iránt érdeklődők figyelmébe elsősorban FÁBIÁN PÁL
(1967), ill. SZEMERE GYULA (1974) helyesírástörténeti monográfiái ajánlhatók.
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AihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATÖRTÉNET I NYELVTAN ÉS A KÉPZŐK

LE ÍRÓ V IZSGÁLATA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

KIss JENŐ

1. A magyar nyelv történeti nyelvtani vizsgálata terén BÁRCZI GÉZA érde-
mei kimagaslóak (1. BENKŐ: NytudÉrt. 40. sz. 9-13; KÁROLY SÁNDOR: Ált-
NyelvTan. XlII, 271-7; E. ABAFFY ERZSÉBET in: Tanulmányok a magyar nyelv-
tudomány történetének témaköréből. Szerk. KISS JENŐ és SZŰTS LÁSZLÓ. Bp.,
1991. 49-56). Ő írt le nálunk elsőként szinkrón részrendszereket nyelvtörténeti
vizsgálatokban (1.például a szótövek leírását a TA.-ben és a nyelvtörténeti korsza-
kok szerinti fonémaállomány-összefoglalásait a Htört.-ben és a MNyTört.-ben; vö.
E. ABAFFY i. m. 50-1). Természetes, hogya magyar nyelv történeti nyelvtana
megjelent első két kötetébe (A korai ómagyar kor és előzményei. Bp., 1991. és A
kései ómagyar kor. Morfematika. Bp., 1992.) jól érzékelhetően beépültek BÁRCZI-
nak, a magyar nyelvtudomány kiemelkedő szintézisteremtőjének a kutatási eredmé-
nyei (1.a történeti nyelvtanunknak BÁRCZIra való gyakori hivatkozásait is a feje-
zeteket lezáró bibliográfiákban).

BÁRCZI a TA.-ben kűlőn s részletes fejezetet szentelt a szóképzés, illetőleg a
képzők vizsgálatának (140-82). A fejezet bevezetőjében többször is szóba hozta a
forrásanyag gyér voltá ból következő megkötöttségeket, korlátokat (140-1). Amikor
BÁRCZI a Tihanyi Alapítólevélről szóló monográfiáját írta (a megjelenés éve 1951
volt), a történeti nyelvtudományban még nem következett be az a szem1élet- és
módszerbeli változás, amelynek eredményeként "szükséges és teljes értékű nyelvtör-
téneti feladattá vált a múltbeli szinkrón leírás" (BENKŐ: NyK. LXXVII, 331). Nyil-
vánvalóan ez az oka annak, hogya TA. képzőkről szóló fejezetében BÁRCZI csak
történeti szempontból vizsgálta a képzőket.

2. A leíró képzővizsgálat az utóbbi időben számos új eredményt hozott nálunk
is. Többen is vizsgáltuk, hogy vajon ezekből mennyi hasznosítható a történeti elem-
zésekben (megjelenésük sorrendjében: SZABÓ ZOLTÁN: Studia Univ. Babes - Bo-
lyai 1961, IV/2: 47-53; KISS JENŐ: MNy. LXVI, 210-3; D. BARTHA KATALIN:
NytudDolg. 6. sz. 7-11; E. ABAFFY ERZSÉBET in: Tanulmányok a magyar nyelv
múltjáról és jelenérő1. Szerk. HAJDÚ MIHÁLY és KISS JENŐ. Bp., 1981. 17-25).

Lássuk most röviden, hogya leíró képzővizsgálat szempontjait ma mennyire le-
het alkalmazni a nyelvtörténeti kutatásban. Figyelmünk középpontjában a történeti
nyelvtan (rövidítése: TNyt.) első két kötetétől átfogott időszak, tehát az ős- és az
ómagyar korszak, illetőleg történeti nyelvtanunk vonatkozó elemzései állanak.

3. A szinkrón képzővizsgálat minősítési szempontjai szerint haladok (ezeknek
szinkrón leírásban való együttes alkalmazását 1.mihályi hang- és alaktani monográ-
fiámban: MihHAl. 113-6).
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Asz óf aj. - Az alapszó és a származék viszonya szófaji tekintetben kétféle:

vagy azonos a szófajuk vagy nem. E szerint beszélünk szófajtartó és szófaj-

v á It ó képzökról. A BERRÁRtól sz óf a j jel ölő - nek nevezett kategória (Tanul-

mányok a mai magyar nyelv szófajtana és alaktana köréből. Szerk, RÁcz ENDRE

és SZATHMÁRI ISTVÁN. Bp., 1974. 120-1) problematikus (vö. KISS JENŐ i. m.

114). A mai anyag vizsgálatában aszófajtartó és -váltó kategóriák elkülönítése nem

okoz gondot. Történeti szempontból a helyzet koránt sem ilyen egyértelmű. Ennek

okai: a) ősi képzőink az ősmagyar kerban funkciójukat tekintve részben még nem dif-

ferenciálódtak, azaz poliszémia jellemezte őket, ugyanaz a képző főnév és melléknév

alkotására egyaránt szolgált például (TNyt. 1, 77, 225); b) az ősmagyar korban vi-

szonylag nagy számú nomenverbum élt még, s az ezekből létrejött származékszavak

a szóban forgó szempontból kétféleképpen minősíthetők (i. m. 1, 227); c) régi szárma-

zékszavaink nem is kis hányadának a töve önálló lexémaként nem mutatható ki

(passzív vagy fiktív tövek), ezért gyakran kérdéses (vagy az lehet) a tő szófajának a

megállapítása, következésképpen a származékszó képzője szófajtartó vagy -váltó vol-

tának a tisztázása. Ahogy közeledünk a mához, úgy csökken a kétes esetek száma.

A funkció. - Eszerint megkülönböztetünk lexikai, szintaktikai és szemanti-

kai képzőket és képzést. A lexikai képzés szótári szóval egyenértékű, abból levezet-

hető' transzformálható produktumot adzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtházacska = kis ház, mondogat = gyakran
vagy ismételten mond). A szintaktikai nem (olvaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= az a cselekvés, amikor valaki ol-

vas). A szemantikai képzéssel, illetőleg képzővel alakult származékszavaknak egyedi

jelentése van, tehát elüt az ugyanazon képzővel létrejött származékszavaknak a je-

lentésétől (mosogat ~ gyakran vagy ismételten mos, hanem = edényeket mos). A

három típus között gyakoriak az átfedések, sőt ugyanazon, több jelentésű szárma-

zékszó esetében is előfordulnak.

A történeti vizsgálatot nehezítő, a pontos minősítést nemritkán lehetetlenné te-

vő körülményekre 1. föntebb, az előző alfejezetben említetteket, valamint azt a tényt,

hogy nem ismerjük bizonyos esetekben a származékszavak (pontos) jelentését.

Apr odu k tiv i tás. - Azt kívánjuk megállapítani, alkottak -e ú j származékot

a képzővel a vizsgált időszakban. Az e szempont szerinti minősítés a mától visszafe-

lé haladva egyre nehezebb. PANANGL szerint a nyelvtörténeti vizsgálatokban a

kvantitatív, kvalitatív, grammatikai és tipológiai kritéríum segítségével közelíthető

meg a termékenység (Produktivitát in der Wortbildung von Corpussprachen: Mög-

lichkeiten und Grenzen der Heuristik. Folia Linguistica 1982: 228-9). Az ómagyar

korra vonatkozóan az első kettővel, elsősorban pedig a kvantitatív kritériummal me-

hetűnk valamire. A származékszavak adatolható mennyiségi növekedése mögött
ugyanis nagy valószínűséggel a képzök termékenysége (is) áll, s ezt támasztja alá az

is, ha a származékok megőrzik a tőhőz való szemantikai kőzelségűket (ez utóbbi a

kvalitatív kritéríum), A teljes bizonyságot az jelenti, ha igazolni tudjuk, hogy X

származék a vizsgált időszakban jött létre. A történeti vizsgálatokban a leginkább

megbízható következtetésre a jövevényszavak, illetőleg idegen szavak adnak lehető-
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séget. "Ha a régi nyelvben úgy találom, hogy egy képző mondjuk valamely szláv jö-
vevényszón jelentkezik, akkor tudom a post quem-jét is a képző produktív használa-
tának" (KÁROLY SÁNDOR: NyK. LXVIII, 281). A képzök termékenységének kőz-
vetett valószínűsítésére ad némi lehetőséget az, hogy egyes szavak végződését átér-
telmezték képzőnek (fő- és melléknevek igésültek ily módon, például azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAábráz; acél,

gyámol , 1.ZOLNAI: MNy. XL, 153-8). Az átértelmezésnek föltétele ugyanis, hogy
a szóvég aktív képzővel essen egybe.

A TNyt. képzőproduktivitás-minősítései kőrűltekintő megfontolások után szü-
lettek, de az ős- és ómagyar korra vonatkozóan a pontos - a maihoz fogható - diag-
nózis a dolog természetéből következően nem volt lehetséges. Még akkor sem, ha a
képzékról szóló fejezetek szerzői (D. BARTHA KATALIN és SZEGFŰ MÁRIA) a
már emIített kvantitatív kritériumot következetesen alkalmazták, s figyelembe vet-
tek kiegészítő mozzanatokat is.

Apr odu k tiv i tás fok a. - A képzők nem úgy általában termékenyek, ha-
nem bizonyos funkciójukban (ha ti. több is van, 1.KÁROLY SÁNDOR i. m. 282).
Meg kell tehát állapítani azt is, hogy a produktív képző mely funkciójában vagy
funkcióiban, szerepkörében termékeny. Az e szempont szerinti minősítésnek azon-
ban az a föltétele, hogy meg tudjuk állapítani, milyen funkciói vannak a képzőnek,
milyen jelentésű származékokat alkot és persze azt is, hogy ezek közül melyikben
vagy melyekben aktív a képző. Az előző alpontokban emIített nehézségek, vizsgálati
korlátok érthetővé teszik, hogy a TNyt. az ős- és ómagyar korra vonatkozóan nem
vállalkozhatott e szempont érvényesítésére, legföljebb szabályt erősítő kivételként.

A gyakoriság. - A nyelvtörténeti vizsgálatokban a potenciális gyakoriságot
nem, csak a szöveg- és a lexikai gyakoriságot elemezhetjűk (a gyakoriságtípusokra 1.
NAGY FERENC: MNy. LXIII, 331-45). A TNyt. az ómagyar kor vizsgálatában írott
szövegek statisztikai számbavételévei az aktuális vagy szöveggyakoriságot tárgyalja
(vö. például: "E korszak szövegemlékeiben a -har/-het képzős származékok a leg-
gyakrabban adatolt igék": 1, 103). A képzőgyakoriság megállapítása az ómagyar korra
vonatkozóan a korpusz alulreprezentáltsága miatt problematikus. Mivel a forrás-
anyag az egykor volt nyelvi valóságnak csak törtrészét mutatja, csupán akkor tükrőz-
né hűen "az alapsokaság mennyiségi és minőségi tulajdonságait", ha megfelelne a
reprezentatív mintavétel követelményeinek (NAGY FERENC, Kvantitatív nyelvé-
szet. Kézirat. ELTE BTK. Bp., 1972. 10). Erről azonban a kései ómagyar esetében is
csak erős megszorításokkal lehet szó és csak néhány képző vonatkozásában. Mint-
hogy elmúlt korok nyelvi állapotát zárt korpusz (a rendelkezésre álló történeti ada-
tok) alapján vizsgálhat juk, e korpuszt 100 %-nak tekintve lehet csupán statisztikai
alapon minősíteni az azonos kategóriába tartozó elemeket (ezt tette DEZSŐ LÁSZ-
LÓ kárpátukrán nyelvtörténeti vizsgálatában: ALingu. XVI, 43-62). Ez a TNyt.-ban
is lehetséges lett volna, mert a korai ómagyar kor "viszonylag csekélyebb nyelvem-
lékes anyaga - a beláthatatlan mennyiségű okleveles szórványemIékanyag bizonyos
kivételével - teljes adatszámbavételt igényelt" (BENKŐ in: TNyt. 1, 20), illetőleg
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mert a kései ómagyar kor törzsanyaga is megfogható statisztikusan (1660 ige, 1.pél-
dául II, 115). A gyakorisági minősítések viszonyítás alapján születnek. Egzakttá csak
statisztikai alapon s a viszonyítási pontok betartásával válnak. A TNyt. nem közli
számszerűen, mitől kezdve gyakori egy képző s meddig ritka. A pontos számítás hi-
ánya magyarázza a hozzávetőleges gyakoriságminősítéseket ("származékszavaink je-
lentős hányada": 1, 235 és "csekély hányada": 1, 234). De 1.a képzett igék funkcio-
nális megoszlásáró1 - 1660 ige alapján - készült statisztikai táblázatot (II, 115).

A korreláció. - A képzök korrelatív kapcsolatainak a feltárásához alapve-
tően két tényező fontos: a származékszavaknak és jelentéseiknek a minél teljesebb
regisztrálhatósága és ismerete. A történeti képzővizsgálat számára e szempont azért
fontos kiemelten, mert a képzök térnyerésében és -vesztésében, jelentésük, stílus-
értékük alakulásában, gyakoriságuk és produktívitasuk módosulásában, egyszóval
tehát váItozásukban a képzök szövevényes belviszonya, állandó rivalizálása a talán
leginkább meghatározó tényező. A TNyt. e téren minden eddigi történeti képzőta-
nulmányt messze túlszárnyalva ad megbízható, kőrűltekíntő, alapos leírást az óma-
gyar képzök kapcsolatairól, s e kapcsolatok változást indukáló hatásairól (1.például
A funkcionális szembenállások és szerepük a képzök életében című alfejezetet: II,
115-8; 1.még Szinonimika a cselekvésnevek körében: II, 293 kk.) - jóllehet a forrá-
soknak a több tekintetben elégtelen volta s a rendelkezésre álló adatokat nem ritkán
övező homály (az alapszó és a származékszó kapcsolata, jelentésük) igencsak nehe-
zítette az elemzést.

A jelentés. - A képzők szemantikai minősítése egy-egy elemi jelen-
tésosztályba való besorolásukat jelenti (vö. NAGY FERENC csoportosítását: Ált-
NyelvTan. VI, 336-57, amely természetesen bővíthetó, sőt bövítendö, 1.KISS, Mih-
HAl. 115). A besorolásnak föltétele, hogy a történeti adatokból kibogozható legyen
az alapszónak és a származékszónak a jelentése egyaránt, csak így lehet megállapí-
tani a képző jelentését. A denomináliszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-h igeképzőnek a jelentéstartalma például
"megfoghatatlan" (1, 78, 1.HBK.:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhe/he 3ie), de így vagyunk nem kevés szóval is (er-
re 1.HADROVICS, Magyar történeti jelentéstan. Bp., 1992.41), illetőleg azokkal a
korai származékszavakkal, amelyeknél az alapszóhoz való szemantikai viszony "nem
egyértelmű" (1, 241). Az alapszó jelentésének ismerete az ös- és a koraí ómagyar
korra föltehető, illetőleg abból idézhető adatokban azért (volna) fontos, mert a kép-
zők jelentésbeli differenciálódása azokban a századokban erős volt, s a képzék sajá-
tos jelentéstartalmának a kialakulásában az alapszó jelentésbesugárzása, illetőleg az
alapszó tágabb szemantikai mezeje kétségtelenül fontos szerepet játszott. (További,
a képzök jelentésének módosulását befolyásoló tényezőkre 1.HADROVICS, Magyar
történeti jelentéstan 189kk. és 365kk.) A kései ómagyar kor képzőínek a vizsgálata
már csak azért is könnyebb, mert megnőtt az egyféle jelentést hordozó képzök szá-
ma s csökkent a poliszém képzőké (1. például II, 301). A TNyt. a képzök jelen-
tésének a vizsgálatában is kitűnőre vizsgázott az adott lehetőségek között (1. II,
98kk., 299kk.).
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A stílusérték. - A stilisztikai minősítéssel a képzök stílusértékét, tehát ér-
zelmi-hangulati-esztétikai hatáskeltő képességüket írjuk le (1. BENKŐ LÁSZLÓ:
NytudÉrt. 35. sz. 3; SZATIIMÁRI: Népr. és Nytud. 1967: 36). A stílusérték mindig
valamely egyidejű rendszer korrelatív elemei, jelenségei meghatározta jelen-
téstartalmi többlet, ezért visszamenőleges megállapításának súlyos és többrendbeli
akadályai vannak. Mert gondoljuk csak meg: a képzök stílusértéke függ a képzök je-
lentésétől, hangalakjátói, eredetétől, gyakoriságától, a korrelatív (szinonim és anto-
nim) képzőktől, azok számától, s persze attól is, melyik nyelvváltozatból való,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmí-

lyen nyelvi rétegben s milyen szövegösszefüggésben használatos a képző. Mindeme -
s a nem emIített - tényezők ismerete nélkül aligha adhatunk pontos stilisztikai diag-
nózist elmúlt korok nyelvi elemeiről. Arról nem is szólva, hogy saját mindenkori
nyelvérzékünk - akár akarjuk, akár nem - belejátszik véleményünk alakításába (1.
ST. ULLMANN, Language and Style. Oxford, 1964. 154-73). Nem véletlen, hogy
"a diakronikus jellegű stilisztikai kutatások, csekély kivétellel, a szépírói stílus tör-
ténetének a vizsgálatában alakultak ki, és abban jórészt ki is merültek" (SZABÓ
ZOLTÁN: MNy. LXVII, 282). Ha pedig hozzávesszük azt is, hogy részleteiben nincs
még kidolgozva a mai magyar nyelv stilisztikai minősítőrendszere, akkor nem cso-
dálkozhatunk, hogy a TNyt. nem vállalkozott a képzők stílusminősítésére. A képzök

jelentéstartalmának elemzésével, a jelentésámyalatok boncolgatásával ugyan a stí-
lusértéket is érintették, többre azonban e vonatkozásban nem vállalkozhattak.

A t ő vel val ó t á r sui á s. - Arra adunk választ, hogy a képzök milyen tö-
vekhez kapcsolódnak (szabad és/vagy kötött tövekhez, származékokhoz. tulajdonne-
vekhez). A tő fontosságára 1.: "A funkcionális alap és állandóság megtestesítője
mindig a tő" (1, 91). A történeti vizsgálatban - morfematikai, morfonológiai vonat-
kozásai miatt is - e szempont fontos. A TNyt. ennek megfelelően tárgyalja a kér-
déskört, abból a fölismerésből kiindulva, hogy a képzök kapcsolódási lehetőségeit "a
funkcionálison kívűl alaki tényezők is befolyásolják" (II, 67). A magyarban a tövek
és képzök kapcsolódásának mikéntjében a részletekben számottevő változások zaj-
lottak le. Az ősmagyar kor elején a képzök döntő többsége teljes tőhöz járult (1, 68),
s aszófaji kötöttségek koránt sem rögzültek még annyira, ahogy azt ómagyar kori
forrásaink mutatják. Később, így a korai ómagyarban, sőt már az ősmagyar kor vé-
gén voltak teljes tőhöz járuló képzök. voltak, amelyek csonka tővel társultak, s vol-
tak teljes és csonka tövekhez egyaránt kapcsolódók (1.például 1, 68, 69, 71, II, 63).
A TNyt. külön szól a képzök fiktív (- passzív) tövekhez, onomatopoetikus és jöve-
vénymorfémákhoz való járulásáról is (II, 94-6). A TNyt. vonatkozó részei kitűnő
elemzések (1. például az egyik igen informatív táblázatos összefoglalást: II, 287) s
azt mutatják, hogy a tővel való társulást tekintve is állandó mozgásban vannak a
képzök.

4. A szinkrón képzőleírás szempontjai közül a történeti vizsgálat számára a
produktivitás, a gyakoriság, a korreláció, a jelentés és a szófaj szempontja látszik .
kiemelten is fontosnak. Mint láttuk, a TNyt. egyik esetben sem tudott a.rnaí színk- ",
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rón deskriptív igényeknek megfelelő leírást adni. Ennek oka az adatok gyér, illetőleg
nem kielégítő voltában rejlik (1. az alábbi idézeteket). A TNyt. egyébiránt mind
szemléletét, mind megközelítésmódját tekintve messze felülmúlja a képzök vizsgála-
tában valamennyi előzményét.

Ha csak érintőlegesen is, szólnunk kell az adatnélküliség, illetőleg a nem kielé-
gítő adatoltság mellett még egy, a kutatást akadályozó tényezőről: az adatok lokali-
zálásának, pontosabban nyelvváltozathoz kötésének a nehézségeiről. Az ómagyar
kori nyelvemlékek többségeról nem tudjuk, melyik nyelvjárásból valók. Azt azonban
tudjuk, hogya képzők tekintetében vannak is, voltak is különbségek nyelvváltoza-
tonként. Ma például azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-dos és -kos gyakorító képzök a nyugati nyelvjárásokban
nem használatosak (nincs tehátzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkapdos vagy futkos ott), a -kuládik igeképző csak a
nyugati és a déli nyelvjárástípusból adatolható a nyelvatlasz alapján (1.még Nytud-
Ért. 69. sz. 26-9). Az ómagyar korban a szóképzés tekintetében bizonyára jóval na-
gyobbak voltak a különbségek, mint ma. Egyrészt, mert akkor - sztenderd hiányá-
ban - még nem érvényesülhetett a kőz- és irodalmi nyelv egységesítő hatása. Más-
részt, mert a szóképzés a magyarban akkor még nagyobb szerepet játszott (gondol-
junk például a kicsinyítő képzésnek a maihoz mért igen nagy aktivitására, 1.KNIE-
ZSA: NyK. LX, 482). Harmadrészt, mert a magyar nyelvterület a középkorban na-
gyobb volt a mainál. Márpedig nemcsak a képzőállomány tekintetében volt különb-
ség nyelvváltozatonként (mondjuk így: nyelvjárástípusonként), hanem mindazon vo-
natkozásban, amelyekről a 3. pontban szó esett. Ha történeti adatainkat nem tudjuk
nyelvváltozathoz kőtni, akkor "ömlesztett" anyaggal dolgozunk, olyan származék-
szavakkal és képzőkkel tehát, amelyek "rendszeridegenek" egymás számára, mert-
hogy más-más nyelvváltozatból valók. llyen körülmények között a strukturális szem-
léletű képzőminősítési szempontok (korreláció, gyakoriság, stílusérték stb.) kínálta
eredmények relativizálódnak többé-kevésbé.

A szinkrón képzővizsgálat minősítéseivel a képzőknek az egyidejű nyelvállapot-
beli használati szabályait írjuk le, illetőleg működésí mechanizmusukat vázoljuk föl.
A történeti nyelvtanban a képzök szinkrón leírása csupán egyike az elvégzendő fel-
adatoknak. Ám igencsak fontos feladat, mert a változásvizsgálat megbízhatósága és
eredményessége nem kis részben azon múlik, mennyire tudunk szinkrón szeleteket
kikristályosítani, s ennek függvényében mennyire tudjuk érvényesíteni a funkcioná-
lis és rendszerszemléletet. A szinkrón metszetek leírásához viszont kellő mennyiségű
és minőségű adatra, sőt szövegekre van (volna) szükség. BÁRCZI a Tihanyi Alapító-
levél nyelvezetéről szólva azt írta: ,,Ahhoz ..., hogy tisztán lássuk, a fejlődés mely
fokára jutott el szóképzésünk ... ez az anyag túlságosan csekély" (TA. 141). D.
BARTHA KATALIN pedig ezt írta a TNyt. első kötetében: ,,A korai ómagyar írott
emlékeiben ... a teljes igeképző-állománynak csupán jelentéktelen mennyiségű töre-
déke használatos, hiszen képzett igék adatolása szinte kízárólag szövegemlékeinktől
várható, szórványaink legföljebb bizonyos mennyiségű igenévi származékra szolgál-
tatnak adatokat" (1, 68). Igen. A nyelvtörténeti szinkrón leírás kívánalma így törik
meg sok esetben a gyér adatoltság hullámtörőin.
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ET IM OLÓG IA ILAG AZONO S FÖLDRA JZ I NEVEK

ALAK I ELKÜLÖNÜLÉSE

("NÉVHASADÁ S" )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

KIss LAJOS

Az etimológiailag azonos földrajzi nevek egy része a történelem folyamán ala-
kilag elkülőnült egymástól anélkül, hogy külső, hatósági beavatkozásra került volna
sor. A FNESz.4 kárpát-medencei anyagában nem kevés példa található - sok egyéb
mellett - erre a divergens jellegű névfejlődésre is. Dolgozatomban kísérletet teszek
a kőzős származású, de egymástól alakilag elkülőnült földrajzi nevek főbb típusai-
nak a bemutatására. Szeretném remélni, hogy megfigyeléseim nemcsak a magyar
nyelvtörténet módszeresen átvizsgált tényanyagát fogják gazdagítani, hanem lehető-
vé fogják tenni azt is, hogy árnyaltabb, a valóságnak jobban megfelelő képet lehes-
sen rajzolni a magyar nyelv fejlődési folyamatának némely részIetéről.

Valamennyi példámat a FNESz.4 szolgáltatja. Ezért adata im után a forrástzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkű-

lön nem jelölöm meg. Az érdeklődőt a FNESz.4 megfelelő szócikkéhez utalom.
Aferézis. A név eleji szótagját változatlan formában megőrzözyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAsszonyfal-

vá-val (1.még Győrasszonyfa ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHavasasszonyfaiva; Vasasszonyfai a kezdő szótag-
ját elvesztő Szomfova áll szemben. A név eleji a határozott névelőnek volt felfogha-
tó; vö. Acintos > Cintos, Amadéfa/va > Madéfa/va , Avasa/ja > Vasa/ja stb. To-
vábbi példák: Izsép : Zsip (a jelenséghez 1. régi Iváncsod > Váncsod); (Kistszeke-

res (1. még Nagyszekeres ) : Ekeres(-dü/ő). Az Ekeres névalak a következő fejlődési
folyamat eredménye: a Szekeres> az Ekeres. (L. még lent a tapadásos szóhatár-el-
tolódásról mondottakat.)

Han gát vet é s. A hangzóinak eredeti sorrendjét megőrző Edelény- től (1.még
Szepesede/ény) d : I > / : d hangátvetéssel kűlőnült el Eledény, További példák:
Komjáti : Kajmáti; Kékcse : (Tiszaskécske; Roko/ány : Orok/án; Taksony (1.még
Taksonyfalva ) : (Puszta ltaskony; Vanvola : Vilonya.

Han gre n d i á t c s apá s. Csáklya és Csék/ye azáltal kűlönűlt el egymástól,
hogy az utóbbi a mély hangrendböl átcsapott a magas hangrendbe. További példák:
Darnó : Dernő; Dorog: (Ta/ján)dörög(d); örkény : Urkony; Parasznyá (1.még
Nyirparasznytú : Peresznye; (Nagy)rada (1.még Kisrada) : Réde (1.még Nagyré-

de); So/ymos (1.még Garamso/ymos, Gyepűsotymos, Gyöngyösso/ymos, Marossoly-

mos, Mezősolymos, Nagysolymos, So/ymosvár, Szil ágysolymos) : (Tót)se/ymes;

(Nagy)vázsony (1.még Tótvázsony).: Vezseny.

Hangrendi kiegyenlítődés. Az eredeti vegyes hangrendjét megőrző
Csitár-ra l (1. még A/sócsitár , Fe/sőcsitár) szemben Csatár (1. még Alsócsatár ,

Fe/sőcsatár , Hegykozcsauir) vokaIizmusa kiegyenIítődött a mély hangrend irányá-
ban. - További példa: Bogyiszló : Bogyoszlá . - Az eredetileg Vinár- hoz hasonlóan
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vegyes hangrendűzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVanyarc és Vonyarc(vashegy) vokalizmusa kiegyenlítődött ugyan
a mély hangrend irányában, de nem azonos módon.

Hangrendi párhuzam kétirányú hangrendi illeszkedés ered-
m ény e kép pen. A vegyes hangrendű *Csehta személynévből a magas hangrend
irányában történő illeszkedéssel Csejte, a mély hangrend irányában végbemenő il-
leszkedéssel pedig Csajta keletkezett. További példák: Csernek : Csornok; Demjén
- (Kozmajdomján (ma Kozmadombja); Gáborján : Géberjén; Kálnok (1.még Má-

riakálnok) : Kelnek; (Nagy)kanizsa (1.mégzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKiskanizsa; Magyarkanizsa; Törökka-

nizsa ; : (Balatonfkenese; Rábca : Répce (eredetileg mindkét név ugyanazt a folyót
jelölte a forrástól egészen a torkolatáig; ma a folyónak felülső, a Kis-Rábával való
összefolyásáig tartó szakaszát Répcé-nek, a Kis-Rábával való egyesülése utáni sza-
kaszát pedig Rábcá-nak hívják); Toszár (1.még Barstaszár i : Teszér (1.még Acste-
szér, Nyitra teszér, Pápaseszéry; Valkonya : Velkenye.

Inetimologikus járulékhang. Bikszád- tóI azáltal különült el Bikszárd ,

hogy az utóbbiba r járulékhang toldódott be. További példák: (AIs6)örs (1.még Bu-
daörs, Felsőörs, Kővág6örs, Mezőörs, Örsűjfol u, Tarnaörs, Tiszaörs) : ÖTös (1.

még Saj6örös) : Vörs.
Más-más fejlődési fokon való megállapodás. Vajtá-tól v - b

váltakozás során különült el Bajta . (A jelenséghez 1. régi BasztélypusztazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> Vasz-

télypuszta , Beszprém > Veszprém.i - További példák: (Kis)budmér : Budamér :

Bodmér; Hosnot : Husztot; lIosva : (Alben)irsa : Jolsva : Josva; Mikola (1.még
Pűzesmikol a , Garammikola , Vámosmikola) : Nikla ; Németi (1. még Al sánémeti,

Felsőnémeti, Garamnémeti, Hemádnémeti, Hidasnémeti, Hontnémeti, Kirá lynémeti,
Marosnémeti, Miglécnémeti, Sajánemeti, Sopronnémeti, Szamosújvámémeti, Szat-

márnémeti, Tolnanémedi, Tornyosnémeti) : Nemti: Lenti; (Méria tnosztra : Nosz-

tor(i-völgy); Terpes : (Bisnrajterebes (1.még Túnerebes) : Tiribestpusaa); T6fej
: Tofű; Tordaméc : (Badacsony)tördemic; Üllés : Ellés(-part) : Elyűs : (Te-
mes)illésd; Üllő: (Szülle)ölle; Ürmény : (Nyitra)örmény : (AIs6)elemér (1. még
Felsőelemér) : lmár(-kút); Varbá : (AIs6)orbó (1.még Désorbá, Szászorbáv; Var-

sány (1.még Dunavarsány, Horuvarsány, Kisvarsány, Nagyvarsány, Veszprémvar-

sány) : Orzsánt-patak) : Osgyán.

Más-más nyelvjárási alakváltozat érvényre jutása. A nagyszá-
mú alakváltozatban jelentkező csa/án növénynév más-más helyi variánsából képző-
dött Csaná/os (1.még Újcsanálos), Csihányos és Cs6ványos. - További példák: Ber-

zence (1. még Barsberzence, Garamberzence, Lpolyberzencei : Börzönce; Csörgő:
Csergő : Csurgá (1.még Fehérvárcsurg6 ); (Pozsony)fehéregyház (1.még Fehéregy -

háza, Kisfehéregyház) : (Tisza)fejéregyház; Homorád (1.még AIs6homor6d, Felső-
homor6d) : Homorúd; Pöstyén : Posténytpusaa) : (Nagy)pestény (1.még Kispestény );

(Bihar )püspöki (1.még Fülekpüspöki, Gyöngyöspüspöki, Iga:zpüspöki, Pozsonypüs-

pöki, Saj6püspöki, Szurdok püspöki, Tiszapüspöki, Trencsénpüspökz): P iski (1.még
Drávapiski) : Pűski; Rendek (1.még Ajkarendek, Csabrendek) : Rönök; Semjén (1.

még Érsemjén, Ká1l6semjén, Kérsemjén) : (Rába)sömjén (1.még Kemenessömjén);
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SzegedzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(az ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> ö labializálódással létrejött újabb Szöged kiejtés ellenére írásban
megőrződott a hagyományos alak) : (Sajó)szöged (a helyi kiejtés idővel érvényre ju-
tott írásban is); Szelee/puszta) : Szőce; (Szászttyukos : Tikos (1.még Újtikos); Üreg
: (Magyar)ürög (1.még Németürög ) : Iregt szemcse); Varjas : Vargyas.

Más-más tőváltozatból való képzés. A rövidebb tőből képzett Eg-

res-sei (1.még Alsóegres, Felsőegres, Magyaregres. Pusztaegres. Rácegres, Sár-
egres, Somogyegres, Szécsegres, Szőlősegres, Vácegres) a teljesebb tővű Egeres

áll szemben. További példák: (Bars)füss (1. még Komáromfüss) : (Temes)füves;

Telekes (1.még Alsótelekes, Felsőtelekes) : Telkesd: Tékes; Teleki: Telki (1.még
Mezőtelki ).

Más sal han g z ó - k i es é s. Az eredetibb Csarondá-val az n nélküli Csaroda
áll szemben. További példák: (Nyfr )mártonfalva : (Nemes)mártonfala ; (Szat-

már )pálfa lva (1. még Zagyvapálfa lva) : (Sajó)pálfa la (1. még Rimapálfa la);

Szedlice : Szilice; (Kis)tótfa lu (1.még Kol ozstotf a l u, Misztótfa lu, Nagytátfa lu;

Pinkatótfa lu, Rábatótfa lu, Szepestá tfa lu, Tahitótfa lu, Turóctótfa lu) : Tófalu.

Összerántódásos rövidülés. A teljesebb alakú Ábrahámfalvá-valzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1.

még Turócábrahámfalva ) a szótagot vesztett Ábránfalva áll szemben. További pél-
dák: Bálványos: Bános; (Moson)bánfalva (1.még Zsolnabánfalva ) : Bánfa; Belé-
nyes : Bényes; Berekszá (1.még Alsáberekszá, Felsőberekszo'): Burszá; Besenyő (1.
még Búzásbesenyő, Felsőbesenyő, Ládbesenyő, Óbesenyő, Rinyabesenyő, Sepsibese-

nyő, Szirmabesenyő, Újbesenyő, Zalabesenyő, Zsitvabesenyő) : Besnyő (1.még Má-
riabesnyö); Fehéregyháza (1. még Kisfehéregyház, Pozsonyfehéregyhdz, Tiszafe-

jéregyház ) : Féregyhtiz; Föveny(puszta) : Fény; Hasadát : Hosdát : (Szamosthes-
dát; Pozseg a : Pozsga; Rákos (1.még Abaújrákos, Beregrákos. Cstkrákos, Fertő-

rákos, Gömö"ákos, Kisrákos, Mecsekrákos, Nagyrákos) : Raks; Sikaszó : Szikszá;
Tavamok: Támok (1.még Csallóköztámok, Tárnokpuszta ; Zala támok); (Fakó)ve-
zékény (1. még Garamvezekény, H evesvezekény, Kisvezekény, N agyvezekény, PO-

zsonyvezekény, Végvezekény): Veszkény; (Bagod)vitenyéd : Vltnyéd.

Szórványos hangváltozások. a) Affrikálódás. Bogyiszlo és Bo-
gyoszlá eredeti sz- jéhez képest Buclá- ban affrikálódás ment végbe. További példák:
Szák : Cák; (AIsó)szénégető : Cingető; Szenta : Cente; Szirák : Cirák; Szuha : Cuha;
Teskánd (1.még Kerkateskánd) : (Peresztegstacskánd; Zseliz : Zselic. - b) Elha-
sonulás. Medgyes (1. még Aranyosmeggyes. Fertőmeggyes, Meggyeskovács,

Meggyespuszta . Nvirmeggyes, Somogymeggyes. Tagadámedgyes, Tapolymeggyes,

Zalameggyes ) eredeti ggy- jéhez képest (Magyar)medves- ben ggy > dv elhasonulás
ment végbe. További példák: Csanád (vármegye) : (Erdő)csinád; Forrászeg : For-
nászeg; Nemei : Lenti; Oszl ár : (Tiszajeszlár; Szikszá : Sikaszá; Zsadány (1.még
H ernádzsadány, M ezőzsadány, Sárazsadány, Szatmárzsadány, Tarnazsadány) : -

(Horvát jzsidány (1.még Kiszsidány, Nagyzsidány); Zsámbok : Zsámbék. - c) Ha-
sonulás. Szögliget első szótagjában megőrződött az eredeti ö < é, Szigliget-cesx

viszont hasonult a következő szótag i- jéhez. További példa: Tusnád : Tasnád. - d)
Ikerítődés. (Gyöngyös)pata (1.még Kolozspata ; Patakpoklosi, Pátapusziay rövid
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t-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjével ellentétben (Vág)patta t-je megnyúlt, ikerítődőtt. További példák: Petend (1.
Garamszentbenedek szócikkében; 1. még Vigántpetend Y: Pettend; (Andomak)tá lya (1.

még Nagytálya ) : Tál/ya; (VajasrvasazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1. még Bélvata ) : Vatta . - e) kzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj > k l (y)

> ty. Haraklány (1. még Taktaharkány < régi Haraklyan, Harklyan) kl-jével

szemben Hartyán- ban (1. még Kishartyán, Sáshartyán, Újhartyán, Vdchartyán) ty ta-
lálható. - f) I > j. Kaplony I-jével Kapjonj-je áll szemben. További példa: Zöld-

mái - Zöldmáj. - g) I : ly. Csepel I-jével (Dráva)csepely (1. még Nagycsepely) Iy-

je áll szemben. A szembenállás mindig is meglehetett, tehát I > ly vagy ly > I hang-
változásról aligha beszélhetünk. További példa: Somló: (Csfk)somlyó (1. még Érd-

somlyó Versec szócikkében, Kissomlyá, Mezősomlyó, Szdrsomlyá, Szilágysomlyó). -

h) I > ly. Páli (1. még Kispáli, N agypáli, Páli Palicsi-tó szócikkében) 1-jével
(Hegyköz)pályi (1. még Hosszúpályi, Monostorpályi, Ópályi) Iy- je áll szemben. To-
vábbi példák: (Alsó)pél (1. még Felsőpél, Kispél, Nagypél. Péliszentkereszi) : Pély;

(Hegyhát)sá l : Sály. - i) l : r . Az eredeti hangalakját megőrző Világos- sal (1. még
Balatonvilágos ) Virágos (1. még Virágosberek ) áll szemben, amely l > r változással
különült el tőle. - j) n > ny . Kereesem. d)-től n > ny palatalizálódással különült el
Kerecseny (1. még Tiszakerecseny ). További példák: Ptinád [sic!] (1. még Újpanád) :

Pányád; (Mező)panit (1. még Szllágypanit) : (GÖTnÖr)panyit (1. még Uzapanyit y; (Ke-

cer)peklén : (Úsz)peklény; Szemiván (1. még Atsoszentiván, Bakonyszemiván. Cser-

hátszemiván. Csittszentiván, Felsőszentiván, Győrszentiván, P ilisszentivdn, Saj-

kásszentivdn, Sajászemíván, Szászszentivdn, Szentivánl aborfalva, Újszentiván,
Vasasszentiván, Zalaszentiván): (Kebelerszentivány (1. még Vajdaszentivány ). - k)

r > ly. (Puszia tzámor r-jéhez képest Zámoly-ban r > ly változás ment végbe. (L.
azonban Győrzámoly- t is, amelyben a ly eredetinek látszik.) - 1) t > k . Csomonán

(1. még Csíkcsomortán) megőrzött r-jével szemben Csomorkány-ban t > k változás
ment végbe. További példák: 1 nota (1. még 1 ntaházc; : 1 noka (1. még Tiszainokav;
Szasmártnémeti) : Szakmár (1. még Szaknyer < Szatméry; Zsitva (1. még Somogy-

zsitva ) : Zsikva. - m) t > 1. Porosztá : Poroszló. (Vö. Torbosztá > (Kis norbosz-
ló.) - n) v > m. Devecser (1. még Abaújdevecser, Kisdevecser, Nagydevecser,

Pécsdevecser) hangtestétől v > m változással kűlönűlt el Demecser. L. még Visegrád

> régi Misegrád, nyelvjárási Misográd. - o) Zöngésülés. A Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyei Szalatszend) sz-jéhez (1. még Szalajő) képest a Somogy megyei Zal á-

ban (1. még Zala 'folyó') sz> z zöngésülés észlelhető. További példák: Szaránd : Za-

ránd; Szenta (1. még Szentei : Zente; Sénye (1. még Sajásenye; Sényő): Zsennye; Szeret

(ma: Szeretfalva ) : Szered; (Murarszemenye : Zemenye : Szútor : Zútor. - p) Zö n-
g éti e ned é s. A Pécsvárad környéki Zebegény neve - az ottani bencés apátság bir-
toklása révén - átplántálódott a Dunakanyarba, s ott változatlan alakban megőrződött
máig. Ezzel szemben a baranyai helységnévben idővel z > sz zöngétlenedés, valamint
összerántódás ment végbe, és az elsődleges Zebegény- ból Szebény formálódott.

Tapadásos szóhatár-eltolódás. (Füzerjradvány (1.még Csilizradvány,

Dunaradvdny, 1 zbugyaradvány, Pusztaradványi mássalhangzós kezdetéhez képest
Aradványtpuszta) név eleji a-val bövült azáltal, hogy téves felbontás révén hozzára-
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padt azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa határozott névelő: a RadványzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> Aradvány. Vö. Ajnárd(vára) > Zaj-

nát(-tetö). (L. még fent az aferézisről mondottakat.)
V é g z ő d é s cse re. Régeny(pusva) hangalakjátói Regöly ny > ly végződéscse-

rével kűlőnűlt el. További példa:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASomogy/vár) (1. még Somogyom) : Somolyti-pa-

tak).

*
Az egyes jelenségek szemléltetésére fentebb bemutatott példák csupán hánya-

dát teszik ki a rendelkezésemre álló teljesebb anyagnak. Ugyanakkor viszont mosta-
ni, számban korlátozott példáimnak megvan az az előnyük, hogy mindegyiküknél ott
van az ellenpélda, amelyben a vizsgált jelenség nem ment végbe. Ezen az alapon bi-
zonyára joggal beszélhetünk valamiféle .névbasadásv-ról.

107





,,A MÚLTbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIDŐ JELE .•."
(EGY BORDEAUX-I MAGYARTANÁR SZEMSZÖGÉBŐL)

KOROMPAY KLÁRA

Bárczi tanár úrra emlékezve és az évfordulóra készülve az első bizonyosság:

akármilyen, számomra ismerős területről választanék témát (magyar nyelvtörténet,

névtan, a magyar-francia kapcsolatok kőre), olyan szellemi tájakon járnék, melyek

felé hajdan kettős vonzás indított el: az ÖVé és Pa i s tanár úré. S a bizonyossággal

együtt egy kérdés: az a szemléleti tágasság és kísérletező kedv, mely az ő látásmód-

jukat jellemezte, nem arra ösztönöz-e most inkább, hogy olyan úton indulj ak el,

melyen azelőtt nem jártam?

Abban, hogy egy leíró nyelvtani témát készülök megközelíteni, elsőrendű szere-

pet játszik a következő tény: a közelmúltban a Bordeaux-í Egyetemen francia diá-

koknak magyar nyelvet tanítottam. Ennek során a címben jelzett kérdés - mint tisz-

tázandő, újra meg újra átgondolandó kérdés - elemi természetességgel merült fel,

szinte követelve a szabályrendszer megfogalmazását, majd az ideiglenes szabályok-

nak hétről hétre való módosítását ... Hogy nyelvtanítás és a nyelvről való gondolko-

dás milyen termékenyítően hat egymásra, arról naponta új tapasztalatokat szerez-

hettem - s úgy gondolom, e meggyőződésemben Bárczi tanár űr, a hajdani francia-

tanár is megerősítene.

Tehát: ,.A múlt idő jele mássalhangzó után egyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-t, magánhangzó után két -tt " -

hangzik az ősi szabály, mely írni tanulásunk kezdeti szakaszában főleg helyesírási

vezérfonalul szolgált, később pedig a múlt időre vonatkozó morfematikai ismeretek-

nek mintegy foglalata lett. Ámde: mikor kell magánhangzó? Ez ilyen formában a

magyar nyelvű beszélő számára jobbára fel sem merül, hiszen nyelvérzékünk eliga-

zít, s még az ingadozások is ritkák, amik pedig jelzései lehetnének egy fölteendő

kérdésnek ... Leíró nye1vtanaink általában ugyancsak magyar anyanyelvűek számára

készülnek s így - akarva-akaratlan - figyelmen kívül hagynak olyan jelenségeket,

melyeknek egy "gyakorlati magyar nyelvtan"-ban okvetlenül szerepelniük kellene.

Tudjuk, mennyire hiányzik nálunk ez a műf'aj; s azt is valószínűnek tarthat juk,

hogy a hozzá vezető útnak igen fontos állomásai azok a külföldiek számára készült

nyelvtanok és nyelvkönyvek, melyek a "szükséges távolság" alaphelyzetéből fedezik

fel nyelvünk működésének rejtett összefüggéseit. Örömmel hívom fel a figyelmet

ennek kapcsán egy kitűnő francia nyelvű kézikönyvre: NYÉKI LAJOS magyar

nyelvtanára (Grammaire pratique du hongrois d'aujourd'hui. Paris, OPHRYS-POF,

1989.), melyet egyszerre jellemez a szilárd elméleti megalapozottság és a nyelvhasz-

nálat eleven kérdései iránti ritka fogékonyság. Ugyancsak fontosnak tartom, hogy

felsoroljak legalább néhány olyan gyakorlati nyelvkönyvet, melyek tanulmányozása

valódi segítséget jelenthet bizonyos jelenségek tisztázásához. Ilyen munkák (egy-

szersmind a múlt időre vonatkozó lapszámok feltüntetésével): BÁNHIm - JÓKAY
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- SZABÓ, Learn Hungarian. Bp., 1965.2 280-4; LELKES ISTVÁN, Manuel de
hongrois. Bp., 1967. 304-13; PÁL FÁBIÁN, Manuale della lingua ungherese. Bp.,
1970. 176-80; GINTER KÁROLY - TARNÓI LÁSZLÓ, Ungarisch für Auslander.
Bp., 1974.4 242-3; SZÍJ ENIKŐ orosz nyelvű tankönyve (Kypc besaepckoao s.3\LKa.
Bp., 1979. 164-70); ERDŐS - KOZMA - PRILESZKY - UHRMAN, Hungarian in
Words and Pictures. Bp., 1990.319-20; ERDŐS JÓZSEF - PRILESZKY CSILLA,
Halló, itt Magyarország! Bp., 1992. 1, 105, 117; stb. A sort hosszan folytathatnánk,
annál is inkább, mert örvendetesen bővül: ma már több, mint harminc országban fo-
lyik magyartanítás, s ezzel összefüggésben egymás után születnek meg a gyakorlati
szellemű nyelvkönyvek. Úgy gondolom, ezek tanulságait érdemes volna a leíró
nyelvtani kutatásokban is jobban kiaknázni. Bizonyára sok ponton találkoznának a
különböző szempontú vizsgálatok: a klasszíkus, a strukturális és a történeti morfe-
matika eredményei. (Az utóbbira nézve 1.A magyar nyelv történeti nyelvtana. Bp., 1.
1991., II. 1992. Témánkra vonatkozólag 1.ZELLIGER: 1, 52, II, 37-40.)

A fönti szakirodalmi kitekintés azonban nem fedheti el a következő tapasz-
talati tényt: a külföldön dolgozó magyartanár lépten-nyomon anyanyelvének olyan
jelenségeivel találkozik, melyekről korábban sejtelme sem volt, s melyekre nézve
kész, kidolgozott szabályrendszert - hamarjában - többnyire nem talál. S mivel az
adott helyzetben a "nyelvérzék" -re való hivatkozás nem old meg semmit, a tanár
számára nem marad más hátra, mint hogy - hol közelítve, hol távolítva a vizsgálat
tárgyát - megpróbálja kitapintani azt a szabályrendszert, melynek alapján saját
nyelvérzéke műkődík, Ennek során az a paradox helyzet áll elő, hogy válaszai meg-
vannak - kérdéseit azonban meg kell találnia.

Ez az írás egy olyan keresési folyamatból született, melyegy meglehetősen rej-
télyes, hol feltűnő, hol eltűnő magánhangzó titkát próbálta felderíteni.

Még mielőtt a tapasztalatok összegezésébe kezdenék, két megjegyzést szeretnék
előrebocsátani a leírás módját illetően.

Egyrészt: mennyiben célszerű a tőtan kicsiszolt kategóriáit alkalmazni a vizsgá-
lat során? - Az mindenesetre nyilvánvaló, hogy a kritikus magánhangzó tő és tolda-
lék határán jelentkezik, márpedig e kettő par excellence viszonyfogalom: csak egy-
másra nézve határozhatók meg. Hadd idézzem itt a tőnek azt a definícióját, mellyel
PUSZTAI FERENC egyetemi előadásán találkoztam, s mely a fönti kölcsönös ösz-
szefüggést számomra a legmarkánsabban fogalmazza meg:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,A tő a szóalaknak a tol-
daléktól megfosztott része; másfelől: a szóalaknak a toldalékol hat ó része." Ebben
a tágabb értelemben a tőtani szempont egy-egy toldalék elemzése során megkerül-
hetetlenül jelen van. Kérdés viszont, hogy például a tőtípusok szerinti tárgyalásmód
(melyet a témáról szólva igen árnyaltan érvényesít az Akadémiai Nyelvtan, vö.
TOMPA: MMNyR. 1, 493-5) mennyiben kínál alkalmas hálót a legjellemzőbb sza-
bályok megragadására. Bizonyos pontokon kétségtelenül igen (vö. a v-s változatú,
valamint azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsz-es és v-s változatú igék múlt idejének a tőtípusra jellemző megoldá-
sait: nőtt, lőtt; tett, vitt). Máskor azonban - s ez a gyakoribb - az emIített háló sze-
mein éppen azok a jelenségek csúsznak át, melyek a kérdés szempontjából kulcsfon-
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tosságúak. A múlt idő jelét tekintve az alábbi hármasság látszik relevánsnak:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAolvas-

tam : olvasott, éltem: élt, vetettem: vetett (1.alább) - márpedig e három kategória
mindegyike megtalálható az egyalakú tövek típusában; ugyanakkor a legváltozato-
sabb típusokba tartozó igék (ideértve még a sok belső mozgást mutató hangzóhiá-
nyos változatúakat: éreztem: érzett, sőt a kivételeket is: mentem: ment) elrendeződ-
nek a fönti hármasság mentén. Világos tehát, hogya -r-vel kapcsolatos szabályok-
nak sajátos belső logikája van, s a szempontrendszernek ehhez kell idomulnia. Leg-
fontosabbnak a következő mozzanatok látszanak: a tővég szerkezeti felépítése (egy
mássalhangzó, gemináta, mássalhangzó-kapcsolat); a tővégi mássalhangzó fonetikai
jellege; bizonyos képzök különleges viselkedése; stb. Egyetlen olyan kérdés van,
melynek fölvetését tudatosan mellőztem: ez a múlt idejű igealaknak és a vele párhu-
zamos befejezett melléknévi igenévnek az összevetése. Ez ugyanis külön tárgyalást
kívánna, melynek az igekötők szerepére s aszójelentés változásaira is ki kellene ter-
jeszkednie (vö.: írott nyelv, de: a megírt levél; a kimaradt lapok, de: az elmaradott
vidék; stb.).

A másik, immár a leírás belső rendjét érintő megjegyzés a következő. Nem le-
het kétség afelől, hogyacél a fő kategóriák megrajzolása. Ennek során azonban
annyi a kereszteződő szempont, a kivétel (sőt: kivétel kivétele), hogy a következetes
osztályozás kényszere szorosan összetartozó jelenségeket messze vetne egymástól.
Ezt talán úgy lehetne kiküszöbölni, ha épp az ellenkező oldalról indulnánk el, s a tő-
végek aprólékos bontása során utalnánk minduntalan a típusba való tartozásra - ez
azonban óhatatlanul a tárgyalásmód elaprózódásához vezetne. A rendszerezés igé-
nye és az árnyalatok számbavétele egyszerre nehezen érvényesíthető. Ezért úgy
döntöttem, hogy a vizsgálatot két részre bontom: az első szakasz a fő típusokat vá-
zolja fel, a második pedig az ingadozó, váltakozó és egyedi esetek analitikus bemu-
tatására törekszik. Az elemzés a mai magyar kömyelvi alakokat veszi figyelembe; az
okok keresése során azonban a történetiség szempontjáról nem tudtam - de nem is
akartam - lemondani.

Lássuk tehát először az átfogó, nagy kategóriákat.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 . (heterogén) főtípus: általános ragozászyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFJ3.: -ott/-etu-ön : a többi 11
alakban -t (olvastam : olvasott). - E kettősség hátterét a következő morfematikai
összefüggések világíthatják meg. Az általános és a határozott ragozás összesen 12
múlt idejű alakja közül 11 szerkezetileg hasonló módon épül fel: a -t után további
morféma (igei személyrag) következik; ez egyben azzal jár, hogy aszóalakban új
szótag kezdődik; maga a -t éppen a szótaghatáron áll, s így az igék többségéhez kőz-

vetlenül csatlakozhat. Ezzel szemben az általános ragozás FJ3. személyében az igei
személyrag 0 fokon van jelen: a múltidő-jel így a szóalak utolsó testes morfémája,
márpedig a -legtöbbször mássalhangzóra végződő - magyar igetövek az egy mással-
hangzóból álló toldalékok közvetlen kapcsolódását általában nem teszik lehetővé. Ha
a kérdést úgy vetjük fel, hogya kritíkus magánhangzó a morfémahatár szempontjá-
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ból hova tartozik, a válasz egyértelműnek látszik: a tökéletesen kiegyenlített viselke-

dés és az állandósult nyelvállásfok amellett szól, hogy magát a toldalékváltozatot ír-

juk lezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-ott/-ett/-ött formában.

Külön hangsúlyoznunk kell a fönti kettősséggel kapcsolatban, hogy az azt meg-

határozó elvelsődlegesen nem a tő, hanem a toldalék(ok) felől rajzolódik ki. Mindez

azt is jelenti, hogy - ha a tővég felől más, ezt keresztező mozzanatok nem jelent-

keznek - ez a megoldás a magyar múlt idejű igei paradigmák alaptípusának tekint-

hető. A továbbiak éppen az ettől való eltérések alapján írhatók le. Máris jelezzük,

hogy ez utóbbiak két fő irányba vezetnek: vagy az EJ3. sz.-ben sincs magánhangzó,

vagy a többi 11 alakban is van.

II. (homogén)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf ó t íp u s ; mind a 12 alakban -t (ír tam: írt). - Jól ismert

tény, hogy a -t hangalakú morfémák bizonyos jellegű mássalhangzós tóvégek mellett

magánhangzó nélkül is megjelenhetnek. Analógiaként idézhetjük azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-t tárgyragot is,

mely viszonylag gyakran jelentkezik ilyen formában (aszta lt, tanárt, bajt, sirá lyt,

szint, orvost, buszt stb.). A kérdés tehát az, hogy az igeragozás kiemelt EJ3. szemé-

lyében milyen feltételek mellett jelenhet meg a puszta -t, A "könnyen társuló" más-

salhangzók köre a múlt idő jelével kapcsolatban a kővetkezó: r (várt, kén, akart), 1

(élt, örült, meghalt), ly (folyt), j (bűjt, fá jt, fújt), n (ktvánt, rohant, font), ny (el-

hányt, hunyt). Bizonyos morfematikai kötöttségek között a d is kiegészítheti e kört
(éledt, fakadt, a ludt stb.); erről 1. később.

Ill. (homogén) t ö t ípus: mind a 12 alakban -otu-etu-bn (vetettem: ve-

tett). - Az eddigiektől eltéröen - ahol a jelenség kulcsát az EJ3. alak adta meg - a

most kővetkező esetben a tővég vagy a tőtest egésze szabja meg valamennyi para-

digmatag viselkedését. A fönti "könnyen társuló" mássalhangzók gondolatát tovább-

vive akár "nehezen társuló tővég" -nek is minősíthetők az alábbiak:

a) tővégi mássalhangzó-kapcsolat (a jánlottam : ajánlott, ugrottam : ugrott, ér-

tettem: énett). Gyakori kivétel: ha a második mássalhangzó d, illetőleg ha a tő ng-

re végződik; ezekről 1. alább.

b) -ít képző (tanítottam: tanított. építettem: épített).

c) hosszú magánhangzó + t (jütöttem : fütött, vétettem: vétett, bocsátottam:

bocsátott). Kivétel: lá t.

d) t-te végződő egyszótagú igék. rövid tóbelseji magánhangzóval (jutottam: fu-

tott, hatottam : hatott).

Az -ott/-ett/-ött toldalékváltozat ilyen általános használatának a hátterében

többféle. igen eltérő ok húzódik meg. Kőzűlűk a legátfogóbbakat említve: a hármas

torlódás kerülése; olyankor. amikor a mássalhangzó-kapcsolat második eleme maga

is t (ahol tehát voltaképpen hármas torlódás nem is jöhet létre). föltehetőleg a szó

morfematikai felépítésének egyértelművé tétele s így a funkcionális szembenállások
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biztosításazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(értettem, vö. értem, kiá ltottunk, vö. kiáltunk); az -It képzösők körében
minden bizonnyal az a "nyelvi emlékezet", mely számon tartja, hogy ennek előzmé-
nye -Xt, azaz mássalhangzó-kapcsolat volt, mely még az ómagyarban is föllelhető
(vö, D. BARTHA: TörtNyt. II, 69-74); hosszú magánhangzózyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt esetén vagy hasonló
etimológiai előzmény, vagy az előbbi igék analogikus hatása (azt, hogy e két altípus
összefügg, a "nehezen társuló tővég"-ekre jellemző más megoldások azonossága
vagy hasonlósága is jelzi: épiteni - fűteni. épitene - jűtene); az egytagú, rövid tőbel-
seji magánhangzót tartalmazó (tehát az előbbiektől teljesen független) t végűek ese-
tében alighanem az a tendencia, mely a rövid tőhöz a rendelkezésre álló toldalékvál-
tozatok közül lehetőleg a hosszabbat kapcsolja; stb. Látható, hogy eszempontok
gyakran összeszövődnek, s a jelenségek értelmezése is többféle lehet. Tisztán leíró
szempontból a fönti b), c), d) altípus összevont tárgyalása is lehetséges: ,.A t végűek
közül mindig kötőhangzós időjelváltozatot kapnak az egytagúak (kivétel a lá t), az -ű

képzősek s a bocsát" (TOMPA: MMNyR. 1, 494). - Mindezek mellett további egye-
di esetek is vannak, ezekről 1.alább.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IV . főt í p us: mind a 12 alakban -tt. - Ezzel a megoldással csak olyankor ta-
lálkozunk, ha maga az igető magánhangzóra végződik. Ennek jellegzetes esetét kép-
viselik a v-s változatú tövek (nőttem: nőtt, lőttem: lőtt), valamint az sz-es és v-s
változatúak, ahol a múlt idő jele a rövid magánhangzós melléktőhöz járul: tettem:

tett, hittem: hitt. (Sajátos belső kivétel két El3. alak: evett, ivott.)
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*
A dolgozat a továbbiakban azokat a jelenségeket veszi számba. melyek a fő

szempontok kialakítása során nem bizonyultak meghatározó jellegűnek, de melyek
tovább árnyalják a képet, nemegyszer kisebb-nagyobb meglepetésekkel is szolgálva.
A tárgyalásmód célszerű rendjét itt a tővég fonetikai felépítése adja meg.

a) Az egy mássalhangzóra végződő tövekről - az eddig látottak alapján - az az
összefoglaló kép alakulhat ki, hogy az explozívák és a spiránsok "közönséges" más-
salhangzóként viselkednek, a nazálisok és a likvidák viszont "könnyen társulnak".
Ez lényegében igaz is, azzal a megszorítással, hogy a spiránsok közül a j, a nazáli-
sok közül pedig az m a hasonló képzésmódú hangokhoz képest épp az ellenkező cso-
portban foglal helyet. Fölmerül azonban egy eddig nem érintett kérdés: mi a helyzet
akkor, ha a tő affrikátára végződik? Ilyen tővég az igék körében alig van: a négy
mai magyar affrikáta (c, dz; cs, dzs) közül a VégSz. tanúsága szerint csak a d: jele-
nik meg igetövek végén, s az is csak két esetben: edz. pedz. Igen érdekes, hogy ezek
viszont "nehezen társuló tővég"-ként veszik fel a múlt idő jelét: edzettem : edzett,

pedzettem : pedzett. E tekintetben tehát rokonságot mutatnak a mássalhangzó-kap-
csolatra végződő tövekkel - s ez a tény föltehetőleg e fonéma igen késői meghono-
sodásával, s máig erősen korlátozott kőrülmények kőzőtt való megjelenésével függ
össze.



Külön figyelmet kíván két olyan tővégi mássalhangzó, melynek szabályrendsze-
rében döntő szerepet játszik a múlt idő jelével való alaki egybeesés vagy közeli ro-
konság. AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt-re végződő tövek több sajátos alfaját a ill. Iőtípus keretében már átte-
kintettük. Itt kell - kiegészítésképpen - megjegyeznünk, hogy azok a többtagú igék,
melyeket nem érint azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-ft képző vagy a t elötti hosszúság kérdése, szabályosan az 1.
főtípusban jelennek meg: arattam : aratott, szerettem : szeretett, Ugyancsak itt je-
lentkezik a lá ttam: lá tott is, mely a t-re végződő valamennyi egytagú igéhez képest
elszigeteltnek mondható. Föltehető, hogy tőbelseji magánhangzója eredetileg rövid
volt (vö. ZELLIGER: TörtNyt. 1, 49, II, 40); erre vallhat a láss alakban megjelenő
felszólító mód is - a múlt időt tekintve azonban sem a rövid, sem a hosszú tőbelseji
magánhangzót tartalmazó egytagúak közé nem illik bele. Lehet, hogya bocsát is ha-
sonló utat járt be (vö. ZELLIGER: i. h.), múlt idejű paradigmája azonban a hosszú
magánhangzónak megfelelően alakult.

Ad végűek különleges vonását az adja meg, hogy a -t jellel való kőzvetlen ta-
lálkozás során az ejtett alakban szabályosan tt keletkezik. Az esetek többségében ez
nem érinti azt az általános tendenciát, hogy a fenti igék az 1. Iőtípusban jelentkez-
nek, akár egytagúak (adtam: adott), akár hosszabbak (öltözködtem : öltözködött);

az utóbbiak körét főként a -kod/-kedr-köd és a -kodik/-kedikr-ködik képzös ala-
kulatok teszik ki. A többtagúakon belül azonban sajátosan különálló, s meglehetősen
ingadozó csoport az -ad/-ed képzösöké: az ide tartozó igék többsége a "könnyen
társuló" tővég szabályai szerint alkotja meg a múlt időt (maradtam: maradt, meg-

ijedtem : megijedt), más igék viszont a d végűekre jellemző általános főszabályt kő-
vetik (tagadtam : tagadott, engedtem: engedett). Itt említendő meg, hogy hasonló
kettősséggel az sz-es, d-s és v-s változatú tövek múlt idejű alakjaiban is találko-
zunk: egyfelől aludtam : aludt, másfelől haragudtam : haragudott).

b) A geminátára végződő igetövek a maguk egyediségében vizsgálandók. Első
látásra ugyanis könnyen megfogalmazódhat egy olyan föltevés, hogy a tővégi más-
salhangzó-kapcsolat és a gemináta hasonló szabályokat követ: tartottam : tartott,

hallottam: hallott. Ez azonban optikai csalódás, melyet a feltűnően gyakori hall

ige okoz! A részletesebb elemzés azt mutatja, hogy először is igen kevés mással-
hangzónk fordulhat elő igei tővégen geminátaként, s az is ritkán: a VégSz. szerint
mindössze a dd (fedd), a gg (csügg, függ), az II (közel 40 alapigében) és az rr

(varr , forr). Ezek nagy többsége pedig pontosan úgy viselkedik, mint a megfelelő
rövid mássalhangzó tfeddtem : fedden, varrtam : varrt). A lényeget tekintve tehát
a gemináta-kérdés irreleváns, s ennek igen egyszerű fonetikai oka van: egy harma-
dik mássalhangzó (esetünkben a -t időjel) közvetlen szomszédságában a gemináták
törvényszerűen megrövidülnek. - Tagadhatatlan viszont, hogy az II végű igék cso-
portjában gyakori az ingadozás: (szállott - szállt, hullott - hullt), s emellett akad
három olyan igető, mely következetesen a "nehezen társuló" harmadik főtípusba so-
rolódik: hallottam : hallott, kellettem : kellett, vallottam : vallott.

S ezen a ponton az egész vizsgálat egyik legérdekesebb kérdéséhez érkezünk.
Mi lehet a háttere ennek a különállásnak? Gondolhatunk itt jelentéstani mozzana-
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tokra: azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhal és a hall ige múlt idejű alakjainak szembenállásában valóban szerepe

van a magánhangzónak: meghaltam, de meghallottam, halt, de hallott. (A sor foly-

tatható: kelt, de kellett, volt, de vallott. ) A döntő ok azonban bizonyára jóval távo-

labb keresendő, s ehhez érdemes lesz ómagyar adatokat felsorakoztatní: HB.: .Had-

1aua choltat terumteve if ten tvl"; VirgK. 2: "en byneymet meg akarom vadoini. ne-

ked lelky atyam" (idézi KERESZTES: MNy. LI, 52). Az utolsó példa azt a jól is-

mert etimológiát támogatja, mely szerint a vall ige korábbí *vadl hangalakra vezet-

hető vissza, s kőzős eredetű a szláv vaditi-ból lett vádol-la l. (Vö.: SzófSz.; PAlS:

MNy. XLVI, 100; KERESZTES: i. h. 50-60; TESz.) A kell finnugor etimonja *kel-

ke- alakban rekonstruálható (vö. TESz.); ez esetben a hasonulás minden bizonnyal

ősmagyar kori. Egészében kétségtelen: e kivételes jelenségkőr kulcsát az adja meg,

hogy a gemináta előzménye a fönti igetövekben mássalhangzó-kapcsolat (két eset-

ben dl) volt - márpedig ezzel a "nehezen társuló tővég" rejtélye magától megoldó-

dik. A dologban csak az a csodálatos, hogy az a hadi forma, melynek a XII. század

után nincs nyoma, még ma, 800 évvel később is meghatározza az azóta régesrég át-

alakult igető toldalékolását. A nyelv emlékezik. ..

c) A számba veendő jelenségek utolsó csoportját azok a mássalhangzó-kapcso-

latra végződő igetövek jelentik, melyek viselkedése eltér aJIHGFEDCBAIll. főtípus alatt mondot-

taktól. Mivel az ott érvényesülő főszabály lényege az, hogy a nehezen társuló tővé-

gekhez -ott/-ett/-ött toldalékváltozat járul, itt most a puszta -t megjelenésénekzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkő-

rülményeít kell megvizsgálnunk. Az egyik jellegzetes eset az, amikor a mássalhang-

zó-kapcsolat második eleme azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd: a mondtam, hordtam, küldtem-féle alakokban a fo-

netikai törvényszerűségek (melyeket az eredmény felől nézve legegyszerubb mással-

hangzó-kiesésként értelmezni) lényegében ugyanolyan ejtésű alakokat hoznak létre,

mint a fontam, vártam, éltem. Ebből az következik, hogy az ilyen felépítésű igetö-

vek az 1. főtípusba kerülhetnek. Kerülhetnek, de nem okvetlenül kerülnek, hiszen

egészen hasonló jellegű igetövek (á ldottam, oldottam) megmaradnak a III. főtípus-

ban, vagy éppen váltakozást mutatnak: küzdöttem: kűzdtem. Az egész jelenségkör-

nek természetesen stilisztikai vonatkozásai is vannak: a váltakozó alakok közül a

magánhangzót tartalmazók általában régiesebbek, ünnepélyesebbek.

Az eddigi elemzések során többször fölsejlett már az a megfigyelés, hogy az

egymástól látszólag mereven elhatárolható kategóriák között nagyon is megvannak

az átjárási lehetőségek, sőt az átmeneti sávok is. Ezt az esetet példázza az -ng tő-

vég, mely - noha mássalhangzó-kapcsolat - éppen olyan múlt idejű alakokat mutat,

mint az 1. főtípusba tartozó igetövek: bolyong tam : bolyongott, forrongtam : for-

rongott, zengtem : zengett. (Erre a szakirodalom nyomán figyeltem fel, vö.: KÁ-
ROLY: MMNyR. 1.313; BÁNHIDI - JÓKAY - SZABÓ i. m. 282; FÁBIÁN i. m.

176.) A VégSz. közel 60 ilyen alapigét tart számon; a hangutánzó-hangfestő jelleg

bennük rendkívül erős, s ebben az -ng tővégnek, illetőleg képzőnek (vö. D. BAR-

THA: TörtNyt. 1, 66) eleven szerepe van. A hangtan felől nézve: az n és a g együtte-

se mássalhangzó-kapcsolat ugyan, de ha van másslahangzónk, melyre g előtti hely-
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zetben a .simuló" mínősítés (BENKŐ, FiktívT. 162) tökéletesen ráillik, azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn valóban
az. Nem meglepö, hogy ennek hatása a toldalékolt alakokra is kisugárzik.

A .múlt idő" és az emlékezés ismét visszavezet Bár c zi tanár úrhoz. Ha a ta-
nár-tanítvány kapcsolat erős, akkor a tanításból a későbbi nemzedékek is részesül-
nek. Még olyan módon is, hogy gyakran hallják a tanár jellegzetes fordulatait, em-
lékezetes mondásait. Azon tűnődve, hogy számomra melyek a legkedvesebbek, két
mondata jut eszembe: "Nem szabad, hogya módszer gondolkodjék a kutató he-
lyett" - hárította el a hiperkritikát az ugor kori török kapcsolatokról szólva (vö.
AOr. XXV, 383-90 is). Máskor a szóképzés adott keretet olyan reflexióhoz, mely
egyszerre érintette az életet és a nyelvet:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,A szeret t-je mozzanatos, vígasztaljon
azonban bennünket az, hogy a szetelem l-je gyakorító ..."

Tanáraimra, s a tőlük kapott útravalóra gondolva sok mindent összegez bennem
ez a szó: szerencse. S tudom, hogy ennek igazságát az átadó nyelvben kitapintható
alapjelentés adja meg: a szerencse nem más, mint 'találkozás'.
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MAGYAR NYELVÉSZE INK A M AGYAR NYELV

HNNUGORELÖZM ÉNYÉRŐL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

LAKÓ GYÖRGY

A magyar nyelv történetének megrajzolásához a magyar nyelvészek elsősorban
a magyar nyelvemlékes kor adatait veszik figyelembe. Vannak azonban olyan "ma-
gyar nyelvészek" is. akik a legközelebbi rokon nyelvek adataira is tekintettel van-
nak. Úgy gondolkodnak tudniillik. hogy a legközelebbi rokon nyelvek nyelvállapotá-
ból következtetéseket lehet levonni a nyelvemlékes kort közvetlenül megelőző nyelv-
állapotra. Ki számít "magyar" nyelvésznek. és ki finnugor nyelvésznek? Erre a kér-
désre nézve a vélemények valamelyest megoszlanak. Nem kétséges. hogy akik egyik
vagy másik rokon nyelvet önmagukban vizsgálják anélkül. hogy adataikból a magyar
nyelvre vonatkozólag következtetéseket akarnának levonni. azok .f'innugor nyelvé-
szek". Azok a nyelvészek viszont. akiknek nem valamely finnugor nyelv az anya-
nyelvük. "finnugor" nyelvésznek nevezik mindazokat a nyelvészeket. akik bármely
finnugor nyelvvel foglalkoznak. Sok példa van azonban arra. hogy egyik vagy másik
nyelvészünk élete valamelyik szakaszában főleg az egyik vagy a másik területtel fog-
lalkozik. avagy korától függetlenül éppúgy tárgyal magyar nyelvészeti. mint "finn-
ugor" témákat. Ilyen esetekben nemegyszer ellentmondásos minősítéssel találko-
zunk. TOIVONEN (FUF. XXVIII. 7) például nekrológjában SZINNYEI JÓZSEFet
elsőso;ban magyar nyelvészként méltatja. Kiemeli. hogy kutatómunkájának tárgya
főként a magyar nyelv volt; ennek régi emlékei. szóképzése és alaktana, ősi szókín-
cse és jövevényszavai. valamint román eredetű jövevényelemei. de megismeréséhez
más módon - például nyelvemlékek kiadása útján is - hozzájárult. A magyar kőztu-
datban viszont SZINNYEI elsősorban finnugor nyelvészként él. Ebben része van an-
nak a ténynek. hogy a budapesti egyetemre 1893-ban nem a "magyar". hanem az
.airál-altaji összehasonIító nyelvészet" rendes tanárává nevezték ki. továbbá neve a
köztudatban mindenekelőtt a finn nyelv oktatójaként élt. s szélesebb körben a Gő-
sehen-sorozatban megjelent. összefoglaló jellegű művével a finnugor összehasonIító
nyelvészet eredményei tették ismertté nevét (Finniseh-ugrische Spraehwissenschaft.
Leipzig. 1910.).

SZINNYEl JÓZSEF nagynevű kortársát, MUNKÁCSI BERNÁTot. nehezen so-
rolhatjuk a "magyar nyelvészek" közé, mivel azonban ezt a munkásságot szerves
egésszé foglalja össze egy vezérlő szempont, az ősmagyarság minél teljesebb megis-
merésének vágya (ZSIRAI. FgrRok. 530). nem hagyhatjuk ki nevét a "magyar nyel-
vészek" névsorából. Hiszen több nyelvemlékünk nyelvével és nyelvjárásaink vizsgá-
latával is foglalkozott.

HORGER ANTAL (1872-1946) a szófejtés iránt érdeklődő nagyközönség. kü-
lönösen pedig a magyar szakos tanárjelöltek számára írta meg "Magyar szavak tör-
ténete" (Budapest. 1934.) című könyvét, általában a korábbi magyar nyelvtudomá-
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nyi munkásság alapján. Több finnugor eredetű szavunk jelentését magyarázza, szár-
mazéka ikra , több velük alkotott összetett szavunkra is kitérve. Könyve még ma is
érdekes olvasmány (néhány bíráló megjegyzést tesz rá ZSIRAI MIKLÓS: MNy.
XXI, 135-137).

GOMBOCZ ZOLTÁN (1877-1935) a magyar nyelvtudomány professzora volt,
de jól tudott finnül, s állandóan figyelemmel kísérte a finnugor nyelvtudomány fej-
lődését is. Finnugor nyelvtudományi kérdések pályája elején foglalkoztatták. Eleinte
az obi-ugor nyelvek álltak érdeklődésének középpontjában, később a szamojédot is
bevonta érdeklődési kőrébe, s kímutatta, hogy a finnugor *s hangnak a szamojédbanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t, a finnugor *$ hangnak pedig s a szabályos megfelelője, azaz a finnugor s hangok
kétfélesége az uráli alapnyelvig vezethető vissza. Legjobban viszont a magyar ma-
gánhangzók finnugor előzményei érdekelték.

MÉSZÖLY GEDEON (1880-1960) Kolozsváron még a "Finnugor és magyar
nyelvtudományi tanszék" vezetője, ezt kővetően pedig Szegeden a .Flnnugor nyelv-
tudomány" tanára volt. A "finnugor" mínősítést azzal érdemelte ki, hogy a magyar
nyelvemlékek magyarázata kapcsán, úgyszintén a magyar nyelvtani alakrendszer
vizsgálata során mindig igyekezett a finnugor (ugor) elözményt is tisztázni. "Számos
finnugor vagy ugor eredetű szó és szócsalád magyar vonatkozásait tisztázta, helyez-
te olykor váratlan módon, de igen meggyőzően új megvilágításba ... finnugor szem-
pontból különösen fontosak az ugorkori lótartással, vadászélettel, sámánizmussal
foglalkozó írásai" (MIKOLA: MNy. LXXVll, 304). Elsősorban az obi-ugor nyelvek-
ben való jártasságát kell kiemelnünk. (L. bövebben: NYíRI ANTAL: ,.A nyelvtudós
Mészöly Gedeon", MNy. LXXvn, 265-282 és MIKOLA TIBOR: i. h. 303-307.)

KLEMM ANTAL (1883-1963) munkássága születésének századik évforduló-
ján is megtisztelő értékelésben részesült. TEMESI MllIÁL Y ezt írja róla: "KLEMM
egyike volt azoknak a - BUDENZ és SZINNYEI után egyre ritkuló - tudósoknak,
akik a magyar nyelvtörténet és a finnugor nyelvek gazdag anyagában egyaránt ott-
honosak" (MNy. LXXX, 259). A mondattan általános kérdéseivel és a magyar mon-
dattannal foglalkozó tanulmányai az utóbbi időben kellő figyelem tárgyai voltak (vö.
TEMESI MIHÁLY: MNy. LXXX, 259-271; KÁROLY SÁNDOR: MNy. LXXXI,
135-140). Természetszerűleg kevésbé ismertek mordvin tárgyú gyűjtései és dolgo-
zatai. Mordvin szövegeit a pannonhalmi főiskola évkönyvében, de külön kötetben is
kiadta (Budapest, 1917.). Haláláig dolgozott finnugor összehasonlító mondattanán,
érdeklődése kiterjedt az obi-ugor nyelvekre is.

BEKE ÖDÖNnek (1883-1964) olyan fiatalkori dolgozatai, mint ,.A pápavidéki
nyelvjárás", a .Kemenesalja nyelve" kétségtelenné teszik, hogy nevének helye van a
"magyar nyelvészek" névsorában is, de ismertebbek finnugor nyelvészeti cikkei és
tanulmányai. A finnugrisztikában elsősorban "Cseremisz nyelvtan" -a vonta magára
a figyelmet. 1962-ig megjelent tanulmányainak és cikkeinek jegyzékét VELENYÁK
ZSÓFIA állította össze (NyK. LXV, 464-473).

FOKOS-FUCHS DÁVIDnak (1884-1977) a neve ugyan szintén elsösorban
finnugor nyelvészeti munkái révén ismeretes, megjelent azonban számos olyan hun-
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garolőgíaí tanulmánya is. amely csak alapos finnugor nyelvészeti képzettség birtoká -
ban volt megírhatózyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1. VÉRTES EDIT: NyK. LXXXVII. 435). Ezért nem hagyhatjuk
ki nevét a magyar nyelvészek névsorából. Megemlíthetjük például "Über die unga-
rischen VerbalpráfixezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmeg und el" című dolgozatát (KSz. X. 304-312).

PAlS DEZSÖ (1886-1973) 1937-től 1959-ig a budapesti egyetemen a magyar
nyelvtudomány professzora volt. Munkássága rendkívül sokoldalú. Hozzászólt a finn-
ugor hangtan néhány kérdéséhez is: a fgr. *p-nek hármas megfelelése van a magyar-
ban:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp, f és b (MNy. LVI. 240-242). Ilyen dolgoza ta még •.A hangzóközi zárhangok
geminálódásának lehetősége és feltehető következményei a finnugorságban" (MNy.
LXVII. 203-205). A jelentéstan szempontjából figyelembe veendő továbbá: •.A finn-
ugorság lélekképzetei és rájuk vonatkozó kifejezései" című dolgozata (NytudÉrt. 40.
sz. 282-287). Szómagyarázatokkal is gazdagította a finnugor irodalmat: "Szer. Egy
szószervezet szétágazásai a magyarban és más finn ugor nyelvekben" (NytudÉrt. 30.
sz. Bp.• 1962.); "Reg" (MNy. LIV. 181-196); •.A finnugor u és o mutató névmás tar-
tozékaihoz. Át - álta l, óta" (MNy. L. 318-331); •.A hat ige és a -hat, -het képző"
(MNy. XLI. 19-27); .,Nyék törzsnevünk és ami kőrűlőtte lehetett" (NytudÉrt. 5. sz.
55-71); •.Az egy számnév meg az (gy határozószó" (MNy. LIV. 52-61).

PAPP ISTVÁN (1901-1972) 1952-től 1971-ig a debreceni egyetemen volt a
magyar nyelvtudomány tanára. Munkái közt oly sok finnugor vonatkozású van.
hogy a finnugor nyelvészek kőzt is számon tarthat juk. Több munkája (Finn nyelv-
tan. Finn-magyar szótár) a finn nyelv gyakorlati elsajátításának céljára szolgál.

BÁRCZI GÉZA (1894-1975) 1941-től a debreceni egyetemen a magyar és
finnugor nyelvészet tanára. 1952-től a budapesti egyetem II. számú magyar nyelvé-
szeti tanszékének a vezetője volt. Nyelvünk finnugorságával általánosságban épp oly
sokat foglalkozott. mint egyes elemei finnugor voltának magyarázatával. Különösen
nyelvünk finnugorságának tanításához nélkülözhetetlenek a művei, amelyek megje-
lenésükkor hézagpótlók voltak. Több. társszerzőkkel együtt írt műve is fontos. Meg-
említendők "Bevezetés anyelvtudományba" (1953 .• második kiadása 1957-001). to-
vábbá •.A magyar nyelv életrajza" (1963.). A magyar nyelv finnugor eredetű szava-
inak etimológiáját is tartalmazza "Magyar szófejtő szótár" című műve (1941.). to-
vábbá finnugor és ugor eredetű szavaink felsorolását is magában foglalja •.A magyar
szókincs eredete" című tankönyve (1951.. második. bővitett kiadása 1958-ban je-
lent meg). BÁRCZI GÉZA irodalmi munkássága jelentős mértékben hozzájárult a
magyar nyelv finnugorságának megvílágításához, valamint finnugor eredetű szava-
ink etimológiájának megismeréséhez.JIHGFEDCBA

***

A fenti rövid áttekintés nem tartalmazza élő magyar nyelvészeink finnugor vo-
natkozású műveinek felsorolását. Az 1945 és 1957 között megjelent magyar vonat-
kozású finnugor szófejtések jegyzékét K. SAL ÉVA közölte (MNy. LIV. 387-399).
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SZÓK INC S -FRÁZ ISK INC SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(MŰHELYTANULMÁNY)

B.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAWRINczyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÉvA

A műhely, amelyben az itt következő rövid tanulmány készült, az Új Magyar
Tájszótár szerkesztősége. A cél pedig, amelyért készült, csupán annyi, hogy szerény
ízelítőt adjon az alapanyagul szolgáló, nyers adathalmazt szócikkekké, ezeket pedig
kötetekké szervező kemény, sokféle képességet kívánó és próbára tevő, de az emberi
nyelv és gondolat dolgai iránt valóban érdeklődő és megítélésük iránt fogékony ku-
tató számára hallatlanul izgalmas, változatos és soha meg nem unható munkaf'olya-
matból.

Szerkesztőségünk gyakorlatában sokszor tapasztaltuk, hogy a legnehezebb, de
egyben legérdekesebb és legtanulságosabb feladat elé azok a szavak állítanak ben-
nünket, amelyek az irodalmi és kőznyelvben is sokjelentésűek, számos képzővel ala-
kult származékuk van, és összetett szók elő- vagy utótagjaként is gyakran fordulnak
elő. Az ilyenek jelentésstruktúrájában igen sokszor két szélsőség dominál. Egyrészt
az irodalmi és köznyelvben is meglevő alapjelentés(ek)től alig-alig elhatárolható, de
azért egy-egy vonzatban vagy szövegkörnyezetben mégis tetten érhető nyelvjárási
jelentés; másrészt az előbbitől, illetőleg előbbiektől meghökkentően elütő, többnyire
területileg is izolált és korlátozott számú adatban fellépő táji jelentés, amely nem-
egyszer még a szóazonosság tekintetében is kételyeket ébreszt bennünk.

Leggyakrabban azonban mégis a jelentésmezők kiszélesedését, új nyelvi, han-
gulati és gondolati elemekkel való gazdagodásukat tapasztaljuk. Ezt leginkább talán
úgy érzékeltethetem, ha szótárunk ebbe a kőrbe tartozó, tekintélyes mennyiségű
szóanyagának egyik tagját a hely és idő megszabta korlátok kőzőtt ugyan, de mégis
kissé részletesebben bemutatom.

Legyen ez a 'Kopf; caput' alapjelentésűzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfej főnév, amely szótárunkban - a ma-
gyar szótári hagyományt kővetve - fej 2-ként válik el a 'melken; mulget' alapjelen-
tésű fej 1 igétől.

Mivel a 'Kopf" alapjelentésben szói adat, tehát például hangalakja miatt felve-
endő alakváltozat nincsen, az első jelentésben mindjárt a főnevünkkel alakult, s rá
igen jellemző fráziskészlet, közelebbről az értelmezett szókapcsolatok tábora kerűl a
szemünk elé. Futólagos áttekintésükből is kiderül az igével alakultak, s közülük is a
'fejbe vág, fejbe üt' jelentésűek túlsúlya. A közömbös hangulatú, színtelen-szagtalan
köznyelvi kifejezések helyét tíz különböző igével alakult, leginkább tréfás kapcsolat
foglalja el a dunántúli megyéktől egészen a Székelyföldig, a lehető legnagyobb terü-
leti szétszórtságban. A fejbe ken, kádorit, kákányoz, kol/ant, loecsint. nyom, töröl-

féléket alighanem elég felsorolni ahhoz, hogy lássuk: mekkora hangulati és humorbeli
többletet hordoznak aszikár, és az igei tagban rendkívül csekély változatosságot mu-
tató szinonim köznyelvi kifejezésekhez képest. Mindehhez az igék sok esetben hang-
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festő jellege bizonyosan nagymértékben járul hozzá, ez azonban értéküket nemhogy

csökkentené, hanem inkább növeli, hiszen a beszélők tudatos vagy tudat alatti v á-

1asz tás ára, tudatos vagy ösztönös hum o r ára, közlési szándékának és az ennek

megfelelő nyelvi eszköz megtalálásának nem lebecsülendő színvonalára utal.

Érdekes, s tán meglepő is, hogy ez a hangulati töltés általában a komor tartal-

mú 'agyonüt' jelentésű kapcsolatokban is megmarad, amilyen például azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfejbe du-
vaszt, fejit csillenté (igaz, ez népmesében!), legombolták a fejét, bár ezeknek az

előbbieknél lényegesen kevesebb változatát találtuk. - A 'töri a fejét' jelentésűek

megint jó pár szellemes kapcsolattal gazdagítottak bennünket, bár ebben az esetben

a köznyelvi forma is hordoz - legalább eredetében és nyomaiban - némi tréfás han-

gulatot. A főzi a fejét valamiben; tördeli, töri-marja , csavarja a fejét-félék mégis

- úgy találom - jelentős többletet nyújtanak hozzá képest. oe a 'zúg a feje' és 'szé-

dül' jelentésű dűgatja a fejét valami, illetőleg kábolog a feje, a köznyelvi "betőrik

a feje' helyetti belyukad a feje, a 'sok gondja van' jelentésű majd kidug ul a feje
szintén rendelkeznek az előbbiekéhez hasonló erényekkel. A tárgyszerű közlés sík-

ján szinte nem is marad meg más közülük, mint a fej bekötésére utalók, tehát a

hátra kikotik a fejet, hátraköti a fejét, kiköti a fejét-félék, beleértve az asszonnyá

avatás lakodalmi szokását őrző el szorit ja , hátraköti a fejét kapcsolatokat is. Ezek

éppúgy kőzőmbős hangulatúak, mondhatnánk szürkék, mint az ugyanebbe a tárgy-

kőrbe tartozó névszói természetű fejre való kendő vagy keszkenő, fejrevaló szőr-
kendő stb.-félék.

Pedig ezekhez hozzá kellett szoknunk, mert a második jelentésben kizárólag

ilyenekkel volt dolgunk. Ez ugyanis a különböző tárgyak, eszközök részeként megje-

lenő fej adatokat vette számba, nemegyszer állítva szembe bennünket a problémá-

val: tájszó-e adatunk egyáltalán, vagy szépen megfelel az ÉKsz. értelmezésének (9.

jelentés): 'tárgynak, eszköznek kidomborodó, kiszélesedő (elülső v. felső) része'.

Döntésünk annál is inkább nehéz volt, mert egyúttal a többi testrésznévvel kapcso-

latos majdani eljárásunkat is meghatározta. Az ugyanis egészen természetes, hogy

más gyakorlatot később, a kar, láb, lapocka, nyak stb. szócikkekben sem alkalmaz-

hatunk, mint amit itt, a fej főnév esetében kialakítunk. Az adatok alapos áttanul-

mányozása végül is arról győzött meg bennünket, hogy közülük több okvetlenül fel-

veendő. Amikor ugyanis azt láttuk, hogy a fej főnév a halászati eszközök szűkebb

körén belül is mennyire más-más rész megnevezésére szolgál, akkor úgy ítéltük meg,

ha ezt elhallgatnánk, nemcsak a halászati szókincs kutatóit és a halászat tárgyi nép-

rajzával foglalkozókat fosztanánk meg fontos információktól, hanem a szó szoros

értelmében vett lexikológusokat is, akik ezekben az adatokban a 'Kopf" alapjelenté-

sű fej főnévnek oly sokoldalú szemléletét, megközelítését és alkalmazását vehetik

szemügyre. Annak a vizsgálatakor például, hogy egy-egy eszköz vagyeszközrész

megnevezésekor milyen jellemzők késztetik a beszélőt valamely név kíválasztására,

a fej és a többi testrész ebbe a kőrbe tartozó adatai igen-igen sokat mondhatnak.

Az, hogy a második jelentésbe tartozó adatok tizennégy árnyalatba kívánkoztak,

amelyek közül ötöt a halászat különféle ágainak eszközei, négyet a szekér és az eke
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részei foglaltak el, s kőzőttük sereghajtóként egy népdalban még a 'gyűrű kőve' is
előfordult, azt bizonyította számunkra, hogy ez az adatcsoport sem érdektelenebb
az előzőnél, csak éppen változatosságának, sokszínűségének természetezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmás, s így
szükségképpen tanulságai ból is másképpen kell meríteni.

A növényvilággal kapcsolatban a nyelvjárási szókincs a fej főnevet lényegesen
több fogalom megnevezésére használja fel; mint a köznyelvi. Messze túllép azon,
amit az ÉKsz. (8. jelentés) így foglal össze: 'némely növény termése v. fogyasztásra
való gömbölyded része'. Mert igaz ugyan, hogy a mi szótárunk negyedik jelentését
is hasonló összefoglaló jelentés vezeti be ('növényi termés'), a követő négy árnyalat
bonyolultabb jelentésviszonyokról tanúskodik. A 'búzakalász' és 'kukoricacső' jelen-
tés még nem különösen meglepő, és az előbbihez kapcsolódó fejet szed, szedeget
kapcsolatok szemléletes 'tallóz' jelentése is magától értetődő. A szőlőművelésben
azonban már a szó használata kiszélesedik, szinte többjelentésű műszóvá válik, ami-
kor nemcsak a termés nevét jelöli ('szőlőfürt'), több példával ennek egy fej szőlő tí-
pusú jelzői használatára is, hanem a metsz igével kapcsolatot alkotva: fejre metsz,

egy fajta metszési módot jelöl meg, amelyet mi így határoztunk meg: '<szőlőt> egy
szemre metsz'. Sőt Debrecenből találtunk példát arra is, hogya tőkének a föld felet-
ti, kiszélesedő részét nevezik vagy talán már csak nevezték fej- nek, amely - termé-
szetesen - már az előbbiektől elszakadva külön jelentésbe kívánkozott.

De a műszói jelleg még erősebben domborodik ki a hatodik jelentésben, a ken-
derrel, pontosabban annak feldolgozásával kapcsolatban. A 'vidékenként különböző
mennyiségű kendernek a gerebenezés után összecsavart, fonásra előkészített egysé-
ge, csomója' jelentés, amellyel korábban már a báb szócikk kidolgozásakor is talál-
koztunk, számos adatban fordul elő a DunántúltóI kezdve az ország középső részein
át egészen Bukovináig. Ezeknek a számát csak növelik az ugyancsak gyakori egy fej
kender, négy fej kender típusú jelzős kapcsolatok. S a szónak a mindennapi munká-
ban való súlyára mutatnak a több igével alakult fejbe csavar, hajt, köt, tesz kapcso-
latok, amelyek mind a kendernek ilyen csomóba való csavarását, a kenderfeldolgo-
zásnak ezt a fontos műveletét jelentik. S már kűlön, a hetedik jelentésben, de még
mindig ebbe a körbe tartozóan kellett számba vennünk 'a legjobb minőségű kender-
szál' jelentést a maga jelentékeny számú s többnyire 3. személyű birtokos személy-
ragos feje formájú adatával, leginkább palóc területekről, de' a Szamoshátról és
máshonnan is.

A testrészneveknek a térszínformanevekben, és ebből következőleg a földrajzi
nevekben való szerepét ismerve meglepő volna, ha a fej főnévvel ilyen minőségben
szótárunkban nem találkoznánk. Találkozunk is, Hétfaluban, három különböző, ne-
vezetesen a 'völgy bejárata', a 'hegy teteje', a 'patak forrása' jelentésben. A legutób-
bi régebben közkeletűbb lehetett, hiszen az ÉrtSz. még (rég) minősítéssel számon
tartja. Csak az ÉKsz. hagyta ki, minden bizonnyal kihaltnak ítélve.

Bár szóban forgó főnevünk fráziskészletének gazdagságáról azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'Kopf" alapjelen-
tésseI kapcsolatban már nem is akármilyen információt kaptunk, a kép igazában a
vele alakult szólások, szóláshasonlatok és közmondások körében teljesedik ki.
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Ez - persze - nem meglepő, különösen ha O. NAGY GÁBOR nevezetes szólás- és
közmondásgyűjteményét (Magyar szólások és közmondások. Budapest, Gondolat
Kiadó, 1966.) is tekintetbe vesszük. Anyagában összesen 106 (411-517) szólás és
közmondás található azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfej CÍmszó alatt, amelyek közül 39 (tá j), 10 pedig (nép) mi-
nősítést kap. Ezek között vannak olyanok, amelyek a mi szótárunkban is megtalál-
hatók, de az átfedés korántsem teljes. O. NAGY GÁBOR talált olyanokat is, ame-
lyek a mi forrásainkból nem kerültek elő; ugyanakkor mások nálunk felbukkannak,
ő viszont saját kutatásai közben - úgy látszik - nem találkozott velük.

Szólásanyagunk egyik legérdekesebb tanulsága, hogy egyes tagjainak szókap-
csolati előzménye pontosan kimutatható. A beköti a fejét például tipikusan ezek
közül való. A teljes mértékben konkrét jelentést hordozó szókapcsolat tulajdon-
képpen akkor tette meg az első lépést az elvonzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt , az á tv itt jelentés felé, amikor
a lakodalmi szokás folyományaként már azt kezdte jelenteni: asszony lett a lányból,
mert bekötöttük kendővel a fejét, be van kötve a feje. A 'férjhez megy' jelentésű
bekötik a fejét, vagy a 'feleségül vesz' jelentésű beköti a fejét azután már mindkét
konkrét előzménytől független szólás. Az ÉKsz. még népinek minősítve veszi fel az
előbbit, de a mi szótárunkban nincs rá adat. Valószínűleg már az anyaggyujtők is
köznyelvinek ítélték ezeket, és ki sem cédulázták; az esetleg mégis előke~ néhány
adatot pedig a szerkesztőség találta félrevezetőnek, s inkább kihagy ta. ~ inkább
felvette viszont ugyanennek a szólásnak változatos jelentésfejlődéséről tanúskodó
adatait, amelyek mögött leginkább a gúnyos tréfálkozás gyanítható indítékként. A
szelíd 'megnősül' mellett több előfordulás is képviseli a durvább és kegyetlenebb
'házasságon kívül teherbe ej tették' jelentést, vagy az eredetitől már teljesen elru-
gaszkodott 'berúgott' és 'ellátja a baját valakinek', meg a teljesen közömbös hangu-
latú 'befejez, bevégez valamit' jelentést.

De van példa arra is, amikor igazában nem a konkrét-átvitt ellentét, ha-
nem a megformáltság különbsége utalja az egyik formációt a szókapcsolatok, a má-
sikat a szólások kategóriájába. A 'gondja valakinek' jelentésű hajdúnánási feje-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

fűsti adat szói természetű, felépítése semmiben sem különbözik a hasonló, kettős
birtokos ragozású szókapcsolatoktói, amilyen például a 'párna' jelentésű fejem alja ,

fejed alja . Az "igésített" füstöl a feje viszont a maga 'sok gondja van' jelen-
tésével, meg a hozzá nagyon is közel álló 'töri a fejét' jelentésű fejük is /üstöt lö-

kött, illetőleg majd /üstöt lökött a feje már formája szerint is teljes értékű szólás.
Sok mindenről kellene még írnom, ha a fej szólásanyagának valamennyi tanul-

ságáról be akarnék számolni. Ennek azonban itt helye nincs, s könnyen lehet, hogy
a további részletezés végül is az eddigi néhány rávillantásnál kevesebbet érne. De le
kell mondanom arról is, hogy a fej szócikk közmondásairól akárcsak szót is ejtsek.
Igaz, ezek mind számuk, mind sajátságaik tekintetében jelentéktelenebbek az eddig
bemutatott adatoknál. Meg különben is, csak ezzel vásároIhatom meg azt, hogy né-
mely, nézetem szerint mellőzhetetlenül idetartozó dologról még röviden beszéljek.

A fej 2 főnévről alkotott képünk ugyanis nem lehet teljes származékainak és a
vele alakult összetett szavaknak az áttekintése nélkül. Szerkesztési gyakorlatunk
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igen hamar rávezetett bennünket arra, hogy egy-egy szócsalád anyaga igazában csak
a maga egészében, az alapszót és a család más tagjait együtt kezeIve ragadható meg
és rendezhető el hitelt érdemlő módon. Hiszen például a föntebb már emIített 'pár-
na' jelentésűzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfejem alja kapcsolat feja lj formában már olyannyira önálló szó,
hogy nagy számú fejel, févaj, fév6, fia i stb. változataiban összetevői is a felismer-
hetetlenségig elmosódtak, s az alapjelentéssei csak távoli rokonságban levő új jelen-
tései fejlődtek ki; igei származéka lfeja ljáz) és számos összetétele lfeja ljfa , fej-
aIjgöcs, feja ljhéj stb.) alakult ki. De önálló életet kezdett a 'fejbe vág, fejbezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAüt' je-
lentésű fejbe ken-féle igés kapcsolatok egyike is, a fejbe kel, amikor fejbekelés
főnévi továbbképzése is létrejött. Más szempontból érdemel figyelmet a feje- birto-
kos személyragos formával mint előtaggal alakult összetételének hosszú sora, ame-
lyeknek csak kisebb része azonos a többi testrésznévvellétrejött kezeszara . nyaka-
csigája-félékkel, nagyobb részében az utótag ragtalan, amire a többi testrésznév
esetében csak elvétve találunk példát (lábacomb ). Vagyis a fejeborda, fejefa . feje-

fonál,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf ejekender, fejekoponya, fejeleves jellemzőbb, mint a fejefoka. fejefona-
la , fejevize-félék. Szinte már úgy tűnik: a feje- forma valamiféleképpen eltávolo-
dott alapszavától. benne a birtokos személyrag funkciója szinte eltűnt, s önálló szó-
ként lett előtagja számos összetételne~. ne így önállósult egy-egy ragos forma is,
amikor a köznyelvben is meglevő fejr al6-nak tőle oly messze került farval6 és
fervelö alakváltozatai kialakultak~őleg amikor mellé a fejrekendö összetétel
létrejött.

Mindez csupán jelzése annak a szerteágazó problematíkának, amely a fej fő-
névvel és családjával kapcsolatban megjelenik, s amely a nyelvészet legkülönbözőbb
ágaiban kutatóknak, és még néhány más tudományszakban dolgozóknak tanulságok-
kal szolgálha t.

És akkor még nem beszéltem azokról az összetételekről és kapcsolatokról, ame-
lyekben a fej főnév utótag, illetőleg jelzett sző, amelyekkel pedig a szóban forgó
család szerkesztésekor nem számolni vétkes könnyelműség lett volna. Hiszen a 'ka-
lász' jelentést például nemcsak a fej, hanem - értelemszerűen - a búzafej és gabo-

nafej összetétel is hordozza, s a 'kenderszálak csomójá'-t is jelenti a fej főnéven
kívűl a kenderfej. kenderfeje. és - nem utolsósorban - a kenderfö összetétel is.

És így jutunk el a fej 2 szócíkk utolsó eleméhez. amely "vesd összé" -vel utal a
fő 2 CÍmszóra.

Mert amennyire lehetetlenség rendbe tenni a fej főnév dolgait saját családjá-
nak sokoldalú, egyáltalában nem belterjes, hanem nagyon is sok irányba kitekintő
és figyelő elemzése nélkül, ugyanannyira szükséges, sőt kötelező a fö főnévvel és
családjával való egybevetés is, mégpedig mindig és mindenhol, amikor és ahol ezt az
adatok megkívánják. A két szócsalád párhuzamos szerkesztése, egymással való
összekapcsolása nemcsak hasznosnak, hanem elkerülhetetlennek bizonyult, az azo-
nosságoknak és különbségeknek nem is annyira felfejthetetlen, mint inkább szépen
felfejthető szövedékét hozva elénk. Az egybevetés sok és sokféle eredménye külön
tanulmány tárgya lehetne. Mert csak úgy hirtelen betekintésre ki tudná megmagya-
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rázni, hogy amikor a szókapcsolatok rovatában a 'fejbe vág, fejbezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAüt' jelentést a
föntebbihez hasonló mennyiségben és változatosságban hordozzák azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAföbe kol/ant,

kollint, komlit stb. kapcsolatok, szólás, szóláshasonlat afö2 szócikkben egyetlen egy
sincs, és közmondás is mindössze kettő.

Persze a szótárszerkesztőnek az ilyenféle elemzés nem is feladata, hiszen ha er-
re adná a fejét, akkor éppen legfőbb kötelességét, az adatoknak minél pontosabb s a
kutatók szempontjából minél célszerűbb regisztrálását nem lenne ideje elvé-
gezni. Effajta "alámerüIés"-t legfeljebb egy-egy nevezetes alkalommal engedhet
meg magának, amilyen ez a mostani is. Amikor a mai magyar nyelvésztársadalom
arra a nagy tudósra, Bár c zi G é zár a emlékezik születésének századik évforduló-
ján, aki a nyelvjárási szókincs és fráziskészlet lappangó értékeire még annak szét-
szórt állapotában is ráérzett, és az Új Magyar Tájszótárt ezeknek a feltárására és
egybegyűjtésére szinte a semmiből előhívta. Debrecenben, ahol a munkálatokat az
ötvenes évek elején megindította, tudósi szándékát és igyekezetét látva az ottani ré-
gen élt reformátusok minden bizonnyal azt rffiOndtákvolna: ••Isten vigye teljesedés-
be!" S ez a jókívánság, ha már csak részben 'ls, bizony még ma is aktuális.

~
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JÖ VEVÉNY SZAVA INK INET IM OLOG IKU S VÉGHANGZÓmÓL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NYIRKOS ISTVÁN

1.Az inetimologikus végmagánhangzók rendszeres és minden rész-
letkérdésre kiterjedő feldolgozása nem történt ugyan meg, de a főleg hangtörténeti
(pl. SZINNYEI: NyK.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAXXXN, 1, XLIV, 466; GOMBOCZ: MNy. V, 393; MELlCH:
MNy. VI, 15,58, lll, 150; MNy. X, 197; BÁRCZI: Ht.2 19; MNyT. 146; BENKŐ:
MNy. XLV, 77, XLVI, 232; PAPP 1.:MNy. LIX, 393, NytudÉrt. 40. sz. 288 stb.) és
más nyelvtörténeti munkák (pl. BENKŐ: A történeti nyelvtudomány alapjai. Bp.,
1988. 52; S{JtüSI ZSÓFIA: in A magyar nyelv történeti nyelvtana. 1: 176, 2: 253),
valamint kiI1önösen az etimológiai-szótörténeti tanulmányok, monográf'íák (pl.
TESz.~ZSA: SzUsz. 1., MOLLAY: Német-magyar nyelvi érintkezések a XVI.
század végéig. Bp., 1982.; GUDRUN KOBILAROV -GÖTZE: Die deutschen Lehn-
wörter der ungarischen Gemeinsprache. Wiesbaden, 1972.; HORVÁTH MÁRIA:
Német elemek a 17. század magyar nyelvében. Bp., 1978.; BAKOS FERENC: A ma-
gyar szókészlet román elemeinek története. Bp., 1982. stb.) igen sok elméleti össze-
függésre mutattak rá, és számos részletkérdést is tisztáztak

2. A következőkben figyelmünket pusztán a jövevényszavak abszolút szóvégi
helyzetben levő azon magánhangzóira fordítjuk, amelyek inetimologíkusnak tekint-
hetők. Megvizsgáljuk. milyen magánhangzók fordulnak elő, mi az oka keletkezésük-
nek, s miért éppen azok a hangok fordulnak elő szervetlen hangként. Anyagunk a
legrégibb időktől a huszadik század elejéig terjedő szókészletet öleli fel, s tárgyalá-
sukra a jövevényszavak átvételének időbeli sorrendjében kerítünk sort. Előbb a hon-
foglalás előtti ótőrők, a szláv, a német (az ómagyar kori és a későbbi, főlegzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-li, -ni

végű) átvételeket tárgyaljuk. majd a latinosítással létrejött szóalakok véghangzóit,
de rámutatunk néhány olyan szervetlen véghang keletkezésére is, amelyek a fenti
nagyobb csoportokba nem sorolhatók be.

Adataink legnagyobbrészt a fent említett forrásokból származnak.

2.1. A honfoglalás előttizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAó t őr ő k jövevényszavak kőzűl az alábbi-
akban találunk inctimologikus véghangzót: - bors: 1075/-1124/-1217: Borsu hn.
Az -u járulékhang volta nem tekinthető ugyan biztosnak, mivel azonban a török
nyelvi megfelelők nem mutatnak véghangzóra « vö.: Ka~"Y.muré; Cc. buri!; oszm, N.
burc (SDD.); kírg. muré; csuv. paras 'bors'), így,bizonyára tggal feltehető, hogy a
nyelvünkbe került ótőrők alak « 1. tör. buré, BARCZI: Ht. 41) a korabeli magyar
szóalakrendszer tővéghangzós formáinak hatására szervetlen tővégi magánhangzót
vett fel. - bor z : 1237-40:? BU1ZU szn. « valószínűleg őtörök eredetű; a magyar-
ba átvett török alak a *bors lehetett). - kos: 1138/1329:? Kofu szn. « tör. qol).

- magyar: 870 k.: ? mg."Y.r1ya, ? mh.f.nya (1.TESz. magyar c. a.), ill. a 950-51
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k.: ME')'ÉpT)f (ÓMOlv. 7) alakból kihámozhatózyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-i végű alak (valószínű olvasata:
modzsverijje, illetve KonsztantinosznáI: medzseri ; csak akkor sorolható ide, ha LI-
GETI nézetét fogadnánk el, mely szerint azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmagyarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés megyer szó az ugor mmíé és a
török *-')'ir járulék összeolvadásából (1.A magyar nyelv török kapcsolatai a honfog-
lalás előtt és az Árpád-kerban. Bp., 1986. 400) keletkezett volna, mivel a *-')'ir

elemben nem látjuk nyomát egy -i véghangzó meglétének. Az -i tehát a magyarban
keletkezhetett. Az általánosan elfogadott magyarázat szerint « ugor manh + finn-
ugor er, eri 'férfi' TESz.) aszóvégi -i semmiképpen sem tekinthető szervetlen elem-
nek. - sár 1: 1150 kJ13-14. sz.: Saru hn. Ha az átvett alak egy csuvasos *sar vagy
*sar forma volt (TESz.), akkor aszóvégi -u okvetlenül járulékhang. - Tas: Anon.,
ill. 1138/1329: Tofu « ótör. tas, BÁRCZI: Ht.2 19), Konszt.: mO'ÍÍ<T (MNyT. 158)
oly. (Taszisz » m. tasi. - örök: 1130-40/12-13. sz.: Erecu [o: valószínűleg Ere-
kü]. Ha a szó valóban (ótörök » űrűk formában került át, akkor az -ű minden bi-
zonnyal szervetlen véghangzó. - török: 1055:? turku hn., 1138/1329: ? Turcu szn.
« török eredetű; vö.: türk, ujg. tűrk, oszm. kkalp., nog. tűrk; üzb., alt., hak., tUY.turk,

tat. török, csuv. tarak). A török megfelelők alapján talán joggal tehető föl, hogy az
-ű a magyarban keletkezett járulékhang.

Természetesen jogosan föltehető, hogya korabeli finnugor eredetű vagy belső
keletkezésű szavaink analógiás hatására más (mássalhangzós végű) török eredetű
szavaink végén is megjelent a szervetlen -i (-V vagy -u véghangzó: pl. (tör. ariq »

*ároku > árku > árk > árok, ill. *ároku > árok (1.SÁROSI ZSÓFIA: i. m. 176), de
más szóalakokban is számolhatunk ezzel az elméleti lehetőséggel (1. - ok:

1138/1329:? Okudi sz. < ótör.; vö. újg. uq; - szám: 1130-40/12-13. sz.:? Zamudi
sz. « ócsuv. *sam vagy *sam; - k or < ótőr. qur; - dél < ótör. dűl; - szél
< csuvasos tör. *sö./; - som < ótör. ~um vagy csuvasos tör. *sum; - gyász < ótör.
*jas; - gyom < ótör. *Jom stb.), noha adatokkal igazolni nem tudjuk.

2.2. Szlá v j övevén ysza v a ink közül öt adatot említhetünk: - D ent ü-

mo g y e r : 1150 kJ13-14. sz.: Dentumeger (Anonymustói id. JUHÁsz DEZSŐ:
Dentü-mogyer c. tanulmányában: Benkő-Eml. 300). A dentu előtag végső u- ja a tő-
végi magánhangzó jele, amely Anonymusnál - írja JUHÁsz DEZSŐ (i. m. 301) -
"nemcsak a magyar szavak végén van meg, hanem jövevényszavainkhoz is hozzá-
függeszkedik, pl. Ecilburgu", Szerinte "a szóvég analogikus tővéghangzót kap (...),
tehát a meghonosodáskor [keleti szláv Donyec (Donec) m. Donet >] *Donetü formá-
val számolhatunk" (i. m. 302). A *Donetü alak hangrendi kiegyenlítődéssei *Denetü

formát ölt - folytatja ruaxsz (i. m. 303) -, majd a kétnyíltszótagos törvény értel-
mében Dentű-vé alakul, a teljes név valószínű jelentése pedig 'donyeci magyarok,
ill. ezek lakóhelye'. Mindebból bennünket ez alkalommal az érdekel, hogy az -ü nem
képzőelem. hanem szervetlen hang, amely véghangzóként jelenik meg. A keletkezés
oka pedig az analógián alapuló rendszerkényszer. - halom: 1075/+11241+1217:
melinhalmu hn., 1150 kJ13-14. sz.: Saturholmu hn. (TESz.), 1197/1337: Hegeshol-

mu, 1211: Hoyoholmu (OklSz. - id. MELICH: MNy. VI, 15). Aszóvégi -u -t - írja
MELICH (i. h.) - a szláv szóvégi ,,-10 másának is gondolhatnók", mégis azon a véle-

128



ményen van, hogy itt analógiás alakulással van dolgunk, azaz azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-mu, -lmu végű ko-

rabeli szavak (pl. almu, zerelmui analógiájára a szlávból átkerült *cholmzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> holm tő-

végi magánhangzót vett fel. Úgy látszik, ezt a nézetet tette magáévá SÁROSI ZSÓ-

FIA is (i. h.). A szóvégi szláv redukált magánhangzók: az ~ és az '" tehát szerintük

az átadó nyelvekben az átvétel korában már nem hangzott. BÁRCZI óvatosabb,

amikor azt írja, hogy az ómagyar kori magánhangzórazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(-j, -i, -u) végződő tövek kő-

zé szláv -1., -"" végű szavak is átkerültek, "ha az átvételkor még megvolt [az -1., -io]

(vö. pl. óorosz cbüm» > ómagyar hol mu) " (lIt219). Még világosabban fogalmazza

meg véleményét később. A szláv szavaink átvétele idején már nem hangzottak, leg-

följebb igen régi, honfoglalás előtti szláv (pl. óorosz) szavainkban tehető föl ilyen

hangnak a megléte. "Ezek a szó végén - folytatja - természetesen a magyar sorvadó

magánhangzók közé sorolódtak, pl. óorosz chólm1. - 1197/1337: Hegesholmu

(OklSz.)" (i. m. 24).

A holmu- ban levő tővégi magánhangzó inetimologikus volta nagyon hihető, mi-

vel a TESz. nem tartja valószínűnek az óoroszból (- ókeleti szlávból) való származ-

tatást. - szász: 1435 k.: fafu. A TESz. a szó szláv vagy német származását tartja

lehetségesnek, MOLLAY azonban kimutatja (i. m. 514), hogy szász szavunk nem

nemet, hanem szláv eredetű. A szláv megfelelőkben viszont tővégi magánhangzót

nem találunk « vö.: szb.-hv. S~s, szln. Sás, cseh, le., szlk. Sas), az -u tehát magyar

fejleménynek látszik. - z o m a k: 1130-40/12-13. sz.: Scumoku SZD. A zomak szó

talán déli szláv eredetű « vö.: big. CWlC, szb.-hv. sműk; szln. R., N. smok; cseh smok;

zmok stb.), a magyar szó -u eleme valószínűleg szervetlen hangként tapadt a tőalak-

hoz. - s z in 1: 1150 kJ13-14. sz.: Zenuholmu hn. « északi szláv eredetű; vö. szlk.
sien, cseh R. sieh, sflÍ, le. sien, ukr. CíHU [tbs. sz.], or. R. ceHf>, CéHU [tbs. sz.]). Az idé-

zett Zenu- alak -ű véghangzója - nézetem szerint - föltehetően szervetlen hang, mi-

vel a szláv adatok nem tesznek igazolhatóvá egy tővégi -ű hangot (még akkor sem,

ha netán -i > m. -ű labilizációval számolnánk).

2.3. Az ómagyar kori német jövevényszavak szervetlen véghangzói az alábbi

adatokban jelentkeznek: - E c il b u r g 'Óbuda (régi neve)' « ném. Etzlburg ME-

LICH: MNy. VI, 15, HORGER: MNy. XXVIII, 37): 1200 k. (Anon. 47., 49., 50.): de

ecilburgu, in Etilburgu, de ecilburgu. Aszóvégi -u szervetlen voltára először

SZINNYEI mutatott rá (NyK. XXXIV, 10), s azóta ún. klasszikus példája a hangtör-

téneti szakirodalomnak (BÁRCZI i. m. 19). - Perl hn « ném.perl(e) BÁRCZI: i.

h.: VárReg. 57. §. de villa Perl): 1215: Perlu (VárReg. 196. §. Perlu) olv. Perlü.

MELICH szerint a szó a 12. századi, 13. század eleji alakjának *Perli > Per/ü-nek

kellett lennie (MNy. X, 197). - s ág 'domb, halom': 1138/1329: Villa Sagu hn.,

1230: Sagu. PAIS (MNy. IX, 360) aszóvégi -u -t szervetlen hozzátoldásnak tartja,

de úgy tűnik, hogy az alapszót: a ság alakot akkor még (1913) nem a finnugorból

« vö. fgr. *él5T)ka TESz.), hanem föltehetően a bajor-osztrákból « vö. kfn. schache,

ném. R. schache) származtatta, megengedve, hogyavéghangzó "egy teljesebb Scha-

ga (Scaca) alak utolsó magánhangzójának a maradványa" (i. h.).
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A régi német jövevényszavak között nyilvánvalóan voltak olyan más átvételek
is, amikor a magyarban szervetlen felső nyelvállású magánhangzó kapcsolódott ana-
lógiás úton a szóhoz. Példaképpen azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtorony szót említjük, amelyben SÁROSI ZSÓ-

FIA is teljes joggal következtet ki egy *tornu alakot (i. m. 2: 253), s tesz fel egy
"analogikus tővéghangzót"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA« vö. ném. tom> m. *tornu). Ezen alakok számát min-
den bizonnyal szaporíthatnánk, mivel azonban nyelvemlékbeli adatokkal megtámo-
gatni nem tudjuk ezen alakok megvoltát. ezért nem célszerű tárgyalnunk a jelensé-
get.

2.4. Meglepően sok adatot idézhetünk ómagyar kori idegen eredetű sze-
mélyneveinkben található szervetlen véghangzókra. Ezeknek a neveknek nagy
része a latin nyelvi alakokra megy vissza, de közvetítő nyelvként más nyelvekkel
(szláv, német) is számolhatunk. Az ide tartozó adatok a kővetkezők: - Ant u «
Ant < Antoniusy: 1138/1329 (112 .• 358., 395.): Antu olv. ántu (BENKŐ: MNy.
XLVI, 231). - Baiu « Bal < Blasius): 1221/1550 (VR. 191, 192): Baiu olv.
balu; 1213/1550 (VR. 176): Bolu (BENKŐ i. h.; FEHÉRTÓI KATALIN: Árpád-kori
kis személynévtár. Bp., 1983.38,59). - Bertu « *Bert < Bartholomeus):zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1211:

Bertu (olv. bertu vagy bertü, BENKŐ i. h.). - Bog u « Bog < idegen eredetű sze-
mélynév: ? (szláv) Bogumil, ? Bog danus): 1138/1329: Bogu szn. (BENKŐ i. h.). -
Der s i « Ders < ? szláv; vö. cseh Driovice hn. < *Drz vagy *Drza szn.; a.-szorb
Ders FNESz.): 1138/1329: Dersi, 1202-3/1500 k.: Dersi, 1211: Dersi (FEHÉRTÓI
K. i. m.; BENKŐ i. m. 233). - Ell u « Elias): 1138/1329: El/u, 1213/1550: El/u

(FEHÉRTÓI i. m.). - Fil i « Philippus, BENKŐ i. m. 232.): 1138/1329: Fili olv.
fili (FEHÉRTÓI i. m.). - Ga li « Gal < Gallus, BENKŐ i. h.): 1138/1329: Ga/i

olv. gáIi (BENKŐ i. m. 231). - Gur g u « *Gurg < Georgius): 1138/1329 (249,
273, 359. 398): Gurgu (BENKŐ i. m. 233). - [ su « [zs < 1 ohannes vagy [sac,

BENKŐ i. m. 232): 1226/1550: [su (VR. 288) olv. ízsü vagy esetleg izsu. - 1a ku

« lak < Lakobus. MELlCH: MNy. X, 198): 1214/1550: lacou (VR. 178. 190).
MELICH (i. h.) felteszi. hogya rövidilléssel keletkezett lak alak szervetlen véghang-
zót vett fel. s *1 aki> 1 aku forma jött létre. A VárReg.-ból idézhető alakok viszont
csak szóvégi -ou jeIöléssel fordulnak elő Uaku forma nem található), ezek pedig le-
hetnek -ó képzős formák is (1.Jáká, lakó). - Lompu « Lamp, Lomp < Lambert,

BENKŐ i. m. 231): 1138/1329 (346.): Lompu, 1211: Lampu (FEHÉRTÓI i. m. 207.
200) olv. lámpu - lompu, illetve lámpu - lampu. - Mar k u (< Mark < Markus):

1211: Marcu (BENKŐ: i. h.) olv marku. - M at u « Mat < Matthaeus, BENKŐ i.
h.): 1214/1550 (VR. 183.): Matu (FEHÉRTÓI i. m. 221). - Mihali « Miha/ <

Michael v; 1138/1329 (165.): Mihali olv. Miháli, esetleg Mihál'; BENKŐ szerínt az
-i palataIizáció jele is lehet (MNy. XLV. 77, XLVI, 233). - Mi k u « Mik - Nik

< Nikolausy: 1138/1329 (332.): Micu; 1211: Micu olv. Miku. (vö. FEHÉRTÓI i. m.
231). - Peti « Pet < Petrus, BENKŐ: i. h.): 1211: Peti; 1213/1550: Petu,

1217/1550: Petu olv. peti. ill. petii. - Petu 1.az előző szócikketl - Sebu « Seb

< Sebastianus, BENKŐ: i. h.): 1138/1329 (97.): Sebu, 1199: Sebu (BENKŐ: MNy.
XLVI. 231-32) olv. sebü. - Sci k u, Sycu, Sicu « Sik < Sixtus): 1138/1329: Sci ku,
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1211 (507 .• 505.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASycu, 1213/1550 (VR. 159.• 382.): Sicu (BENKŐ: i. h.; FEHÉR-
rÓI i. m. 328) olv. siku vagy sikü. - Ti muzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA« Tim < Timotheus): 1211 (504.): Ti-

mu (BENKŐ: i. h.) olv. timu. - Vit u, Wid u « Vit < Vitalis): 1211 (509.): Vitu,

1211 (503.) Widu, 1211/1550 (260.): Vidu (FEHÉRTÓI i. m. 356; BENKŐ: i. h.) olv.
vitu, vidu.

BENKŐ szerint nem lehet kétséges, ••hogy azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi, i, U, ü-s végű alakok is a ke-
"resztnév-rövidítésnek az egytagú zárt formájához tartoznak, s bennük a felső nyelv-

állású véghangzó inetimologikus eredetű. eredetileg nem tartozott a tőhöz" (i. h.). A
korabeli közszói (hodu, utu, M ogu stb.) vagy ismeretlen eredetű személynevek
(1138: Kaku, Beku, Bedu, Bedt, Kobu stb.) tővégi magánhangzói - folytatja BENKŐ
(i. m. 233) - erős analógiás hatást gyakoroltak azokra a rövidült személynevekre,
amelyekben már etimológiájuk szerint sem volt meg a tővéghangzó (1.még BENKŐ:
MNy. XLV. 77. UŐ: TNytA. 52).

3. Az előző fejezetekben (2.1.. 2.2.• 2.3.• 2.4.) tárgyalt jövevényszavak véghang-
zóiról összefoglalóan annyit mondhatunk, hogy szó végén a felső nyelvállású rövid
magánhangzók fordulnak elő inetimologikus hangként. Keletkezésük oka az analó-
gia. azaz az a szóalakrendszertani sajátság. hogy finnugor (uráli) eredetű és belső
keletkezésű tőszavaink rövid felső nyelvállású magánhangzókra végzódtek, s ez a je-
lenség az ómagyar kor első felében is olyan zárt rendszert alkothatott. amely az ide-
gen eredetű. mássalhangzós végződésű szavakra analógiás hatást gyakorolt, s etimo-
lógiailag hozzájuk nem tartozó szervetlen tővégi magánhangzókat hozott létre (i, u,

ű, ? i). éppen olyanokat. amelyek ősi. eredeti szavainkon is szerepeltek (a kérdésre 1.
v

még S~INNYEI: N:?K.XXXN'"lO; MELlCH: MNy. VI. 15. X. 1?7; PAlS: MNy. IX.
360; BARCZI: Ht. 19; BENKO: MNy. XLV, 77, XLVI, 230; UO: TNytA. 52 stb.).

Az u előfordulása viszonylag gyakorinak tűnik (25 adat). s ez akkor is feltűnő.
ha az -u alá besorolt példák közül kivesszük az -ü -vel is olvasható alakokat (bertü,

sebű, sikű, illetve a J aku előzményéül feltett *J aki alakot). Az ü-re már kevesebb
példánk van (8 adat. amelyet növelhetnének az imént említett -ű végű formák). s
még kisebb az -i -t tartalmazó példák száma (5 adat. ha a Mihali adatot mégis ide
tartozónak vélnénk, s növelhetnénk az -i előfordulásának lehetóségét, ha mint valós
lehetőséget vennénk fel a *Perli, *Jakj formát); az -i megléte pedig erősen kétes (?

1 adat: csu), bizonyára az -i -hez kellene besorolm~nk.
A felsŐ nyelvállású rövid inetimologikus véghangzókat tartalmazó adatok szá-

ma összesen 38 (34 + ? 4). A tővéghangzók számszerű megoszlása a jövevényszó-ré-
tegek s az első előfordulás szerint a következő: 1. 1. ábra.
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1. ábra

Jövevényszó-
i uzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÜ ? .

réteg
• 1

"

honfoglalás
? 1 5 2 -

előtti 870 k. 1075/+1124/+1217 1055
török

- 2+?1 2 -
szláv

1075/+11241+1217zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1150 kJI3-14. sz.

- 1 + ? 1 1 -
német

1200 k. (Anon.) 1138/1329

(főleg) 3+ ? 1 13 4 1
latin 1138/1329 1138/1329 1138/1329 1138/1329

Csupán egyetlen adatnak vettük a kétféleképpen olvasható neveket (siku - síkű,
izsü - izsu stb.) az adatok tárgyalása során elsőnek feltüntetett olvasat szerint.
AzzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi-t tartalmazó adatot a biztos adatok kőzé vettük, mivel csak az i veláris vagy

v

palatális volta lehet kérdéses.
Nyilvánvaló, hogy az ómagyar korban előforduló inetimologikus véghangzók

száma a fentieknél jelentősen nagyobb volt, de vagy a források nem maradtak fönn
kellő mennyiségben vagy adataik kiaknázása várat még magára (1.pl. FEHÉRTÓI
KATALIN személynévtárát).

4. A 16. század (azaz 1546) utáni német jövevényszavak inetímologí-
kus -i véghangzóiról.

Az 1500-as évek utáni jövevényszavak két nagyobb csoportjában találunk -i

véghangzót. Ez a két csoport a következő:

4.1. Aszóvégi mássalhangzó-torlódást záró -1 hang utáni helyzetben jelentke-
ző -i -re napjainkig összesen 147 lexikai egység idézhető, sebből 145 tekinthető
biztos adatnak, 3 pedig bizonytalannak: bászli (1792), bicikli (1891), bóvli (1920),
bufándli (1798), bukli 'meghajlás, bókolás' (1797), bumli (1888), cakli (1891), cek-

kerli (1892), cetli (1775), cig aretli (- czigeredlii (1899), cirfandli (1780), cirkli
'cirkalom' (1894), cucli (- csuszli, csucsli) (1796), cvekerli (- cvekedli) (1891),

cvikli (1825-6), ? csúzli (- csujzli, csurzlii (1876/1917), dakszli (1800), dudli

(1891), faxli (vö. 1871: faxlik gr. 'fakszni'), fásli (1742), fecni (1924), ferbli
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(1836),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfirhanglizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'firhang' (1867), ? flekli 'flekk' (1789), foxli oly. fokszli (1930),
francli (1562), fuszekli (1878; de fuszetlit gr. 1857), gersli (1770; gerstli 1892),
gandli (1546), gigerli (1892), gimpli (1787), gűrtli (NyF. 49. sz. 44; 1.TESz. gurtni

c. a.), háklits) (1893), hecsedli (1847), hokkerli (20. sz. vö. TESz. Hokedli c. a.; ho-
kedli 1909), hűzli (20. sz., l. TESz.) 'hűzni', ? jankli (1797), kaJocsli (1857),? ka-

másli (1789), kandll (1779), kapli (1957), kápli (1763; MTSz.: káfli), kapszli
(1803), kapueli 'kapucni' (1872/1896), karmonádli (1816), kasuli (1840: kasztlibol

gr.) 'kaszni', kifli (1799/1844), kinigli (1615; kiniklivel gr. 1746), kidli (1775; kit-
likbe gr. 1792) , kittel', klázli (1700 k.), konfortábli (1865; l. TESz. konflis c. a.),
kravátli (1833), krigli (1871), krumpli (1786), kugli (1643), kurbli (1932), kűbli

(1839), kvargli (1855),la jbli 'lajbi' (1749), lakli (1899),ler c. a. (1.TESz.) MTsz.:
rédli, lokni c. a. (1.KOB.-GÖTZE i. m.): Laklikat (1784), maruli (1533) 'mándli',
masli (1651; mászli 1691, mázli (1888), midli (1706), milimádli (1851) 'milimári',
monokli (1867), mopszli (1808), muskátli (1858/1898), nokedli (1892; nyugli 1874;
MTsz.: nyukli), nudli (1894), onkli (1877), pacsli (1887) 'pacsni' (TESz.), pakli
(1826-7), pántli, + ka (1607, ill. 1612), pantofli 'házi cipő; papucs' (1659; vö. HOR-
VÁTH i. m. 162), papondekli (1857), partedli (1939), pejsli (1875), pemzli (1799),
pendli (1939; vö. pendlizik TESz.), pertli (1813; perkli 1900), pintli! (1797), pint-

1i2 (1844), pitli (1833), pracli (1854), prézli (1877), pricli (1697-8; prisly, priszly

1652), pruszli (1756; prusztlija gr. 1781), pudli! (1675 kJ1782) 'Pudelhund', pud-
1i2 (1874) 'Verkaufstisch, Pult', pukerli (1844; l. TESz. pukedli c. a.; pukedlit gr.
1855), pukli 'meghajlás, bókolás' (1790/1904; a címszóra 1. TESz. pukedli c. a.),
pumli (1756; l. TESz. pumi c. a.; pumedli 1808), puszerli 'puszedli' (1863; l. TESz.
puszedli c. a.;puszedli 1863), rádli (1833), rakédli (MTsz.: rákédli, ÚMTsz.: rákét-
li; vö. HORVÁTH i. m. 184 rakéta c. a., ill. KOB.-GÖTZE i. m. 361), rapli (1897),

rasztli (1. MOLLAY i. m. 477), rékli (1668), resztli (1892), r ibizli (1720), r igli
(1813), r ingli (1884), ródli (1910, 1914), rumli (1897), ruszli (1939), sámli - sá-

medli (1814: Schámedli; 1879: sámli), serbli (1791), sercli (1892), sifli

(1799/1844), sisli (1701), slingli (1833), smirgli (1884), snapszli (1928), spicli!
(1828/1952) 'Aushorcher, Angeber/Petzer', spicli2 'Spitzhund', spinétli (1. TESz.
spinér c. a.; 1787), stamperli (1.TESz. stampedli c. a. 1895; stampedli 20. sz. adat,
1. TESz.: ZOLNAY - GEDÉNYI), stangli (1887), stanicli (1860), stempli (1848),

stikli! (1871) '(kisebb) szélhámosság/csínytevés', stikli2 (1876) 'zenedarab' és '(ne-
gyedes) tégladarab', stopli (1900), str imfli (1643; str impliért gr. 1666), stucli

(1612; tufzli 1799), svargli (1890; 1. TESz. svartli c. a.), svindli (1880), szaletli

(1882/1896), tácli (1603; taszli 1659, tasli 1699), ta lkedli (1857), tasli (1882),
tinglitangli (1896), tipli (1862), topli (sorder) 'zsoldos' (1551), trampli (1851),
tréfli (1895; vö. MOLLAY: MNy. XXXlX, 234; HORVÁTH: MNy. L, 461; HUT-
TERER: MNy. LVII, 84; a jiddis tre/í-t anémet szakirodalom trefl-lé javította, s

o

ez van meg a pesti németség nyelvhasználatában, s ebből "szabályosan" keletkezett
a magyar argóban tréfli (vő. HUTTERER: i. h.), tr itli 'das Drittel' (1620), trotli

(1857/1922; MTsz.: trotyli ), vádli (1848), vándli (1879), vartapiszli (1877), verkli
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(1838), vimmerlizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1900; NytudÉrt. 67. sz. 156: vimédli, vimödli), vinkli (1833),

virsli (1810; vinslis sz. 1846), vukli (1789), vurstli (1896).

AzzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-i hangot mindenképpen inetimologikus hangnak kell tartanunk, mely az 1-

lel együtt anémet (bajor-osztrák) sonans I magyar realizációja. Kifejlődésében fo-

netikai-fonolágiai tényezők játszottak szerepet. Az -i keletkezésének oka korántsem

lehet csupán anémet (bajor-osztrák) I jellege, hanem okvetlenül szerepe volt annak

a szándéknak. hogy a beszélő a magyartói idegen abszolút szóvégi mássalhangzó-

torlódást elkerülje. Az -i a kővetkezó mássalhangzó-torlódások után fordul elő: l. 2.

ábra.

Mássalhangzó- Előfordulási Mássalhangzó- Előfordulási

torlódás gyakoriság torlódás gyakoriság

dl 18 gl, ngl 5

kI 17 si 4+?1

el,tl 9 fl, ml, mpl, ntl, szl 4

rl 8 kszl, pszl, rgl, sztl 3

ndl 7 nkI 2+?1

pl 6 bl, esi, rkl, rsl, rtl 2

ZI 5 + ? 1
jbl, jsl, mfl, mzl,

1
nel, rel, rstl, vi

2. ábra

A -li -végű címszavak variánsaiban a címszóbeliról eltérő szóvégi mássalhang-

zó-variációk is előfordulnak (el - szl (4), esi (1), si (1); dl - ti (1), gl - kl (2), kl -

ti (1), mfl - mpl (1), ml - medl (1), r i - dl (5), rsl - rstl (2), nl - rkl (2), si - szl
(1), szl - szü (1), ti - tyl (1), zi - jzl, rzl (1-1).

A német (bajor-osztrák) szővégí I magyar -li realizációjára az első adatokat a
o

16. századból idézhetjük (mantli 1533, gandll 1546, topli (sorder) 'zsoldos' 1551,

franeli 1562), az 1600-1700-as évekból növekvő számú adatokat találunk, a legtöb-
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bet viszont az 1800-as évekból. az újabb, 20. századi adatolt átvételek száma már

jóval kisebb.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 .2 . Aszóvégi német mássalhangzó-torlódást záró -n hang utáni hely-

zetben levő inetimologikuszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-i -re az 1500-as évektől napjainkig csupán 291exikai

egység idézhető, s azok is kivétel nélkül a 19. és a 20. századból:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcakni (1876),

f akszni (? 1920-30; van fakszli variánsa is: 1871), jasni, jacsni 'fásli' (ÚMTsz.),

jecni (1924), flekni (? 19. sz.; 1. TESz. flekk c. a.; ill. KÓB.-GÖTZE i. m. 159), ga-

másni (1892; kamásni 1895; 1. TESz. kamásli c. a.), glokni (1910: gloknis sz., 1917:

gloknival gr.), gurtni (1906: gurtni, PHNyr. 136: gurtni TESz.), kalucsni (1861; ga-

losni 1910), -kapni (1884; 1. TESz. kapli c. a.), kapucni (1877), kaszni (1837; kasz-

nyi 1837, kasztlibál gr. 1840, kasztni 1898, kaszmyi (ÚMTsz.), lerni (MTsz.: rejni,

rélni MTsz.; 1. TESz. ler c. a.), lokni (1845), masni (1886), pacni (1910), pacsni

(1898), platni (1894; pl atynyi ÚMTsz.), plecsni (1924), pofézni (1939), puncni

'prostituált' (1930; 1. TESz. punci c. a.), rósejbni (1958), ruszni 'esprot' (1939; rusni

1937), smarni (1886), spulni (1909), sufni (1924), tréjni (? 1895), vekni (1871;

.veklir-t 1880), zokni (1909).

Az -i az alábbi szóvégi mássalhangzó-torlódások utáni helyzetben fordul elő: 1.
3. ábra.

Mássalhangzó- Előfordulási

torlódás gyakoriság

kn 6

cn, csn, sn 3

fn, rn, szn 2

jbn, .kszn, In, ncn,
1

pn, rtn, tn, zn

3. ábra

A -ni végű címszavak változataiban a címszóul vett szőalaktól eltérő szóvégi

mássalhangzó-kapcsolatok is előfordulnak [rn - jn, In (1-1); sn - csn (1-1), szn -

szin, sn (1-1); tn - tyny (1-1)] .

A -ni végű szavakban inetimologikus hangként az -i először meglehetősen ké-

sőn fordul elő: kasznyi 'kaszni' 1837; lokni 1845; kalucsni 1861, azaz tudomásunk

szerint csak a 19. századtól kezdve.
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4.3. Az -i végh angzó keletkezésének oká t a szakirodalom anémet
szóvég:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-el és a magyar -li megfelelésben kereste (MELlCH: MNy. XI, 384, XII,
316; 1. még JUHÁsz JENŐ: MNy. XXVI, 207; LOVÁNYI: MNy. XXXIX, 31). A
későbbi kutatások azonban (CZEGLÉDY KÁROLY: MNy. XXXIX, 230; DEME:
MNy. XL, 275; HORVÁTH MÁRIA i. m. 30, 73 stb. UŐ: MNy. 50: 461; KOBILA-
ROV-GÖTZE i. m. 513 stb.) egyértelműen tisztázták, hogy a -Ii,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-ni végű német jö-
vevényszavaink nem a német -el, -en (-a l, -en) egyenes folytatásai, hanem amint
azt MOLLAY KÁROLY véglegesen és egyértelműen tisztázta (MNy. XXXIX, 234;
MNy. LN, 146; NytudÉrt. 40. sz. 249 stb.), a magyar -li nem a német -el, -a l, ha-
nem az -1 megfelelője (pl. baj.-osztr. la iwlzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> m. la jbli, ill. a ném. -n -nek a magyar-

o ~ G o

ban -ni felel meg, pl. cakni 'Zacken' i. m. 20). A németben az -el [a lj végű szavak
1- je előtti e a 14. században teljesen redukálódott, azaz szinkopálódott, aszóvégi
mássalhangzó ezáltal szótagképző, sonans ~] lett. A magyarban - írja MOLLAY -
"sonans ~J nem lévén, a spontán kétnyelvű beszélő megszünteti a szóvégi mással-
hangzó sonans jellegét, ismét consonanssá teszi úgy, hogy vagy előtte vagy utána ej-
tett, nem etimologikus magánhangzó lesz szótagképzó" (i. m. 158), pl. francli, ki-

nigli, mántli, páruli stb. (uo.).
Hozzátehetjük azonban a fentiekhez, hogy az -i véghangzó létrejöttét nem csak

az 1 sonans jellege indukálta, hanem a magyar szóalakrendszerben szokatlan abszo-
o

lút szóvégi mássalhangzó-torlódások elkerülésének, illetve megszüntetésének szán-
déka. S hogy miért kizárólag az -i került a szó végére, az nem magyarázható csupán
az 1 fonetikai természetével, mivel az -i az 1- től eltérő sonans -n után is ugyanúgy

o o o
fellép. Ennek - nézetünk szerint - fonológiai-rendszertani oka van. Az i ugyanis a
hangrendi illeszkedés szempontjából úgynevezett neutrális hang, mely egyformán
járulhat mély és magas hangrendű szavainkhoz (s ez nemcsak az -i -re, hanem
az i-t tartalmazó végződéseinkre is áll: pl. -ig, a főnévi igenévképző -ni, a mellék-
névképző -i, a műveltető -ít, az -ik igei személyrag: alszik, eszik, a sorszámnév-kép-
ző -ik: ötödik, hatodik stb.), a beszélő tehát kézenfekvőnek és "kényelmesnek" tart-
ja az -i használatát mind a mély-, mind a magas hangrendü szavakban. Aligha jár-
nánk helyes úton, ha csupán az 1 vagy n palatális (vagy? jésített) jellegévei magya-

o o
ráznánk az -i létrejöttét. Hadd említsek meg egy nagyjából párhuzamos jelenséget a
finn nyelvből. Köztudomású, hogy a finn nyelv a jövevényszavak vagy idegen szavak
mássalhangzós vagy mássalhangzó-torlódást mutató szóvégéhez leggyakrabban (de
korántsem kizárólag) egy inetimologikus -i -t tesz hozzá: 1. svéd stund > fi. tunti

'óra; Stund', sv. offizier > fi. upseeri 'tiszt', sv. tyran, tiran > fi. tyranni 'tirannus',
sv. stol, stool > fi. tuoli 'szék'; orosz ar búz 'Arbuse, Wassermelone' > fi. arbuusi,

orosz atamán> fi atamaani, orosz kolchoz > fi. kolhoosi stb. A párhuzamosság
azonban nem ebben van, hanem abban, hogy pl. a finn nyelv orosz jövevényszavai -
nak végén álló -i keletkezését a rendszerkényszerrel magyarázza a finn nyelvtudo-
mány is; a tővégi magánhangzókat a finn nyelv eléggé következetesen megőrizte, az
idegenből bekerülő mássalhangzóra vagy mássalhangzó-torlódásra végződő szavak
úgy illeszkednek be a rendszerbe, hogy egy szóvégi szervetlen hangot vesznek fel.
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Hogy miért éppenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-i kerül a leggyakrabban például az orosz jövevényszavak végére,
azt többnyire úgy magyarázzák, hogy ha az oroszban a szó végén lágy mássalhangzó
állt, akkor a finnben -i keletkezett, ha nem, akkor más magánhangzó. KALIMA
(Slaavilaisperáinen sanastomme. SKS-Toim. 243. Helsinki, 1952. 75-76) pl. azt írja:
ha az orosz szóvégi mássalhangzó kemény, akkor a finnben a szó végénzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-a keletke-
zik, ritkábban -o. Természetesen gyakoriak a más jellegű megfelelések is (a várható
-a helyett a finnben -o jelenik meg vagy -i). A valós helyzet bemutatásához inkább
kőlcsőnőzzűk át ide ANGELA PLÖGER táblázatát (Die Russischen Lehnwörter
der finnischen Schriftsprache. Hamburg, 1973. 288), amely világosan bemutatja az
orosz jövevényszavak szóvégi megfeleléseit a finnben: 1.4. ábra.

az orosz véghangzók

a finn
véghangzók kemény

a,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi, y Mn-i
a 10 mással- o e (pl.) végz.

j Összesen
hangzó

a 83 1 70 10 1 10 2 177=51 %

il 9 1 6 1 17 = 5%

i 8 37 33 8 4 1 91 =28 %

u 6 6 1 13= 4%

Y 1 1

o 5 1 6 1 1 14 = 4%

e 1 1

Mással-
4 4

hangzó

Többes -t 4 4
.

4. ábra
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A figyelmünket csak a (mássalhangzózyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+) lágyítójel és a kemény mássalhangzó
utáni helyzetben szereplő megfelelésre fordítva azt látjuk, hogy a lágy mássalhangzó
után valóban gyakori a finn szóvégizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-i, de azt is látjuk, hogy a kemény mássalhang-
zó utáni helyzetben is jelentős a használati gyakorisága, noha nem vetekedhet
azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-a- -val, Tehát már itt meginog az a nézet, hogy a lágy mássalhangzós szóvég
nagy mértékben kedvezne a finn inetimologikus szóvéghangzó keletkezésének. S
most már csak utalunk arra, hogy hasonlóan jelentős szerepe van az -i -nek a szóvé-
gek alakításában a svéd jövevényszavakban. a svédben pedig nincsenek lágy és ke-
mény mássalhangzók, tehát az -i szerephez juttatását nem ezek indukálják.

5. Az ide gen ere det ű szavaink szóvégének kiformálásá ban jelentős szere-
pe volt a latínosításnak, s az is szembetűnő, hogy ilyen módon kizárólag inetimolo-
gikus -a hang keletkezett. Nincs terünk arra, hogy az ide tartozó egész szóanyagot
bemutassuk (erre egy későbbi alkalommal feltétlenül visszatérünk), csupán annyit
jegyzünk meg, hogy az ide sorolható szavak száma meglehetősen jelentős, különösen
akkor, ha az analógia hatását is figyelembe vesszük. Rendkívül nehéz ugyanis eldön-
teni, mikor van szó úgynevezett "független" latinosításról, s mikor gondolhatunk a
latinosított vagy latin szóalakok analógiás hatására.

5.1. A független latinosítással keletkezett szavaink száma a legrégibb
időktől e század elejéig terjedően 103. (Az ide tartozó szavak valamennyien idegen
eredetűek: német 32 (baritonista 1879, basszista 1789, bigóta 1805, blanketta

1880, cigaretta 1879, ciráda 1789, dioptria 1883, dresszüra 1860, drogista 1891,

fr izura 1780, galanta 'galand' 1831, gárdista 1788, garnitúra 1862, glasura 'gla-
zúr' 1865, karamhol 1851, kurázsia 'kurázsi' 1803, marsruta 1704, másiniszia

1793, masinéria 1830, sturma 'ostrom' 1464, pakéta 1749, parketta 1810-1898,

pelarg ánia 1892, pikantéria 1857, politúrára gr. 1793/1844, potentá ta 'potentát'
1877, republika 1835, sta tisztika 1793, szandal áid gr. 'szandál' 1848, szl avista

1872, szl avisztika 1897, turisztika 1886); olasz vagy német: 4 (bagatellás

sz. 1710, bandita 1642, grandia 'gránát.", kártifiol a 'karfiol' 1787); bajor-
osztrák vagy ausztriai német: 4 (Bankétákat gr. 'bankett' 1680, Spago-

táért gr. 'spagát' 1620, spaletákat gr. 'spaletta' 1888, szekatura 1768); francia
vagy német (közvetítésű): 10 (bűrokrata 1862, kokilla 1895, mandzsetta 1742,

matrica 1888, parcella 1865, prüdéria 1853, romanista 1890, szonda 1891, turis-

ta 1798, Gelatina 'zselatin' 1894); vándorszó 2 (drapéria 180611893, Szatirák

gr. 'szatír' 1804/1930); a többi: 49 szó nemzetközi idegen s z ó , amelyek
természetesen valamelyik közvetítő nyelv útján jutottak el nyelvünkbe (föltehetően
német 35, német vagy francia 10, francia 2, angol vagy német 1, olasz kőzvetítés-
sel 1).

A független latinosításra az első adatot 1464-böl (sturma 'ostrom'), illetőleg
1620-ból idézhetjük (Spagotáért gr. 'spagát'), az adatok nagy része azonban a 18-
19. századból való.
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A fenti besorolások természetesen vitathatók, mivel ma már nehéz biztosat
mondanunk az elmúlt évszázadok egy-egy szóalakjának pontos útjáról, alaki válto-
zásairól, orientáló jellegük miatt mégis célszerűnek látszott a besorolásuk.

5.2. Az analógia és a latinosítás, illetve a latinosítást segítő
a nalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÓ g i a hatása jó néhány szóvég kialakításában érezhető. A valószínűleg német
eredetű 9 szón kívülzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(akusztika 1854 +- grammatika , fizika; antiszemita 1882 +-

szemita . izraelita ; cinkográfia 1893 +- bibliográfia ; csellista 1900 +- az -ista vé-
gű szavak; fagota 'fagott' 1803 +- oboa, harsona, cseleszta ; filoszemito 1884 +-

antiszemita ; germanista 1851 +- kálvinista , kapita lista ; romantika 1822 +- a ném.
Kritik: m. kritika; ill. a ném. Poetik: m. poétika szópárok hatása; szeminarista +- az
-ista végű szavak hatása) érvényesült az analógiás hatás a francia vagy né-
met (kokettéria 1792 +- pedantéria , prüdéria , rafinéria), az oszmán-török
(bagaria 1552 +- bagazia , karazsia i s mindenekelőtt a nemzetközi eredetű
szókészletünk szóvégeinek kialakításában (olasz vagy német közvetítésű akrobata
1867 +- artista , a tléta ; anémet bukéta 1811 +- bokréta , a francia vagy német ar-

tista +- az -ista végűek hatása; a német vagy francia dinamika 1835 +- botanika,

fizika , matematika; a német erotika 1869 +- bukolika; az angol vagy német vagy
francia esszéista 1880 +- az -ista végű szavak hatása; anémet grafika 1865 +- a
botanika: botanikus, a fizika: fizikus szópár hatására; a német kapita lista +- az
-ista végű szavak analógiájára; a francia vagy német MTsz.: kalánéta 'klarinét' +-

furulya , pikula ; anémet kreola 'kreol' 1802 +- egyes népnevek analógiás hatása,
pl. dalmata , szarmata; az osztrák hadmérnökök révén elterjedt rondella 1795/1883
+- a közép-latín vagy hazai latin rondella 'kerek védőfal, bástya").

E csoportba összesen 22 szó tartozik. Ha az oszmán-török bagaria alakot is la-
tinosításnak fogjuk fel, akkor a jelenségre 1552-től vannak adataink, bár az adatok
szinte kizárólag a 18-19. századból származnak.

Az adatok értékelésekor két fontos kérdés merül fel:
a) mindenkor inetimologikusnak tartható-e a szóvégi -a , másrészt
b) miért éppen -a szerepel az idézett szavak szóvégi inetimologikus magán-

hangzójaként.
Az első kérdésre adandó válasznál óvatosnak kell lennünk, mivel néhány eset-

ben bizonyára hanghelyettesítés is történhetett (pl. az 5.1. fejezetben: blanketta ;

ciráda; 1809: granáta 'gránát ", ha viszont az olaszból vettük át, akkor a magyar
szóvégi -a -t semmiképpen sem tarthat juk inetimologikusnak, de a németből való
származtatás esetén is gondolhatunk -a > -a hanghelyettesítésre; hasonló lehet a
helyzet akarambola « ném. Karambole ) szóban is; vitás lehet a kanifiola 'karfiol',
a kokilla , a mandzsetta szóvégi -a -ja, ha a németből « vö. ném. Mansehette) szár-
maztathatnánk; s ugyanúgy a marsruta « ném. MarschroutezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi, a matrica véghangzó-
ja, ha a németből eredeztetnénk « ném. Matrize) stb.). Noha olykor valóban szá-
molhatunk hanghelyettesítésseI, az esetek legnagyobb részében mégis inetimologikus
-a -t kell feltennünk.
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A második kérdésre a válaszunk az, hogy mivel az 5.1. és 5.2. fejezetben az
idézett példák szinte kivétel nélkül vagy mély, vagy vegyes hangrendűek, termé-
szetesnek látszik, hogy a latinosítás eredményeképpen létrejövő véghangzó is a mély
hangrendű (inetimologikus)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-a lesz. Kivételt csupán az elülső hangrendű esztétik( a),
pesszimist/a); prüdéri(a), sémit(a), spiritisztta), terpentitu a)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1. 5.1.), illetve az
esszéisu a) (1. 5.2.) képeznek. Ennek oka az lehet, hogy az említett szavak idegen
nyelvi és magyar képzett alakjaiban mély végződést találunk t-us: esztétikus, pesz-
szimizmus stb.), ennélfogva az egyelemű inetimologikus végződés is a mély változa-
tok közé sorolódott. illetve a nagy számú mély vagy vegyes hangrendű szavak analó-
giájára itt is a mély hangrendű változat kerekedett felül.

6. Nem nagy számban ugyan, de idézhetnénk adatokat más minőségű szóvégi
inetimologikus hangokra is, amelyek tuda tos s z őv é g a l a k í t á s , szóalak-
rends zer tan i okok és a lakk evered és következményeként jöttek létre.
Ezek tárgyalását terjedelmi okok miatt ez alkalommal nem vállalhat juk fel, de egy
későbbi alkalommal erre visszatérünk.

7. Összefoglalásképpen azt mondhatjuk, hogy a magyar tő- és szóvégi magán-
hangzók rendszeres vizsgálata nemcsak az ős- és ómagyar kori nyelvállapotban vet
fel számos izgalmas kérdést, amelyeket a kítűnő tudós és nevelő BÁRCZI GÉZA
hatalmas és rendkívül értékes kutatásai tisztáztak vagy azok további kutatására ösz-
tönöztek, hanem a későbbi korok: a közép- és újmagyar kor szókészlete szóvégrend-
szerének kutatása is. E valóban szerény írással is erre szerettük volna egyrészt fel-
hívni a figyelmet, másrészt kiterjeszteni a vizsgálódásokat a szabályos hangváltozá-
sokon túl a szórványos hangváltozások egyes eseteire is.

Végül hadd jegyezzem meg, hogy adataim általában a TESz.-bőI, anémet jöve-
vényszavakkal kapcsolatos adatok pedig GUDRUN KOBILAROV-GÖTZE, HOR-
VÁTH MÁRIA és MOLLAY KÁROLY idézett műveiből származnak.
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BÁRCZ I G É zÁRA EM LÉKEZVE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PAPP LÁSZLÓ

Bárczi Géza tudományos munkásságának méltatása helyett emberi és taná-
ri arcképének néhány, valóban csak néhány vonását szeretném ez alkalommal meg-
mutatni. Bárczi Gézát, a tudóst a nagyközönség is jól ismeri A magyar nyelv élet-
rajzazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcímű munkája alapján. Méltó elismerést kapott 1952-ben a Kossuth-díjjal,
most az Állami Díjjal. Itt és most ahhoz is keveset tehetünk hozzá, amit hetvenedik
és hetvenötödik születésnapja alkalmából pályatársai és tanítványai megírtak és el-
mondtak.

Én most egy negyed századdal (vagy inkább 26 évvel) visszapergetem az idő ke-
rekét. 1944 márciusának végén a debreceni egyetemen a XI-es tanteremben tartotta
egyik délutáni óráját. Arra már nem emlékszem, hogy a tőtan volt-e az előadás tár-
gya vagy az igekötők. De arra emlékszem, s bizonyosan tudom, hogy minden hallga-
tója emlékszik rá, aki jelen volt az órán, hogy óra közben nyílt az ajtó, s az egyetem
akkori rektora lépett be egy német vezérkari tiszt társaságában. A németek ugyanis
a keleti főparancsnokságot akarták elhelyezni az egyetem épületében. Bennünk meg-
hűlt a vér, de az egyetem rektorának kijáró tiszteletadás jeléül felálltunk. Bárczi ta-
nár úr félbe sem szakította előadását, csak intett, hogy üljünk le. Folytatta és ren-
des időben fejezte be az órát. Anémet vezérkari tiszt aznap délután nem szemrevé-
telezte a tizenegyes termet.

Előadásai különben mindig lenyűgöző hatással voltak ránk, de különösen sokat
tanultunk a szemináriumokon. Az itt kialakuló vitákból és beszélgetésekből nemcsak
a magyar nyelvtörténet fő vonalai rajzolódtak ki előttünk, hanem itt tanultuk meg
azt is, hogya tudomány művelése nemcsak az igazság keresése, hanem erkölcsi ma-
gatartás is.

Huszonöt évvel ezelőtt - még közlekedés se volt, ma sem tudom hogy csinálta -
csillaghegyi otthonából már március elején megérkezett, s megkezdte előadásait
Debrecenben. Gyalog jártunk ki, haza is, ő is jött velünk gyalog, fázlódott velünk a
fűtetlen egyetemen.

Tanári munkájának szerves része volt az a kötetlen beszélgetés - Thomas
Mann után .szép beszélgetések"-nek nevezem ezeket az alkalmakat -, amelyre az
esti hazamenetel előtt került sor. Hat óra kőrűl kijött a tanári szobájából, a szemi-
náriumban felült egy asztalra, és cigarettafüst mellett beszélt művészetről és iroda-
lomról, francia fogságáról és a pesti nyelvészekről, akik addig számunkra alig voltak
egyebek puszta neveknél. Ezeken a beszélgetéseken nem minden tanítványa, hallga-
tója vett részt. De a szemináriumi kirándulásokon minden hallgatója részt vett.
Ezek a kirándulások igen lényeges színfoltjai voltak egyetemi éveinknek. Ezek a tré-
fából, játékból és komoly vitákból összetevődő alkalmak csak elmélyítették azt az

141



(FJhangzott a Kossuth Rádióban 1970. ápr. 8-án.)

emberi kapcsolatot, amely a szemináriumi munka során alakult ki tanár és hallgatói
között.

Számunkra, volt tanítványai számára az országosanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés világszerte elismert tu-
dós mellett elevenen él Bárczi Géza, az ember és a tanár. A tudósra mindig tiszte-
lettel nézünk fel, az embert és a tanárt szeretjük. A szeretet pedig soha el nem fogy.
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AbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKEVERT NYELVTŐL A M AGYAR FELÉ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PUSZTAI FERENC

Bár c z iGé z a születésének nyolcvanadik évfordulóján, a tisztelgő kötetben
(Adalékok a magyar nyelv életrajzához. NytudDolg. 14. sz. Bp., 1973.) ,,A latin
»apanyelv« helye a XVll-XVIII. századi magyar nyelv szókészletében" címmel (i.h.
133-43) foglalkoztam a latin-magyar "nyelvi habarcs" (BÁN IMRE: Apáczai Csere
János. Bp., 1958. 386) e korszakbeli állapotával. szókészlettani és szótörténeti vo-
natkozásaival. Mostani írásom is ennek a húsz évvel ezelőtt fölvázolt problematiká-
nak (ugyancsak tisztelgő indítékú) boncolgatása, újabb nézőpontok szerinti értelme-
zése.

A magyar nyelv és a magyar irodalom történetének fundamentális jellegzetes-
sége a "magyar deákság". Ennek a tételnek a nyomatékát és időbeli fesztávját is
pontosan fogalmazza meg HORVÁTH JÁNos ,,A magyar irodalom fejlődéstörténe-

te" (Bp., 1976.) című műve első könyvének címében: "Régi magyar irodalom vagy
»magyar deákság« (Kezdettől a XVIII. század közepe tájáig)" (71). A nyelvújítás fe-
lől visszapillantva ugyancsak a magyar deákság így megjelölt szakaszhatárába vagy
határsávjába ütközünk: ,,[A XVIII. században] kétféle nyelvújítás megy végbe: azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAla-

tinról a magyarte (melynek sem formai, strukturális, sem közönségi alapjait nem
tárta fel a magyar irodalomtudomány), és a régi magyarról egy újabbra" (SZAU-
DER JÓZSEF: ItK. LXXIII, 156). HORVÁTH JÁNos idézett műve hivatkozott ré-
szének záróf'ejezetében azt is megvilágítja, hogy fejlődéstörténetileg, a nyelvújítás
előzményeként miért fontos különösen ez az időszak: ,,A régi magyar irodalom
súlyviszonyaiban legnevezetesebb s -észrevehetőbb elmozdulás: a nemzeti nyelv ter-
jeszkedésének megindulása a latin rovására. S e nyelvi mozzanat válik leghamarább
- egyelőre ugyan még elszigetelt - törekvések célpontjává, ostromlójává az avult
felfogásnak, s hovatovább tudatossá is, míg végül a következő korszak nyíltan ki
nem tűzi s vívja a kizárólagos magyar nyelvűség programját" (160). Tehát leghama=

rább (és) tudatossá éppen a latin visszaszorítása, az anyanyelv megerősítése, teljes
értékű, szuverén nyelvvé tétele válik szélesebb hatókörű igénnyé és céllá. Érthetően,
az okokat és előzményeket, a latin "túluralmát" (HORVÁTH JÁNos i.m. 162) te-
kintve, illetőleg a magyar nyelvűség programjának általános (nemcsak nyelvi) jelen-

e

tősége, szerepe szempontjából.
A nyelvújítás előtti nyelvtörténeti korszakban, a középmagyarban a latin, ille-

tőleg a latin-magyar viszony kettős arculatot mutat. Egyrészt kétségtelen, hogya la-
tin hatás "ezekben a századokban a műveltségnek szélesebb rétegekre való terjedé-
sével igen megnövekedett. A közép- és felsőfokú oktatás, a közélet, a magasabb tu-
domány művelésének a nyelve a latin volt, és a latinban kereste a nyelvében elszige-
telt, rokontalan magyarság azt az egyik fontos, a XVIII. század közepéig talán leg-
fontosabb közvetítőt, melynek segítségével a keresztény Európa szellemi életével a
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kapcsolatot tartani igyekezett. Így a latin nyelv bizonyos fokú ismerete szélesebb
körökben is elterjedt, a műveltebb nemességnek, a tanultabb literatusoknak pedig a
deák nyelv úgyszólván második nyelvévé. anyanyelve mellett »apanyelvévé« vált"
(BÁRCZ!: MNyÉletr.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA265). Másrészt ez a korszak (s főként utolsó, tágas szakasza)
a kevertnyelvűségnek példázott, szinte hírhedett ideje. BÁRCZ! két helyütt is (i.h.
267, ill. Szók.2 4) Eszterházy Antal Tábori könyvének hosszabb-rövidebb részletével
illusztrálja ezt a furcsa kevert nyelvet, hogy igazolja: a ,XVII-XVIII. században a
magyar írott nyelv szinte korlátlan [!l mennyiségben vehetett föl latin szavakat"
(Szók.2 4). Ez tehát - a kevert nyelvűség tekintetében - határhelyzet: a kikerülhe-
tetlen változás és változtatás (vagy a robbanás előtti állapot) sürgető ideje.

A korszakra jellemző, feszítő (s fokozódó) erejű kettősség éppen az, hogy a ma-
gyar nyelv érzékelt, tapasztalt "szűk volta" (vö. BALÁZS JÁNOS: Magyar deákság.
Anyanyelvünk és az európai modell. Bp., 1980. 14) mellett, vele szembesülve, egyre
nyilvánvalóbbá válik a latin szorító, zavaró "bősége" is. A megszokott mankó, a la-
tin egyre inkább akadálya, lassítója lesz a gyorsabb haladásnak, sőt a tovább hala-
dásnak. A feszültség feloldására tett kezdeti kísérletek (Apáczai stb.) szórványosak
és kis erejűek maradnak. A fő okot KOSÁRY DOMOKOS így fogalmazta meg: "a
latin uralmának mégsem a magyar nyelv .. viszonylagos fejletlensége volt az egyet-
len vagy akár legfőbb [!l oka... A társadalmi szükségletek és feltételek maradtak jó
időre olyan hagyományos szinten, amely a XVI. század vége óta lényegében véve
minőségileg nemigen emelkedett. S ezt a szintet elszigetelt próbálkozások nem tud-
ták emelni. Annyival is kevésbé, mivel ezek az eredmények a feudális társadalom
széttagoltsága, az érintkezés és a kommunikációs eszközök hiányosságai folytán
gyakran valóban, a szó szoros értelmében elszigeteltek, hatástalanok maradtak és
feledésbe merültek. A XVIII. század első felének nemesei, ha versről esett szó,
Gyöngyösi Istvánra gondoltak, Zrínyit nem ismerték. Még az erdélyi Bad Péter, az
első magyar irodalmi lexikon (1766) szerzője is fiktívnek hitte ismert dunántúli ka-
tolikus kortársa, Faludi Ferenc nevét" (Művelődés a XVIII. századi Magyarorszá-
gon. Bp., 1980.68). KOSÁRY DOMOKOS álláspontjával HORVÁTH JÁNOSé ro-
konítható: "Nálunk .. favorizált helyzetben nem valamely magyar nyelvjárás, hanem
a latin volt, s ha az erdélyi fejedelmi udvar körül idővel fejlődött is ki valamely csi-
szoltabb magyarság (mi az odavaló előkelőbb írók nyelvén meg is látszik), az ország
akkori politikai ziláltságában annak nem lehetett általános széthatása" (i.m. 96).

A XVII. század végétől a XVIII. század végéig terjedő évszázadban már lánco-
latot alkotnak a latin túltengését, káros erőszakolását (vö. HORVÁTH JÁNos i.m.
162) elítélő, bíráló állásfoglalások is. Például TÓTFALUSI KIS MIKLÓS nevezetes
Mentségében ezt írja: "Nem mindeneket kellene a' Deák nyelvnek tanúlásával ter-
helni; bár tsak a' magok születési nyelveken tudnának olvasni, tsak ezzel-is sokra
mehetnének. A' szegényember azért idegenkedik sokszor gyermekének tanításától,
hogy látja, melly sok esztendeig kinoznak a' Skólákban majd mindeneket még-is ke-
vés mehetzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAperfectio ra" (M. Tótfalusi K. Miklósnak maga személyének, életének, és
különös tselekedeteinek Mentsége. Az utószót írta TOLNAI GÁBOR. Gyoma, 1940.
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88. - A latin szavak, szótövek korabeli tipográfiai kiemelésére, megkülönböztetésére

1. PUSZTAI: i.h. 137-9.); BETHLEN MIKLÓS önéletírásában ezt: "Irás, olvasás és

az egy antichristiana C!] latina linguának tanulásában telik el tíz, tizenkét esztendő,

mégis van-é egész Erdélyben nemes ember jó, csak középaránt való latinus is?"

(BethI: Élet. [= Bethlen Miklós önéletírása. 1-11. Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket

írta V. WINDISCH ÉVA. Bp., 1955.] 1, 148); MlKES KELEMEN pedig 1725 nya-

rán ezt: "a deák nyelvnek ugy venné hasznát, ha a hadakozásrol, az ország igazgatá-

sárol, és más tudományokrol valo könyveket olvasnának, .. nem akarom ezekből azt

ki hozni, hogy a deák nyelv haszontalan volna. hanem csak azt mondom. hogy egy

nemes embernek idő vesztés annyi esztendökig csak azt a nyelvet tanulni, mivel a

mellet más egyéb hasznos tudományt is tanulhatna. egy paraszt ember gyermek-

ének, még haszontalanab. és job volna mihent írni, és olvasni tud. valamely mester-

ségeket tanulni" (Mikes Kelemen Összes művei. Szerkeszti HOPP LAJOS. Bp.,

1966. 1, 108).

A kevert nyelvűség csak a magyar szövegezésben éI: csak a magyar keveredik

(kényszerből, szokásból) a latinnal, a latin (a folyamatos latin szövegezés) a magyar-

ral nem. Azaz a "kevert nyelvet használó .. tudott váltani .. a másik nyelvre, a

»tiszta« latinra" (PUSZTAI: i.h. 137). Kiragadott példaként említhetjük Bethlen

Miklós Léderer Márton kassai, eperjesi kereskedőhöz írt latin nyelvű leveleit (Bethl:

Lev. [= Bethlen Miklós levelei. Régi Magyar Prózai Emlékek 611-2. Összegyűjtötte,

sajtó alá rendezte, a bevezető tanulmányt és a tárgyi jegyzeteket írta JANKOVICS

JÓZSEF. Bp., 1987.] 417, 421, 425, 430, 438, 439); vagy a peregrinus Teleki Pálnak

Teleki Lászlóhoz írt magyar-latin kevert nyelvű (TeiP: Lev. [= Teleki Pál külföldi ta-

nulmányútja. Levelek, számadások, iratok 1695-1700. Összeállította és az utószót

írta FONT ZSUZSA. Szeged, 1989.] 134) és latin nyelvű (56, 78) leveleit. A tudatos

váltogatás azonban nem szorítkozott az idézett kettősségre (kevert magyar nyeívű-

ség - tiszta latin nyelvűség), hanem egy hármasság jellemezte. A kevert magyar

nyelvűség és a tiszta latin nyelvűség mellett ugyanis nyilvánvaló bizonyítékai van-

nak a "tiszta" magyar nyelvűségre törekvésnek is. Ez a magyar nyelvűség azért tisz-

ta, mert a korabeli írásbeliségre jellemző kevert nyelvűségtől is tudatosan és nagy

mértékben tartózkodik. Mindenekelőtt a latinul nem tudó díktálók vagy a latinul

nem tudó címzettek miatt.

Az instanciákban, folyamodványokban természetesen felismerhatünk stiláris

rokonságot, azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.műra] kötelező frazeológiáját, a kor kifejezés-készletének olykor

szószerint való alkalmazását" (ESZE TAMÁS: Kuruc vitézek folyamodványai

1703-1710. Összeállította, bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel ellátta ESZE TA-

MÁS. Bp., 1955. 55), de mégsem gondolhatjuk azt, hogy "az instanciák hangja csak

az írásbafoglalóra jellemző, sőt sokkal inkább .. többnyire inkább a folyamodó hang-

ját, okoskodását, érzelmeit és érveit szólaltatta meg ... Némelyik folyamodványból

jól kiérezhető: az »íródeák« nem írt, mert nem is írhatott mást, csak amit neki toll-

ba mondottak" (56). Mindezzel összefüggésben, az élő beszéd (diktálás) elevenségét

őrző szám os folyamodványban csak efféle latin szavakat találunk:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgratia , instantia ;
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146zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

patronus, resoluüo, supplicatio stb. Különösen azokra az instanciákra jellemző ez,
amelyek írója (diktálója, kűldője) özvegyasszony.

Hasonló kép tárul elénk női címzettek esetében is. Kajali Pál, leányának, Kajali
Klárának küldött három levelében [HECKENAST GUSZTÁV: Kajali Pál (1662-
1710) kuruc szenátor, országos főhadbíró válogatott iratai. Folia Rákócziana 3. sz.
Vaja, 1980.70-1,75-6,77] mindössze két latin szó található: inc/udált [levél] (75)
és regnál [pestis] (76).Kajali Klára férje, Ráday Pál, feleségének írt ugyancsak há-
rom levelében (Ráday Pál iratai I. 1703-1706. Sajtó alá rendezte BENQA KÁL-
MÁN, ESZE TAMÁS, MAKSAY FERENC, PAP LÁSZLÓ. Bp., 1955.'~'~L'434-
5,451-2) meg csak a resolvá/ (452) fordul elő.

A kevert nyelvűség kerülése természetesen különböző mértékben mutatkozík
meg; vagy esetenként mondhatnánk így is: különböző mértékben sikerül. Külőnbőző
mértékben és különböző módon.

Teleki Pál anyja, Teleki Mihályné Vér Judit sem tudott latin~r(va fONT
ZSUZSA: TeIP: Lev. 416), ezért fia neki küldött leveleiben alig bukkan teI'cgy-egy
latin szó. Ha Teleki Pál a beszámoló hitelessége miatt latinul is idézni kénytelen,
rögvest megadja a fordítását: 1696: "jo darab ideig beszelgetett az elector velem,
csak hogj az elector el szokvan az Deaksagtul neh a neha Dankelman Uram altal
szollott. Mikor ugyan ö Felséget köszöntöttem, igy felelt: Domine Comes certus esse
potes de nostro affectu, az azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA[ll: Grof Uram, bizonyos lehecz az mi jo indulatunk
fe-lől" (76). Utána azonban így szakítja meg a folytatást: "Teleki Lászlo Báttyam
Uramnak eszt egeszen le irtam s egjebeket is, onnet kgld megh lathattya, Kglmt vel-
le nem terhelem, mivel Déák terminusok nélkül egeszen le nem irhatni" (uo.),

Latin szó tudatos kerülésének. azaz cseréjének látványos, beszédes esetére
FONT ZSUZSA hívta fel figyelmünket: "Teleki a hozzá [= anyjához] írt levélben pl.
kihúzza a mercator szót, a magyar kifejezést használja" (uo. 416). Két esetben is
egyébként: 1697: .Deakok altal ez utan pénz utannam semmikeppen nem jöhet, Ke-
reskedö emberek [!] jó akarattyok altal, mellyet itt Vexelnek hinak, megh lehet ..
Szazbul harmincz és harmincz ött forintokat .. el veszteni az «mercatomak:» Keres-

kedö Embernek .. faradzagaert adando ajandek kivül, .. nem keves kár" (192); "itt
hagyom pénzemet Hollandiaban valamely tudos embernél, csak anyit viven magam-
mal, kivel Londinumig megh érjem, ott pénz(t) ... fel valamely «mercatortol ...> Ke-
reskedö Embertűl annyit, ... Angliaban megh érjem" (uo. 167. - A kiadásban a ki-
húzott, de olvasható rész jele: < >, a kihúzott olvashatatlané: <... >, az olvashatatlané:
... [337]. Két ponttal az általam kihagyott szövegrészek helyét jelöltem meg.). Teleki
Pál, illetőleg ephorusa, kísérője más alkalmakkor rendre a kereskedő ember kifeje-
zést használja (uo. 14-5, 222).

A kolostori irodalom egyik sajátosságáról, a szinonimákkal való glosszázásról,

illetőleg a vagylagos fordításokról szólva HORVÁTH JÁNos a "latin-magyar szó-

ikerítések" egyik csoportját így írja le: "az adott esetekben mind a latin, mind a
magyar szó egyaránt használatos volt; efféle kifejezések, mint »professiót tett bees-
küdt« - »ruhája capája«, - »vélorna féketéje« - »secularrá világivá lőn«: a kolosto-



rokban már meghonosodott latin szavakat kapcsolnak össze velök felváltva haszná-
latos magyar megfelelőikkel. Valamelyes gyakorlati kétnyelvűség documentumai
ezek" (A magyar irodalmi műveltség kezdetei. Bp., 1931. 276). Ez a példatípus a
XVII-XVIII. században megerősödött. de nemcsak "valamelyes gyakorlati kétnyel-
vűséget" dokumentálva. hanem éppen a kétnyelvűség (azaz a latin ismeretének) hi-
á nyá t kifejezve. sőt pótolva. Úgy kell fogalmaznunk, hogy ekkor az efféle ikeríté-
sek leírója a maga kétnyelvűségéről tesz tanúbizonyságot. olvasójuk pedig
nemegyszer mint nem kétnyelvű (ill. kevert nyelvűségében is bizonytalan) lepleződik
le. jelenik meg - előttünk. A hangsúly tehát arra esik. hogy az olvasót segítendő az
írók "eleven szótárak" (uo. 275) is: a magyar megfelelők társításával az értelmező
szószedetet szövik bele a szövegbe.

Ezt a glosszázó-ikerítő segítséget különösen gyakran adja meg Bethlen Miklós.
Önéletírása sokat idézett részlete világít rá ennek okára: "Deákul .. a feleségem sem
értette volna. én pedig legnagyobbára őérette és az ő kérésére írtam le az én rendkí-
vül való sok szenvedésimet; noha talán csak többet sír miatta. De mindő, mind má-
sok. kivált Erdélyben s Magyarorszgában,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII úgy hiszem. tanulhatnak sokat belőle.
valakik isteni félelemmel és keresztyéni alázatossággal, szeretettel fogják olvasni.
Azért is. ha ugyan kibocsátják. nemcsak deákul. hanem magyarul is bocsássák ki"
(Bethl: Élet. 1. 34-5; vö. még 100. ill. Bethl: Lev. 1037). Bethlen példái - a téma. a
mondanivaló miatt érthetően - elsősorban "életrajza elé Írt vallásbölcseleti elősza-
vában" (NÉMETH LÁSZLÓ: A minsőség forradalma. Harmadik kötet. Magyar Élet
kiadása. 1940. 14) csoportosulnak. Például: "és ezt az II aetemitasnak, örökkévaJ6-
ságnak tanulására való grádusnak; la jtorjának tesszük elmélkedésünkben" (80-1);
"aki valamely tisztre in conscientia elégtelennek ismeri magát. veheti-é fel avagy
nem. még mikor kéretlen. erővel adják is reá. nem hogy még őmaga ambiálja , űz-
ze?" (1. 44); .Applicáljuk, szabjuk rá a hasonlatosságot" (1. 47); .Ez a definitio,
vagy descriptio, azaz magyarulzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA[!] kifejezés, leirás, mint illjék egyéb teremtett álla-
tokra" (1. 84); "Nézd II meg. micsoda injuriá t, igazságta lanságot követsz az Isten-
nel" (1. 94-5); "ez egy volt minden virtusnak és tisztességnek anyja és officinája ,
mühelye" (1.50-1); •.A jó hírnév. akár igaz. akár hamis. de minthogy praesumálta -
tik, feltétetik az emberektől. hogy jó kútfőből, jó gyökérből .. vészen eredetet" (1.
64); "azt mondja felőlök: vanitas vanita tum; hijábavaJóságnak hijábavalósága"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1.

49). Gyakran előfordul. hogya magyar megelőzi a latint. Például: .mínd evvel az
eleshetéssel, labi/itással is így teremtette az Isten az embert legjobban. amint te-
remtette volt" (1.96); •.Az örökkévalóság, aeternitas azért nem egyéb. hanem .." (1.
79); .mert bezzeg minden disputáció, vélekedés nélkül volt néki szabad akaratja ,
liberum arbitr iuma" (1. 67); "a szégyen, szemérem. pudor, mely attól a bal ítélettől
való félelem. irtózás" (1. 39; l. még 1. 50). Ez utóbbi adatok bizonyára annak érzé-
keltetői, hogy az "eleven szótárként" fogalmazó szerzőben "szótárának" mind a la-
tin-magyar. mind a magyar-latin része elevenen él, tudatos. s ezért reflexszerűen
fölidéződik. Nem meglepő ezért. hogy idézhetünk ilyen példát latinul tudó, "gyakor-
lott" kevert nyeívű címzettenek szóló levélből is. Bethlen Miklós Teleki Mihálynak
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1668-ban például ezt Írta: "Teleki Ur[am] ellen pedigzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArancort és gyülölséget azért
bizony ne[m] viselek" (Bethl: Lev. 213). - A lehetséges stilisztikai értelmezésról. a
középkori előzményekkel való stílustörténeti kapcsolatról és különbségről ezúttal
nem szólok; de 1.HORVÁTH JÁNos i.m. 275.

A kevert nyelvűség nemcsak a latin eredetű (idegen) szavak kényszerű és/vagy
túlzott használatát jelenti; s nem is csak azt, hogy a magyarul folyó beszédbe, szö-
vegbe, magyar mondatok után, ill. között (a gondolatmenetbe illő) latin mondat vagy
latin mondatok sora épül be. A keverés-keveredes gyakran egy-egy mondategészen
belül akként érvényesül, hogy a mondat kisebb-nagyobb részei (tagmondatai, szer-
kezetei) váltogatva, torlódva magyarok is, latinok is. Ezt a változatot nevezte tulaj-
donképpen Bethlen Miklós féldeák-félmagyar-nak: "Nékem is nem az a célom,
édes fiam, akinek én ezt Írom, hogy a becsűletről, jó hírnévről és annak kereséséről
lemondj, mert az igen nagy bolondság volna; hanem az a célom, hogy keresd ott,
ahol, és abban, amiben vagyon, és amint a féldeák s félmagyar mondás tanít: Ubi
non est, ott ne keresd, hanem az ő helyén, ott pedig igen szorgalmatoson" (Bethl:
Élet. 1, 50). Hasonló példák: 1696: "resz szerint az Attyafiaknak is constalhatott, ki-
ben micsoda volt, és közöttönk mellyikben vert nagjob fészket az ambitío, es ez
mellet ad omnia scelera sponte ruens superbia. Mi legyen a Patientia, Hazamban
hallottam, itt tapasztaltam, az mellyeket talan el viselhetni sorte non erit meae ro-
bor~s" (TeIP: Lev. 129); 1699: "Ugy reménlem,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö kglmeis nem vetne keresztet sok
szenyvedési után egy karcsú dereku, maga erkölcsévei biró Catharinára, melyreis
hogy ö kglme rövid idön szert tehessen, votis ardentibus desidero" (uo. 258); stb.

A féldeák-félmagyar jelleg nagyon gyakran tagolja, metszi (ha nem is szét, de)
át a (1) kapcsolatos mellérendelő és a (2) jelzős szerkezeteket. Például: (1) 1699:
.Azt a' Joszagot en binam es usualtam" (Bethl: Lev. 841); 1697: "mind Angliaban
mind itt Hagában dolgaimat s experentia imat el vegezvenn" (TeIP: Lev. 192); 1702:
"a kgdel valo ismerettsegem s-confidentiam megh akkor kezdödött" (BethI: Lev.
914); 1701: "ez a keszedelem ennékem az fejemben roszszúl fér és akar mint eset
légyen ez De bizony nagy akadált tészen illyen merita lis és felelmes dologhban"

(uo. 900); 1696: "Melynek nagyobb bizonysagara agyuk pecsétes es subscriptios le-
velunket" (TeiP: Lev. 283); 1697: "Ha mi esett volnais az ö kigyelme éretlensége
miá, készzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII volna satisf aciálni, és meg követni kgdet" (uo. 178-9); 1697: "expe-
dialtassa azon ö Kglmeknek irott Plenipotentiarnat olly uton és methodussal, hogy
.." (uo. 172); 1696: "vehessek jo valaszt és dispositiott" (uo. 131). Kivételesen arra
is van példa, hogy nem a magyar és - s kötőszó (vagy a kötőszó nélküliség) kapcsol-
ja össze a szerkezet tagjait, hanem a latin et: 1697: "Örömmel ert ettem mind az
Asszonyom Anyam, ugy az Kgld Enyedi Vramnak irt levelebül kgd szep epüleset et

experientia ja t" (uo. 191). - (2) 1697: "minden rész szerint engemet concemalando
dolgaimban ö Kglmeket hagyom és vallom Plenipotentiariusimnak tiszta lelki sime-
rettel az szerint az Plenipotentia lis level szerint" (TeIP: Lev. 172); 1696: "Isten ad-
gyon knek fonunatus ersenyt az bujdosashoz" (uo. 72); 1699: "Istené legyen az di-

tsösseg, ki .. melta tlan persecutiokkal meg latogatott Arva Hazat latogatasi között
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vigasztallya" (uo. 264); 1695: "ö Naga mellettemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszep recommendatiott irván" (uo.
16); 1699: "kgd Uri s hozzam, erdemetlen sismeretlen szolgajahoz tellyes synceri-

tassal irt" (uo. 258). - Megjegyzem, hogy ez a két adatcsoport, a szerkezeti tagok
latin-magyar, magyar-latin váltogatásával nemcsak a féldeák-félmagyar kevertséget,
öszvérséget jeleníti meg, hanem egyfajta stílusbeli változatosságot, mozgalmasságot
is előidéz. Bizonyára többnyire ugyanolyan tudatossággal és gondossággal, mint
ahogy a korabeli szinonimasorok latin-magyar tagjai váltogatták, váltogathatták
egymást. (Erre vö. KŐPECZI BÉLA: ll. Rákóczi Ferenc Válogatott levelei. Bp.,
1958. 30; PUSZTAI: NytudÉrt. 89. sz. 253.)

A kevert nyelvűség kevertségének korabeli világos tudatát, ekként való számon-
tartását egyértelműen bizonyítja, hogy több esetben stílusszándékból, stílus-
eszközként formálnak meg egy féldeák-félmagyar szöveget vagy nyelvi elemet. Köz-
ismert például, hogy .Rozsnya! Dávid a Horologium Turcicumában (1680 táján),
valószínűleg a kancelláriákban használt magyar-latin keveréket utánozta .. Rozsnyai
ebben a művében mintegy tudatosan használ ilyen tarka nyelvet, hogy ezzel is hoz-
zásimuljon a török eredetinek perzsa meg arab elemekkel átszőtt stílusához. Napló-
jában egyáltalán nem így ir" (BÁRCZI: MNyÉletr.2 268; vö. még: A magyar iroda-
lom története. Főszerkesztő SÖTÉR ISTVÁN. II. Bp., 1964. 303). - Aszójátékok
nagy mestere, Bethlen Miklós (vö. TOLNAI GÁBOR: Bethl: Élet. 1, 25-6) többször
alkot tréfás, bizalmas szóhangulatú "kevert szóalakokat": a magyar szót latin végző-
déssei fintorítja el. Például: 1671: .Buzával őrőrnest kedveskedne[m], de azt bizony
mind ki sirák a kezemből az Jobbagyaim, ugy hogy, ha Tordai Malmom napon//ként
valo Vámia nem seghittene bizony koplalá tio nelkűl nem lénne az nyari takarodá-
som, seőt igyis már aratott Árpával kell toldanom" (Bethl: Lev. 238-9); 1677: "Hol
és mikor lehetek én kgd [= Teleki Mihály] megh bántodása nelkűl kgdel szembe, és
erre ne udvarice, hanem mint igaz barát baráttyának ugy felellye[n] kgd megh" (uo.
292); 1709: .Kglmednek l= Bethlen László] nemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvildgice, hanem ha veszi, theolegi-
cazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA[!] atyjafia jóakarója és maholnap szolgája Vén Gróf Bethlen Miklós" (uo. 1005);
"Ellenben aki nem keresi [a tisztet], hanem kéretlen adják, sokszor erővel is, és aki
nem színből, udvarice, világice, hanem igazán alázatoson menti magát, az olyan, ha
hibázik is valamit, mind Isten, mind a conscientia, mind az emberek előtt mentheti
magát és bocsánatot érdemel" (Bethl: Élet. 1, 44).

A kevert nyelvűség "mixtus" voltának egykori és egykorú ismeretére tanúvallo-
más hitelességű adatunk is van. HORVÁTH JÁNos könyvéből, A magyar irodalom
fejlődéstörténetéből idézem: "Haller Gábor//ról [1614-63], a naplóíróról is fel van
jegyezve [Rozsnyai Dávidnak köszönhetően], hogy »deákkal elegyített magyar s ma-
gyarral czimborált deák beszédet nem igen szeret vala, imperfectusnak, sőt igen
erőtelennek tartván ő azt, mind a két nyelvben, a ki mind mixtim beszél vala. Ö pe-
nig magyar is jó vala; s deák is oly, kihez comparabilis az első rend kőzt Erdélyben
nem vala akkor«." (163).

A kevert nyelvűségtől a magyar nyelvűség felé tartó hosszú út első, kiizdelme-
sebb szakasza a reformációtói (vö. HORVÁTH JÁNos i.m. 87-8) és Pázmánytól
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(vö. uo. 96-7) addig a Bod Péterig tart, aki 1760-ban "elsőnek fejti ki .. a jövevény-
szó és az idegen szó közti különbséget, s ugyancsak elsőnek jegyez föl olyan élőnyel-
vi anyagot, amely az idegen szók burjánzásának káros következményeit szemlélteti.
Hangsúlyozza továbbá azt a meggyőződését - a nyelvújítás korának egyik alapgon-
dolatát -, hogy magyarul mindent jól ki lehet fejezni. Ugyanakkor az a józan mér-

séklet, amelyet az újítás és a magyarítás kérdésében tanúsított, a legidőszerűbb in-
tés volt a megszületendő és gyakran túlzásokba tévedő nyelvújító mozgalom számá-
ra" (ÉDER ZOLTÁN: Benkő József és az Erdélyi Magyar Nyelvművelő Társaság.
Bp., 1978. 39). Ettől kezdve célratörőbbek, összehangoltabbak és szélesebb körűek a
magyar nyelv megújítását, államnyelwé tételét szolgáló törekvések. Új fejezet kez-
dődik a latin apanyelv és a magyar anyanyelv sok százados együttélésében is.
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MÓDSZERTAN I M EG JEGYZÉSEK

NÉVUTÓZÁ SUNK FFJLÖDÉSTÖRTÉNETÉNEK

V IZ SGÁLATÁHOZ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SEBESTYÉN ÁRPÁD

1.Névutózásunk színkrón rendszerének 16 rnillió n terjedelmű huszadik száza-
di szöveg feldolgozásán alapuló felvázolása óta (SEBESTYÉN 1965) foglalkoztat a
gondolat: hogyan lehetne e rendszer keletkezés- és fejlődéstörténetét hasonló szem-
léleti alapon áttekinteni. Most az előbbinél is terjedelmesebb, új gyűjtésű történeti
adattár birtokában és néhány részletkérdés próbafeldolgozása után (SEBESTYÉN
1980, 1<)88,1991a, 1991b) úgy látom, érdemes a kutatási módszerek terén szerzett
fontosabb tapasztalatairnat összegezni.

Azokkal a korábbi újgrammatikus előzményekre visszamenő eljárásmódokkal
szemben, amelyek nyelvűnk történetének egészét vagy egy-egy részterületét egyet-
len longitudinális folyamatként ábrázolrák. BÁRCZI GÉZA volt az első, aki ,.A ma-
gyar nyelv életrajza" című művében (1963) a nyelv rendszerének változástörténetét
mint szinkrón rendszermetszetek egymásutánját mutatta be. KoraizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés rugalmas rea-
gálás volt ez arra a vitára, amely a történeti (változási) és szinkrón (rendszertani)
kőzelítésmódokat összeegyeztethetetlennek minősítette. Talán BÁRCZlnak is érde-
me, hogy a szembenállás azóta minimálisra csökkent, a módszerek szerencsésen át-
szivárognak egymásba.

A kölcsönös szemléletmódosulásra BENKŐ LORÁND szavait idézhetjük
(1980a, 18): "a jórészt újgrammatikus tanokra épülö magyar történeti nyelvtani ha-
gyományban sokáig erősen élt az atomisztikus, elemtörténeti szemléletmód, s az
analitikus vizsgálatok is tetemesen túlhaladták a szintézisek arányát". Pedig - mint
ugyanott mondja (16) -: .Díakrón viszonyokat felfedni ... szinkrón nyelvi tények
megállapítása nélkül nem lehet: diakrón folyamat megismeréséhez tudvalevőleg leg-
alább két szinkrón állapot rögzítése szükséges, s annál pontosabb, teljesebb lesz a
diakrón folyamat ismerete, minél több szinkrón metszetet tudunk egymásra rétegez-
ni. A másik oldalról TELEGDI ZSIGMOND szavait idézhetjük: "mind határozot-
tabban érvényesül ... a felismerés, hogy a rendszer és a mozgás következetes elkülö-
nítése kivihetetlen, elhibázott törekvés, hogy hiányos egy nyelvnek olyan leírása,
amely nem mutatja ki a készülö, folyamatban levő változást magában az állapotban,
hogya változás iránya a rendszer releváns jellemzője" (1972, 29).

A névutózás történeti vizsgálatának egyszerre kell elemtörténeti és rend-
szertörténeti feladatokat vállalnia, pedig a nehézségek rendkívül nagyok. A rendszer
keletkezés története a finnugor vagy uráli korszakra tehető (vö. SEBESTYÉN 1991b,
161-3), egyes névutók azonban azóta is folyamatosan keletkeznek, újabb és újabb
elemekkel gazdagítva nemcsak az állományt, hanem szaporítva a kategória bemeneti
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~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-~---------------------------------~

és kimeneti kapuit is. Mindazokra a kérdésekre, amelyeket a nyelvi változatokkal
kapcsolatban a nyelvtörténeti közelítésmód jegyében BENKŐ LORÁND joggal tesz
fel (1975, 334), nemhogy a nyelvemlékekben szegény, hanem a jelenhez közelebb
eső, gazdagabb korpuszt kínáló korszakok adattára alapján is csak habozó válaszo-
kat tudunk adni.

Amikor névutózásunk fejlődésének történetét kvází-szinkrón metszetek egy-
másutánjában vizsgálni kezdtem, még csak a BÁRCZI kitűnő "életrajza" (1963) le-
begett szemem előtt. A módszer "in vitro" kipróbálását célozta egy kisebb tanul-
mányom: "Névutórendszerünk fejlődéstörténetéhez" (1989). Ebben egy bibliai szö-
vegrészletnek, a Máté evangéliumában foglalt Passionak 16 különböző korból való
fordítását vagy revízióját céduláztam ki, azt vizsgálva: mutatkoznak-e az 1466 és
1975 közötti magyar szövegváltozatban eltérések a használt névutóállomány és a
rendszer tekintetében. Végkövetkeztetésem ez volt: "a vizsgált kis szövegrészletből
kiemelt alig több, mint félezer névutó használatában - mint cseppben a tenger - jól
tükröződik ennek a nyelvi kategóriának több mint fél évezredes fejlődéstörténete:
névutóegyedek létezése, egymással való rendszerbeli kapcsolata, elszaporodása,
visszaszorulása éppúgy. mint a fő típusok é s szerkesztésmódok nyelvtörté-
neti fejlődésfolyamata. Quod erat demonstranduml" (1988, 116.)

Azóta a magyar történeti nyelvészetben egy rendkívül jelentős esemény tör-
tént: 1991-ben megjelent ,.A magyar nyelv történeti nyelvtana" című nagy munka
első kötete, amely egy évszázad legjobb eredményeit összegzi és fejleszti tovább. Ez
a mű követi és igazolja a szinkrón metszetekben való változásvizsgálatot, s egyben
felbátorít bennünket a módszerével való szembesülésre: az alapvető hasonlóságok és
eltérések felmutatására. A műben alkalmazott komplex módszerről a főszerkesztő
BENKŐ LORÁND a következőket írja bevezetésében: ,.Á1lapotrajzról, állomány- és
szerkezetbemutatásról tehát a mű történeti jellege ellenére sem mondhattunk le, sőt
úgynevezett szinkrón metszetek révén igyekeztünk ezt az oldalt minél részleteseb-
ben kidomborítani, hiszen a diakrón változások ténye csak ennek alapján ragadható
meg... A változási menet periodizációjának szükségességén kívül részben az állapot-
leírás céljait is szolgálja munkánknak nyelvtörténeti korszakok szerinti beosztása"
(1991, 24). Az alábbiakban az elindító BÁRCZI GÉZA mellett főleg a történeti
nyelvtan módszeréhez hasonlítjuk saját eljárásunkat.

2. Maradván mindjárt az adattár korszakolásánál, saját névutós korpuszunkról
az alábbiakat kell elmondanunk. Az uráli, finnugor, ugor és ősmagyar kor névutózá-
sát adattár híján csak egy áttekintésben vizsgáljuk "Névutózásunk keletkezéstörté-
netéhez" címmel (1991b, 159-71). Előzményfejezetnek tekintjük az Árpád-kor rö-
vid szövegeiben, illetőleg egyéb forrásaiban szórványosan fellelhető névutózás vizs-
gálatát is. Erről a kérdésről a BENKŐ LORÁND tiszteletére készült emlékkönyv-
ben azt fejtegettük, hogy az e korból rendelkezésre álló nyelvemlékes névutóadattár
túlságosan szűk. Emiatt sem a névutóállomány zöme, sem a különböző névutótípu-
sok rendszere nem rajzolódik ki. Jellemző, hogy az ősi, hármas tagolódásúzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAalá ,
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ala tt, a lólzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAstb. névutótípust a két tucatnyi készletben két névutó képviseli három

előfordulással (előtt, felől). illetőleg a következő korszaktól kezdve leggyakoribb

után egyáltalán nem fordul elő (1991a. 579-80).

Felfogásunk szerint a névutóállományt és -rendszert csak nagy terjedelmű sző-

vegből kiemelt, nagy mennyiségű példa alapján lehet vizsgá1ni a statisztikai véletle-

nek torzításának kizárásával. így adattárunk első forrása a Jókai-kódex, 1372-es év-

számmal. Vizsgálatunk tehát a kései ómagyar korral indul és 1900-ig tart. mivel a

huszadik századot korábbi munkánkkal (1965) feldolgozottnak tekintjük. A felölelt

időintervallum szinkrón metszetekre bontásában azonban nem követtük sem a ha-

gyományos - egyébként sok szerzőnél amúgy is eltéréseket mutató -. sem a törté-

neti nyelvtanban követett szakaszolást. Ehelyett egy teljesen mechanikus tagolást

alkalmazunk: minden évszázadot három szakaszra. "emberöltő" -re bon tunk. így első

egységünk az 1367-1400 kőzti, az utolsó. tizenhatodik metszet az 1867-1900 közti

időszak. Úgy véljük. ez a tagolás főleg az állomány statisztikai arányainak mérésé-

hez lesz hasznos. de arra is alkalmas lesz. hogy a hagyományos korszakhatárokat a

belső morfológiaí-funkcíonálís, rendszertani szempontból is igazolhatóvá tegye. Az

eljárás egyébként nem új: különösen történeti személynévi kutatásokban egy idő óta

ilyen mechanikus szakaszolással szokták a .mévdivat" jelenségeit vizsgálni. Mint

fentebb láttuk. BENKŐ is a "minél több szinkrón metszet" szükséges voltáról be-

szélt (1980a. 16). Úgy véljük, ha ilyen sok szinkrón metszet tagolja adattárunkat,

rájuk építve lehet akár egy-egy hagyományos korszak (kései ómagyar. középmagyar

stb.) rendszertani összegezését. akár egy-egy sajátság longitudinális. teljes hosszúsá-

gú áttekintését adni.

Alkalmasnak ígérkezik ez a tagolás abból a szempontból is. hogy áthidalja az

egyes korszakok aránytalanságait az időintervallum nagyságában. illetőleg a kor-

szakhatár-képző tényezők heterogenitásából adódó ellentmondásokat (vö. BÁRCZI

1950; BENKŐ 1964). A korszako1ás kényes voltára utal. hogy BENKŐ LORÁND

nagy sikert arató könyvével kapcsolatban (1980b. amely az Árpád-kor négy rövid

szövegét egy 7-8 évtizedes szinkróniában foglalja össze) a kritika nem egyértelműen

helyeselte a szinkronitást (KÁROLY 1982. 229).

3. A korpusz rnérete, az adattár nagysága csak elvi síkon fogalmazható meg:

akkorának kell lennie. hogya vizsgált jelenség - esetünkben az adott kor névutóál-

lománya - teljes számban előforudljon benne. A teljesség egyrészt nehezen ellenő-

rizhető. másrészt alkalmazható az egész vizsgált időintervallumra, a hagyományos

korszakokra, az általam választott emberöltőkre vagy akár az egyes feldolgozott sző-

vegekre is: beteljesülése ennek megfelelően gyengül.

Szinkrón névutókészletünk vizsgálatában mintegy 32000 adatra támaszkodtam:

ennyi névutót írtam ki a 16 millió n-es szövegforrásomból (1965. 238-47). RÁcz

ENDRE a magyar nyelv egyeztetéséről írt monográfiáját 6 millió n terjedelmű szö-

vegből gyűjtött példatárra építette (1991. 9). Megje1enőben levő történeti nyelv-

tanunk teljes mélységben feldolgozandó. kötelező "törzsanyaga" a kései ómagyar
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korból 270000 n, amelyet azonban az egyes fejezetek szerzői tetszésük szerint meg-
bővíthettek (BENKŐ 1991. 20). Az n-ekben mért terjedelem valójában keveset
mond: a feldolgozásukkal nyert tényleges adatok száma azok szövegbeli gyakorisa-
gátói függ: azonos terjedelmű szöveg szignifikánsan eltérő pontosságú statisztikát
ad. ha a fonémák, valamely morfématípus vagy egy mondattani jelenség előfor-
dulási gyakoriságát akarjuk vizsgálni benne. Függ a mérés pontossága a vizsgált ka-
tegória belső tagoltsági sajátságaitói is. Egy bizonyos méreten túl a korpusz nagysá-
gának növelése egyre kisebb arányú pontosítást hoz. így a hagyományos kézi feldol-
gozás energiabefektetése nem térül meg.

Lényeges szempont lehet a feldolgozott szövegek változatossága is: élőnyelvi
vizsgálatokban - akár leíró. akár történeti szempontból - erre célszerű tudatosan
törekedni. Ilyen okból a szinkrón névutózás vizsgálatakor 10 nyomdai ívben (= 400
ezer n) maximáltam egy szöveg méretét (1965. 23). Szépprózai gyakorisági szótá-
runk egy-egy szövegből csak kétezer szövegszónyit dolgozott fel a variabilitás jegyé-
ben (1989. XIX.).

A fentieketmeggondolva adattáram optimális nagyságát más módon próbáltam
elérni. Néhány régi szöveg alapján úgy találtam. hogy egy-egy szerző adott szövegé-

ben 40-50 kűlőnbőző névutót használ. Ha tehát egy szöveg minden névutójának ki-
cédulázásával az 500. adatig megyek, valószínű, hogy adataim közt szerepelni fog
minden olyan névutó. amelyet a szerző 10 %-os vagy annál nagyobb gyakorisággal
használ. Ha egy emberöltőnyi szinkrón metszetben legalább 5 szerzőtől500-500
adat lesz. az már tartalmazni fogja a 2 %-os gyakoriságú névutókat is. egy évszáza-
dos összesítésben pedig már a 0.7 %-os gyakoriságú előfordulások is megragadhatók
lesznek. Ezért úgy döntöttem, hogy egy szerző egy szövegéből 500 cédulát írok ki.
Így egy emberöltőnyi szinkrón metszetre 2500. egy évszázadra 7500. a 16 metszetes
teljes időintervallumra 40000 adat jut. Ez elegendő lesz a hiteles kép megrajzolásá-
hoz.

Ezt a sémát persze több tényező miatt korrigálni kell. A legkorábbi metszetek-
ben kevés a forrás: az elsőben éppenséggel egy. a Jókai-kódex. Világos. hogy itt nem
lehet ragaszkodni a számszerű előirányzatokhoz. el kell térni felfelé is vagy lefelé is.
ha a szöveg például egy rövid terjedelmű kódex. A későbbi századokban szemponttá
válik a szövegtípusok változatosságának kívánalma: ott egy metszetbe ötnél több
szerző szövege is bekerül. A metszetenként összegzett adatszám tehát az idő folya-
mával párhuzamosan növekszik: a jelenhez közeledve fokozatosan bővül. Termé-
szetesen arra is számítani kell. hogy a kiírt adatok egy része a feldolgozás során ki-
hull: a gyűjtés során minden ••gyanús" adat cédulára kerül (a szinkrón gyűjtés fel-
dolgozásakor a kihulIt adatok aránya 20 % kőrűl volt). Forrásaim száma is megha-
ladja a mechanikusan adódó 80-at az értékes rövidek miatt.

A fentiek szerint összeállított zárt korpusz számos statisztikai összehasonlítási
lehetőséget kínál. Össze lehet mérni az egyes szerzők, források egyéni névutóhasz-
nálatát számuk. arányuk. változataik. morfológiai megoldásaik stb. szerint. Így pél-
dául igazolható. hogya-nakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAala tta szerkesztésű, kétszeresen jelölt birtokos szerke-
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zetet imitáló névutós kapcsolat Sylvester János 1541-es Új testamentumában kor-
társaihoz képest sokkal gyakoribb (SEBESTYÉN 1989. 115). és valószínűleg igazat
kell adnunk SIMONYI ZSIGMONDnak. aki a kódexek efféle szerkezeteit a latin ge-
nitivus pontoskodó fordításának tekintette már a század elején (vö. SEBESTYÉN
1965.218; KÁROLY 1982.227; stb.). Az egyes források adatainak emberöltők sze-
rinti szinkrón összegezése adhatja az alapot a készlet és a rendszer változási folya-
matainak nyomon követéséhez.

Mindemellett a korpusz zártságát nem abszolutizálom. Egyrészt magam is
gyűjtöttem sok állományon kívüli extrém példát vagy a névutózáshoz kapcsolható.
azt megvilágító mondatszerkezetet, amelyet az interpretálás során felhasználok.
Másrészt: vezetésemmel több olyan szakdolgozat. bölcsészdoktori értekezés készült.
amely egy-egy forrás teljes vagy az enyémnél sokkal nagyobb névutóállományát
dolgozta fel. Ezeket alkalomadtán összehasonlító anyagként felhasználom.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

,
4. A feldolgozandó források kiválasztása ilyen jellegű munkában kiemelkedő

fontosságú: ezen múlík, milyen pontosan tudjuk követni a nyelvfejlődés fő sodrát.
Általában arra tőrekedtem, hogy a kiemelkedő. korukra és az utókorra nyelvileg is
nagy hatást gyakorló személyiségek képviselve legyenek a forrásaim között, Jelentős
számban vannak természetesen személyhez nem köthető forrásaim is: a kései óma-
gyar kódexei, névtelen vagy vitatott szerzőjű művek, gyűjtelékes források. újságszö-
vegek.

Fontos szempontom volt a magyar nyelvű fogalmazványok és a fordítások ará-
nya. A kései ómagyar kényszerű latin dominanciája után mód nyílik a latin mellett
németből, olaszból, franciából, törőkból készült "átültetések" feldolgozására is. fő-
leg ha a forditók olyan jeles személyek. mint Heltai. Balassi. Szenczi Molnár, Rozs-
nyai Dávid vagy Vörösmarty. Petőfi stb. Finom különbségek megragadhatóságát ígé-
ri azonos szerző két művének feldolgozása. Heltai Gáspár 1552-es Dialógusa német-
ból, 1575-ös Krónikája latinból van átültetve. Az időkülönbség is okozhat változást
a névutóhasználatban akár Heltainál, akár Károli Gáspár 1563-as Két könyv...• ille-
tőleg 1590-es vizsolyi bibliájának összevetése alapján. A fordítás és magyarul fogal-
mazás párhuzamai lesznek megragadhatók Kazinczy. Vörösmarty. Petőfi kiválasz-
tott szövegeinek feldolgozása révén. Valószínű persze. hogy az ilyen jelenségek
aprólékos vizsgálata inkább külön tanulmányok formájában válik lehetővé: az itteni
vizsgálat kereteit szétfeszítené, Az adattár azonban készen áll ilyenekhez is. akár-
csak más szempontú - cikluson belüli vagy kívüli - területi. műfaji, stílusbeli sző-
vegtípusok névutózásának összeméréséhez.

Forrásaim közé nem vettem fel verses műveket. Ennek oka az. hogy huszadik
századi anyagyűjtésem alapján úgy látom: a vers igen konzervatív nyelvhasználatű,
kevés névutót használ. főleg a hagyományosakat. így a névutózás mozgásának, ala-
kulásának megfigyeléséhez kevés a hozadéka. Drámai műveket is csak kivételesen
iktattam be. a beszédhez közelebb álló nyelvréteg megfigyelése céljából. Nagyobb
arányban törekedtem a sajtónyelv, a hivatalos. műszaki, törvényi szővegek vizsgála-
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tára, mert tapasztalataim szerint ezekben zajlik az új névutófélék kiformálódása,
főleg a 19. század német nyelvi hatása alatt is, a korábbi latin után. Adataim min-
dig szövegből vannak kiemelve a szükséges mondatkörnyezettel együtt. A nyelvtör-
téneti, illetőleg későbbi értelmező szótárak adatai tehát anyagomban nem szerepel-
nek, legfeljebb az interpretációk során, esetleg a korpuszon belüli adatolás külső
párhuzamakén t.

Technikai kérdés, de itt jegyzem meg, hogy forrásaim adatait tárgyalás közben
a keletkezési évszám és lapszám jelzésévei idézem, nem a szakirodalomban szokásos
rövidítésrendszerrel. Véleményem szerint ez rövidebb és informatívabb: azonnal el-
helyez az időtengelyen, s a megadott táblázat alapján könnyen visszakereshető (az
időrendi lista mellett ott lesz a források szerzőinek betűrendes jegyzéke is). Eljárá-
som bevált előzményeit részben az "Új magyar tájszótár", részben a "Régi magyar
glosszárium" hivatkozási gyakorlatában látom.

Megjegyzem még, hogy adata im betűhű formájú idézése csak a kései ómagyar
korra korlátozódik. A későbbiekben olyan kiadásokat is használok, amelyek a hang-
tani hűség megőrzésével az eredeti betűképet korszerűsítve tükrözik. Véleményem
szerint a névutók morfematikai alakját elegendő így tűkrőztetní, s így felhasznál-
hattam például a Magyar Hírmondó kiadványsorozat több olyan darabját, amely
másutt nehezen fellelhető forrást kőzöl,

És még egy záró megjegyzés a hivatkozás kérdéséhez. Azt lehetne gondolni,
hogya 16 szinkrón metszet, "emberöltő" szerinti forráscsoportosítás nehézségeket
fog okozni az értekezés szövegében. Ezt azzal küszőbölöm ki, hogy az ,,1. M",
,,2. M", ,,16. M" metszetsorszám jelölések helyett többnyire az évszázad jelölését
használom: 16.e., 16.k., l6.v. - azaz: tizenhatodik századzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAeleje (= 1;;01-1533), köze-

pe (=1534-1566), vége (=1567-1600). Ez jól szembesíthető az adatok évszám sze-
rinti idézésével.

5. Szólni kell a források feldolgozásában követett eljárásunkról is. Az, hogya
nyelvtörténeti jelenségek bemutatásához véletlenszerűen, találomra kiemelt példák
nem elégségesek, ma már közhelynek számít (vö. BERRÁR 1957,21). Magam már
a szinkrón névutózás vizsgálata során is a szövegek teljes mélységű feldolgozására
törekedtem: kiírtam - mondatösszefüggésben - minden névutós vagy névutószerű
kifejezést, mégpedig minden előfordulásban. Kiírtam a személyragos (a lám, előtted,

felőle) alakulatokat és az összetétellé vált névutós kapcsolatokat is (ezala tt, azután,

mielőtt, ennélfogva, szerfölött), sőt a kötőszó szerepű kapcsolatokat sem hagytam
ki (annak ellenére, hogy). Így nyomon tudtam követni a névutók továbbfejlődéseit,
a kategória kijáratait (SEBESTYÉN 1965, 23).

A kétes esetek, átmeneti formák figyelemmel kísérése a nyelvtörténeti anyag-
ban még fontosabb, mint a leíróban. Ahogyan KÁROLY SÁNDOR megfogalmazta:
"a nyelvtörténész számára a kivételes fontosabb a szabályosnál, mert kivételekkel
indul meg a nyelvi változás" (1964, 169). Hasonlóan ír a történeti nyelvtan előkészí-
tő munkálatairól szólva ABAFFY ERZSÉBET is: célszerű "aszerint is csoportosíta-



ni a bemutatásra szánt anyagot, hogy melyek a rendszer szilárd elemei, melyek a ki-
alakulóban, melyek a kihalóban levők" (1984, 141). Érthető ezek után, hogy törté-
neti forrásaim feldolgozásában a minél teljesebb adatfeltárásra törekedtem: a szűk-
ségtelennek bizonyuló cédulát eldobni kőnnyű, a mégis szükségesnek bizonyulót pó-
tolni szinte lehetetlen.

A források teljes feldolgozása azt is jelenti, hogy minden adatunkat mondatbeli
környezetével együtt kell kiemelni és kezelni. Ha elfogadjuk azt az alaptételt, hogy
minden névutós kapcsolat szintagmatikus előzményre megy vissza, s a névutóvá vá-
lás egy szintagmaegésznek egy új fölérendelt szóhoz kapcsolódása határozói szerep-
ben (SEBESTYÉN 1967, 193), vagyis a szintagmadegradáció eredménye a névutós
kapcsolat, a mondatbeli helyzetnek igen nagy jelentősége van. A névutós kapcsola-
tot nem elég csak az alapszóval, hanem ahatározó fölérendelt tagjával, igéjével
együtt kell vizsgálnunk. A névutózás vizsgálatának szintaktikai követelményeire utal
KÁROLY SÁNDOR is (1982, 227), ennek alkalmazását hívtam segítségül magam
is, egyes Árpád-kori szövegelemek névutó vagy igekötő voltának interpretálásakor
(1991a, 557-8). Ha csak a névutót és a hozzá kapcsolt névszót emeljük ki az össze-
függésből, viszonyuk pontos mivolta esetleg értelmezhetetlenné is válhatik. Csak zá-
rójelben jegyzem meg, hogya névutós kapcsolatoknak szintagmaelőzményekből való
származtatásakor odaértem az értelmező határozós szerkezeteket is, amelyekben ér-
telmező szerepű határozószó válik névutóvá (1991b, 164-9). MIKOLA TIBOR ezt a
lehetőséget már az uráli alapnyelv korára is feltételezi (1975, 215, 227), mint név-
utó-keletkezési formát.

Végül a feldolgozás teljességén azt iszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtmia , mián, miatt; felett, fölött, fölett;

-től fogva, fogván, fogvást; stb.), sőt a szerkezet másik tagjának morfológiai elté-
réseit is (ja ala tt, fának ala tta , fa ala tta , fának ala tt), hisz mindezek tanulsággal
járhatnak a rendszer alakulás történetére. És bár a rendszerezés rendszerint köny-
nyebb az alaki oldal alapján, igazat adhatunk ABAFFY ERZSÉBETnek a funkció
fontosságában: a névutók esetében "a morfematikai szerkezetvizsgálat világosabb
képet nyújt a rendszer egészéről, ha a funkcionális csoportosítás szempontjai itt is
érvényesülnek" (1984, 141).

6. Igen lényeges, már a rendszerezést is érintő módszertani kérdés a névutók
belső csoportokra tagolása. Leíró rendszerezésemben három nagy csoportra tagol-
tam nyelvünk névutóállományát: egyszerű, ragvonzó és ragos névszói
névutókra. A csoportok megnevezése nem azonos szempontú. Az első, ragtalan név-
szóhoz járuló csoportot nevezhettem volna "ősi" névutóknak, de ettől elálltam, mert
diakrón fogalmat sugallt, adattáram pedig szinkrón volt. A "ragvonzó névutó" kife-
jezést tudomásom szerint magam alkottam, azt a meggyőződésemet kifejezve, hogy
itt valóban a névutó vezérli a névszón megjelenő határozói toldalékot. A vonzatok-
kal való operálás akkor (a dolgozat 1960-ban íródott) kívül esett a hagyományos le-
író nyelvészet használatán. Azóta a közvélemény a terminus technicust befogadta; a
modem nyelvleírásban a vezérléseimélet önálló irányzattá vált. A "ragos névszói
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névutó" kifejezés is a saját leleményem. de kevésbé sikeres. Eredetileg az átmeneti-
séget, a fogalmi és viszonyjelentés egyidejű jelenlétet, a morfológiai tagoltság nyil-
vánvalóságát akartam vele érzékeltetni, azt. hogy még a tő jelentésének esetleges át-
viteles jellege ellenére is a px közbeékelődése átlátszóvá teszi a névutó szerkezetét.
A másik két névutótípus feltevésem szerint a beszélők többsége számára morfoló-
giailag nem tagolódó nyelvi elem: használatuk során csak a viszonyszói jelentés éb-
red fel.

Egészen más látás- és tagolásmódot enged meg. tesz szükségessé a fejlődéstör-
téneti tárgyalás. Említett kísérleti dolgozatomban például az eggyszerű névutókat
mint 2 morfémából állókat írtam Ie. alcsoportokra bontva a tő után következő rag-
morféma jellege szerint: tőzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ RIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(a l-á). tő + R 2 (mód-on). tő + R 3 (tá j-ban). A rag-
vonzó névutók 1 + 2 morféma szerkezetűek, amelyeknek a ragtípusok használata
szerinti képlete így alakul: _R2-3 + tő + Rl-2-3 (-N tú-I. -VEL együtt, -VEL egye-

temben stb.). A harmadik. megszakítatlan hárommorfémás csoport formalizált szer-
kezete ilyen: tő + px + R2-3 (ut-á-n, ele-jé-be, kedv-é-ért stb.), az indexben jelezve.
hogy primer. szekunder vagy tercier rag vesz-e részt a konstrukcióban (SEBES-
TYÉN 1989. 119-21).

Történetileg természetesen más megítélés alá eshetik a névutóval kapcsolt név-
szó alaktana is. Ami a szinkróniában ragtalan alanyeset. az a történetiségben a szin-
tagmatikus előzménytől függően lehet átöröklődése a zéró ragos birtokos jelzőnek
ifa alatt. éjfél tájban). lehet ragtalan főnévi jelző (borjú módon), lehet zéró ragos
minőségjelző (ilyen módon). mennyiségjelző (három ízben). lehet ragtalan alanyeset
(egy óra múlva) vagy egyéb analógiás ragtalan szóalak átöröklődése (munka nélkül)
stb. Ezek a példák mutatják, hogya szinkróniában egységesnek mutatkozó képlet a
történeti. szintagmatikus előzményekkel is operáló közelítésben úgy bomlik szét vál-
tozatokra, mint a fehér napsugár a prizma üvegén a szivárvány színeire.

A történeti szemléletmód azt is megengedné. hogy a formális birtokos szerke-
zetet mutató bokrodnak megette névutós kapcsolatot áthelyezzük a ragvonzó névu-
tók típusába. A személyragos határozószó harmadik személyű alakja a paradigma-
sorból kiválva önálló határozószónak tekinthető. s mint ilyen. analógiásan beillesz-
kedik a ragvonzó névutók sorába. azzal a kiilőnbséggel, hogy az előzmény szerkezet-
kényszere alapján a birtokos jelző -nak, -nek ragját vonzza. A kapcsolat jelölt voltá-
nál fogva szórendje éppúgy felszabadul: ala tta a fának, túl a réten.

A fentiekben csak néhányat hoztunk elő azokból a módszertani gondolatokból.
amelyek a magyar névutózás fejlődéstörténetének immár több évtizede folytatott
részmunkái során felgyűltek. A fejtegetés még folytatható lenne. ha a kiszabott tér
engedné. De talán így is sikerült érzékeltetni a kérdéskör érdekes. színes voltát.
amire e sorok írójának figyelmét BÁRCZI GÉZA. sokunk elindító kedves profesz-
szora külön is felhívta (1961).
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EM LÉKEZÉS BÁRCZ I G É zÁRA , A KÖZÉP ISKOLA I TANÁRRA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

STEPHANIDES KÁROLYNÉ DIÓSY ÉvA

Bár c z iGé zár ó 1, az egyetemi tanárról és tudósról a szakmában mindenki
sok mindent tud, én Bárczi Gézáról, a középiskolai tanárról akarok röviden szólni.

1920 szeptemberében az Eötvös József reáliskola IV. b osztályában (ahová bá-
tyám járt) zsibongtak a fiúk órakezdés előtt. Kinyílt az ajtózyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés a dobogóra pattant egy
számukra ismeretlen fiatal tanár és határozott hangon így szólt:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,.Az engedékenység
korának vége, ezentúl komoly munka következik!" Ez volt Bárczi Géza bemutatko-
zása. Szavát be is tartotta, mert igényes tanár volt. Ha hiányzó tanárt helyettesített,
sohasem adott ún. szabad foglalkozást (amit sok tanár kedvelt, mert közben saját mun-
káját végezhette), hanem a tanulók korától függően valami témáról kezdett beszélgetni
velük, amely lekötötte a figyelmüket, felkeltette érdeklődésüket, pl. irodalomról, nyel-
vészetről, történelemről, művészetről. Ennek híre ment az iskolában, úgyhogy ha olyan
osztályba lépett be, ahol különben nem tanított, felragyogott a fiúk szeme.

1921-ben először volt mód rá az 1. világháború után, hogy nagyszüleinket meg-
látogathassuk. Édesapám nem akarta, hogy bátyám évet veszítsen és az iskola igaz-
gatójától tanárt kért, hogy felkészítse az V. osztályra (mialatt még a IV. osztály II.
félévét végezte). Az igazgató a fiatal Bárczit ajánlotta, aki sokoldalúságára jellemző-
en a matematika kivételével minden tárgyból elvállalta oktatását. Így került csalá-
dunk közeli kapcsolatba Bárcziékkal. Amikor hazajöttünk Amerikából, sorban taní-
tott négyünket franciára. Amikor édesanyám egyszer bejött az órára, hogy megkí-

nálja kávéval, látván a sok cigarettaesikket a hamutartóban, rosszallólag megjegyez-
te, hogy nem gondolja, árt az egészségének a sok dohányzás. Szelid iróniával az volt
a válasza: "Szerencsére nem az életem közepéből, hanem a végéből fog lecsípni."

1927-43 között a Mintagimnáziumban tanított mint vezető tanár. Most már a
jövendő tanárok kiképzése is feladatkörébe tartozott, amit szintén a tőle megszokott
lelkiismeretességgel látott el. Mindig előbb meghallgatta a tanárjelölt saját elképze-
lését arról, hogyan fogja feldolgozni az osztályban rá kiosztott anyagot és csak utá-
na látta el tanáccsal, amelyet érdemes volt kővetni, de senkinek egyéniségét nem
akarta elnyomni.

Egymás után jelentek meg kitűnő francia nyelvkönyvei, amelyekből valóban
meg lehetett tanulni a nyelvet. (A tankönyvek ismertetése külön tanulmányt érde-
melne, annyira módszeresen, logikusan, a fokozatosság elve alapján vannak meg-
szerkesztve, hogy a mai tankönyvíró is okulhatna belőle.) A felső osztályokban már
a francia irodalom remekeivel ismertette meg a tanulókat. A művek elemzése fran-
ciául folyt igen magas nívón. Pedig mivel a tanulók most már választhattak az eddig
kötelezően előírt görög és a francia nyelv kőzőtt, az eminens diákok javarészt a gö-
rögöt választották és franciára az osztály gyengébbik része maradt. Mégis öröm volt
hallgatni, hogyan hasonlították össze pl. Corneille és Racine drámáinak jellemeit aJIHGFEDCBA
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Álljon itt az a néhány mondat, amellyel Bárczi Géza 1972-ben felidézte a Mintagimnáziumot.JIHGFEDCBA

***

tanár kérdve-kifejtő módszerének varázslatos irányítása mellett. Ezt és sok egyéb
mozzanatot személyesen tapasztalhattam mint gyakorló tanár, mert, bár akkor még
nem volt koedukáció, külön igazgatói engedéllyel egyik kolléganőmmel bejárhattunk
hospitálni azzal a kikötéssel, hogya padsorok mögött üljünk, hogy el ne vonjuk a fi-
úk figyelmét. (Ez nem mindig sikerült.)

Bárczi tanár úr sokoldalú műveltségére jellemző, hogy mikor görög pót-

érettségire volt szükségem, mivel harmadik szakomból, művészettörténetből akar-
tam doktorálni, vállalta, hogy felkészít az érettségire. Ö ugyanis franciaországi ösz-
töndíja előtt magyar-latin-görög szakos volt. Az 1. világháború kitörésekor internál-
ták Franciaországban. Ennek az időszakának megrázó történetét olvashatjuk Kuncz
Aladár Fekete Kolostorában. Mikor 1919-ben hazatért magyar-francia szakból tette
le a tanári vizsgát.

Hogy milyen kivételes szerenesém volt, hogy 12 éves koromtól egyetemi tanul-
mányaim befejezéséig ilyen tanárom volt, azt mindenki megérti, aki valaha tanítvá-
nya volt. Az biztos, hogya tanári pálya iránt érzett mély szeretetet, a felelős-
ségérzetet a felnövekvő nemzedékért, az állandó továbbképzés igényét, Bárczi Géza
példaképe oltotta belém és sok más pályatársamba. Ez a példakép, amelyet igyekez-
tünk megközelíteni, de tudtuk, hogy soha el nem érhetjük.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A MINTA EMLÉKKÖNYVÉBE

Életem legnyugodtabb és talán leggyü-
mölcsözőbb tíz évének emlékei fűznek az
egykori Mintához. Igen kedves kollégák meleg
baráti köre, gondolkodásra szoktatott, érdek-
lődő, sokat kérdező tanulók, akikkel élvezet
volt dolgozni, adták meg a munka számára a
legkedvezőbb hátteret, s egy kimagasló okta-
tó-nevelő egyénsiég, Staud János igazgató
szelleme hatotta át az egész Iskolát, és bizto-
sította az elméletileg is jól megalapozott, ma-
gas színvonalú oktatási gyakorlatot. Öt (vagy
hat?) éven át voltam a tantestület jegyzője,
ami nem volt sinecura. Azt jelentette ez, hogy
a próbaelőadások megbeszélésére hetenként
tartott konferenciákról 18-20 hasábos jegy-
zőkönyveket kellett írnom, melyek a legalább
két órás értekezlet minden mozzanatát, de fő-
képpen Staud igazgatónak igen alapos fejte-
getéseit tömören összefoglalták. Bizony oly-
kor zúgolódtam magamban, amikor egyébként
elég bőséges szabad Időm nem jelentéktelen
részét izgató tudományos problémák helyett
jegyzökönyvírással kellett töltenem, de már
akkor is éreztem, sőt tudtam, mennyit köszön-
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hetek e munkának. E jegyzőkönyvekben, me-
lyek főleg Staud János elgondolásait foglalták
össze, egy rendkívül értékes és bár hatalmas
szakirodalomból kinőtt, mégis teljesen eredeti
pedagógiai rendszer bontakozott ki lenyűgöző
erővel. Ekkor, a konferenciákon, jegyzőkönyv-
íráson keresztül lettem, ha lettem, tudatos pe-
dagógussá. S ugyanakkor tudományos munká-
ra ls maradt Időm, kedvem, energiám, mert a
Minta sajátos szelleme ennek is kiválóan ked-
vezett. Az iskolának minden tekintetben ősz-
tönző és otthonias levegője irányítólag hatott
egész pályámra. Mérhetetlen sokat köszönhe-
tek a Mintának, és mindig a legnagyobb hálá-
val és szeretetti gondolok vissza az ott töltött
évekre, arról nem ls szólva, hogy elvégre ak-
kor fiatal voltam ...

(Az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Ságvári Endre Gyakorló Iskolájának

"Centenáriumi emlékalbuma" 1872-1972.
Szerkesztette Fehérvári Gyula, dr. Makay

Gusztáv, dr. Solti Jánosné.
Bp., 1972.61. o.)



BÁRCZ I G ÉZA ÉS A ST IL ISZT IK A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SZATHMÁRI ISTVÁN

1. Joggal merül fel a kérdés: Bár c z iGé zár a, az ízig-vérig nyelvtörténész tu-
dósra miért éppen stilisztikai munkásságának a mérlegre tételévei emlékezem szüle-
tésének századik évfordulóján? Hisz nemcsak hogy átfogó stilisztikát nem írt, de ez
a diszcipIína koránt sem tartozott az általa legműveltebb területek közé. Nem szabad
azonban elfelejteni, hogy Nyelvjárás és irodalmi stílus című nagy tanulmánya most
is úgynevezett kötelező olvasmánya magyar szakos hallgatóknak; hogy Jókai egy le-
írásának a tőle való értő elemzése napjainkban is mintát ad tanároknak, kutatóknak;
hogy a "pesti nyelv" (valójában az argó) és a "nagyvárosi népnyelv" sajátságainak a
bemutatásával, illetve létének a jelzésévei már a harmineas években a mai tudo-
mányos törekvéseket idézi; és hogya szépirodalmi stílus és egyáltalán a nyelvi szép-

ség, esztétikum melletti határozott és következetes kiállása mindig - az utóbbi évti-
zedekben pedig különösen - példamutató. Aztán még valami: egy-egy kiemelkedő
egyéniség sokoldalúsága, képességeinek gazdagsága nemegyszer pregnánsabban kitet-
szik egy számára perifériálisabb szakterületen, különösen ha éppen a nyelv- és iro-
dalomtudomány között elhelyezkedő, a kőltői-írói stílust is érintő vizsgálatról van szó.

2. Mielőtt az itt jelzettekre részletesebben kitérnék, hadd idézem meg egy pil-
lanatra Bárczi Gézá t, a tudóst, a tanárt és az embert, úgy, ahogy első találko-
zásunk óta emlékezetemben él.

1945 márciusa ... az első előadások a debreceni egyetemen a magyar névmások
történetéről és a nyelvföldrajz kérdéseiről... Mint ijedt elsőévesek megilletődéssel
hallgattuk professzor úrnak mindig logikus és mégis színes okfejtéseit, és ha vala-
melyik névmás történetének sokszor bonyolult problémaláncolatában ki is maradt
számunkra valamelyik láncszem, egyet biztosan éreztünk: ezeken az előadásokon a
tudománnyal találkoztunk. .. Aztán következtek az első proszemináriumi órák és az
úgynevezett önkéntes beszámolók, amelyeken gyakran alig esett szó a tőlünk kívá-
lasztott Magyar Nyelv- vagy Nyelvőr-cikkről, de annál több a mi személyes kérdése-
inkről: szépirodalmi és szakjellegű olvasmányainkról, érdeklődési körünkről, terve-
inkről... Majd megírtuk az első szemináriumi dolgozatot, amelynek az volt a legma-
radandóbb haszna, hogy egyszer s mindenkorra megismerkedtünk a nyelvészeti
könyvtárral, és megtanultuk - vagy egyelőre inkább csak megpróbáltuk - professzo-
runk jelenlétében élőszóban előadni mindazt, amit négy-öt hétig, sokszor keserves,
de mindig izgalmas munka során összeszedtünk. .. És azok a közvetlen beszélgetések:
amikor késő délután vagy már este professzorunk átjött a szobájából a szemináriu-
mi helyiségbe, és szó esett mindenről: nyelvtudományról, a világ eseményeiről, egyé-
ni problémáinkról... Mindezek az emberi közelséget, a velünk való törődést jelentet-
ték. Igazi tudomány, emberi közelség: ezt kaptuk Bárczi Gézától.
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A kővetkező egyetemi évek? Az eddigieket mélyítették tovább. Miközben sze-

münk láttára - pontosabban a fülünk hallatára - formálódtak BÁRCZI GÉZA kitű-

nő jegyzetei, illetőleg egyedül álló tankönyv- vagy inkább kézikönyv-sorozatának

egyes darabjai, még mélyebben és még többet láttunk meg a magyar nyelv és a

nyelvek múlt jának, valamint jelenének a problematikájából, és még jobban megvilá-

gosodtak előttünk azok a módszerek, amelyekkel ezek a problémák megközelíthető-

ek. Aztán a nagyerdei szemináriumi kirándulások, a tanszékhez immár hivatalosan

is közelebb kerülteknek tartott franciaórák és a gyakori beszélgetések révén, ame-

lyeket az egyetemről gyalog hazamenet az akkori Libakerten keresztül a Kollégiu-

mig folytattunk, - ha lehet - még közelebb kerültünk Bárczi Gézához.

Lényegében nem változott semmi akkor sem, amikor itt, a pesti egyetemen tan-

székvezetőm lett. Szigorú követelményei - csak persze most már az egyetemi oktató

számára - megmaradtak: végigtanítani (előadáson, szemináriumon) minden kollégi-

umot; olvasni, tanulni minél többet; dolgozni, írni, publikálni... De megmaradt a se-

gítő kéz is! Nemcsak azokra a megbeszélésekre gondolok, amelyeken a tanszék tag-

jai beszámoltak az éppen akkor folyó kutatásaikról, az oktatással kapcsolatos prob-

lémáikról, a legújabb izgalmas folyóiratcikkekről, könyvekről, hanem elsősorban ar-

ra, hogy Bárczi Géza szobájának ajtaja szüntelenül nyitva állt előttünk (és mindenki

előtt), hogy nagy és kis ügyekben, átfogó és apró tudományos és egyéb kérdésekben

kikérhessük mindig el irányító, meggondolkoztató véleményét...

3. Kiterjedt munkásságát nagyon röviden így foglalhat juk össze: a) ennek ered-

ményeként egyes diszcipIínák új távlatot kaptak (pl. a nyelvtörténet, benne különösen

a hangtörténet); - b) másokat továbbvitt a korábbi úton (pl. a fonetika, a szókincs-

vizsgálat, a nyelvművelés); - c) ismét másokat éppen ő indított el, alapozott meg (pl.

a nyelvjárástörténet, a lexikográfia); - d) végül pedig egyes esetekben fontos részle-

geket illetően újat, modernet hozott, anélkül, hogy új diszciplínáról beszélhetnénk (pl.

az argó és a nagyvárosi népnyelv kérdései). És módszerének legfontosabb jellemzőí:

a teljes nyelvi élet számbavétele; a nyelvi mozgás figyelemmel kísérése; a pontos nyel-

vi adatokra való támaszkodás; az elméleti következtetések levonása; és szintézisek lét-

rehozása még akkor is, ha bizonyos láncszemek hiányoznak. Hozzátehetjük, hogy e

sokrétű módszer kialakításához hozzásegítették a következő tudósi erények: témagaz-

dagság; a problémák világos felismerése; az ezek megoldására irányuló módszerbeli

érzék; a logikus, áttekinthető és távlatokat is nyitó okfejtés; a rendkívül széles látókör;

a mindig ízes, változatos, röviden: franciás eleganciájú stílus.

4. Most már lássuk, milyen tényezők járultak közelebbről hozzá ahhoz, hogy

BÁRCZI GÉZA tudományos pályáján a stílusvizsgálat, a stilisztika felé is fordult. In-

duljunk ki abból, hogy bár - mint már utaltunk rá - mindenekelőtt nyelvtörténész

volt, de a mai nyelv rétegződése, mozgása és ezek vizsgálata, valamint leírása szintén

érdekelte. Mindezt csak erősítette sajátos nyelvszemlélete. Számára ugyanis a nyelv

nemcsak egyszerű közlés, hanem esztétikum is: "Igaz - mondja 1975-ben, egy interjú
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alkalmával (Köznevelés 1975. 2. sz. 5) -, hogy a nyelv elsődleges föladata a közlés,
de anyanyelvünk egyszersmind művészi anyag, nemzeti irodalmunknak az anyaga;
egész nemzeti műveltségünk anyanyelvünkön alapszik." De az esztétikum szerinte ott
van a mindennapi nyelvben is, erre utal az Értelmező szótár 1. kötetének az ismer-
tetése kapcsán: ,,Aki valamit közölni akar, gyakran még a legszerényebb fokon is,
többnyire hatásosságra, érzelmi állapot kifejezésére törekszik. E hatásosságot szolgál-
ja a szabatosságon kívül a kifejezés csinossága, tetszetőssége, a nyelv hagyományai-
nak megfelelő helyessége, esetleg érzelmi színeződése, a tárgy természetéhez való iga-
zodása." (Nyr. LXXXN, 129.) Érthető tehát, hogy fontos szerepet tulajdonít a nyelvi
eszközök stílusértékének, egyáltalán a stílusnak, illetve a stílusérzéknek, amely érvé-
nyesíti hatását mind a mondanivaló kifejezésében, mind a szépirodalmi szövegek be-
fogadásában:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,A. stílusérzék - írja az emlí tett ismertetésben (uo.) - a legnagyobb szel-
lemi örömök forrása, az irodalom teljes élvezetének egyik igen fontos föltétele."
Bárczi Géza egyébként nagyon vonzódott a szépirodalomhoz: sokat olvasott, prózát
és verset egyaránt, szinte lépést tartott a művek megjelenésével. És szívesen beszélt
olvasmányairól, a kőltök, írók stílusáról. Az emlí tett franciaórákon is például Anatole
France "Les dieux ont soif" című regényének, Maupassant novelláinak, illetve Marcel
Pagnol "Topaze", "Marius" és .Fanny' című drámáinak az elemzésével gyakoroltuk
a nyelvet, de az irodalmi és stíluselemzést is, sőt egyáltalán az irodalmi értést. Végül
a stílusvizsgálat. a stilisztika felé vitte Bárczi professzort teljességigénye: számba ven-
ni a teljes nyelvet, a teljes nyelvi életet, mind a múltban, mind a jelenben. Hogy ma-
radhatott volna hát ki ebből a stílus, a kifejezés módja?

Térjünk ki csupán felsorolásszerűen arra is, hogy nyelv és stílus ilyen felfogá-
sának, szemléletének a kialakulását mi segítette közvetlenül. Bárczi Géza már kís-
gyermek korában édesanyja ízes Ipoly-vidéki nyelvét hallja, majd később, Debre-
cenbe kerülve a Csűry-örökség folytatása viszi - mondhatnánk: egy életre - a nyelv-
járások tanulmányozása felé. A gyors egymásutánban tanult, megtanult nyelvek (a
latin, görög, francia, német, eszperantó - már diákkorában lefordít ja erre a nyelvre
Madách nagy művét, Az ember tragédiáját -, török, spanyol, olasz) és ezek irodal-
ma, valamint az idekapcsolódó nyelvi egybevetések és fordítások, továbbá a francia
kultúra közvetlen megismerése, az Eötvös Collegiumban későbbi írókkal, irodalom-
és zenetudósokkal való barátság, kapcsolat (Szabó Dezső, Laczkó Géza, Gyergyai
AIbert, Kodály Zoltán stb.), a csaknem két évtizedes középiskolai francia tanítás
mind, mind érintkezésbe hozta Bárczi Gézát valamilyen formában a stilisztikai je-
lenségekkel, a stílussal. Szó- és hangtörténeti, irodalmi nyelvi, továbbá nyelvünk tel-
jes történetét bemutató kutatásai, illetve a mai nyelvjárásokkal, az argóval, a nagy-
városi nyelvvel és a nyelvhelyességi kérdésekkel való foglalkozás meg már egyenesen
szinte megkövetelték a stilisztika szempontjainak figyelembevételét.

5. Úgy látom, BÁRCZI GÉZA stilisztikai munkásságára a tudomány területén
mindenekelőtt a BALLY-f'éle stilisztika és az explication de texte elemzőmódszer
hatott.

165



6. BÁRCZI GÉZÁnál - az eddig mondottakból is következően - a stílus kő-
zéppontjában a hatásosság és az esztétikum áll. Valójában szépirodalmi művek
elemzésekor is ennek a hatásnak, ennek az esztétikumnak a kifejező eszközeit kere-
si a nyelv és a stílus minden szintjén. Másik, de ezekkel összefüggő jellemzője
BÁRCZI stílusfelfogásának a nyelv, az anyanyelv kifejezésbeli pozitívumainak a fel-
kutatása, illetve a nyelvi változásoknak ilyen irányba való ••terelése". Ezt írja példá-
ul ,.A nyelvi változások értékelése" című dolgozatában - JESPERSENre és a fran-
cia BRUNOT -ra, GILLIÉRONra és DAUZA T-ra is hivatkozva -, hogy ••...minden
nyelvnek megvannak a maga jellemző sajátságai mind a szókincs ... (árnyaló képes-
ség, kifejezésbeli pontosság stb.), mind a hangrendszer, mind pedig a nyelvtani föl-
építés szempontjából... E sajátos vonások egy része értelmi és esztétikai szempont-
ból előnyös, mert változatos és színes, tömör vagy világos fölépítésű stb. kifejezés-
módokat tesz lehetővé, más jellegzetességek viszont kevésbé előnyösek." (MNy.
LXll, 129.) Aztán: ••...maga a beszélő igenis állandóan értékel, igyekszik beszédét
világosabbá, hatásosabbá, tetszetősebbé tenni, válogat a nyelvi eszközökben .," (i.h.
132). Érthető tehát, hogy professzorunk mindig kiállt a stilisztika státusza mellett (1.
pl. ,.Az Eötvös Loránd Tudományegyetem története", 1945-1970., főszerk.,
SINK.oVICS ISTVÁN. Bp., é.n. [1970.], 466, 468-469).

A genfi CHARLES BALLY elsőként írja le (akkori) modern eszközökkel a
francia nyelv stíllusjelenségeit. Mesterével, SAUSSURE-rel ellentétben azonban a
parole-t, a mindennapi nyelvet tanulmányozza. az érzelmi oldalt, az affektivitást
hangsúlyozva. Szintén elsőként szinonímasorokat állít fel, stilisztikai érték szerint
minősítve e sorok tagjait. Kiemeli továbbá a beszédszituációk fontosságát, és ki-
mondja, hogya nyelv cselekvéseszköz is. (Csak zárójelben utalok rá: ilyenformán
BALLY nemcsak a funckionális stilisztika megalapítója lett, hanem egyúttal előfu-
tára a pragmatikának, a konnotációelméletnek, a szociolingvisztikának, de még a
beszédaktus-elméletnek is.) Tanítványai még tovább mennek: utat nyitnak a törté-
neti jellegű stilisztikai kutatásoknak; bevonják vizsgálódásaikba a szépirodalmat, va-
lamint kiemelik a stilisztikában a válogatás fontosságát stb.

Az explication de texte valójában a francia stilisztikai iskolának az elemző-
módszere, amely a múlt század nyolcvanas éveitől kristályosodott ki, és amelynek a .
tudnivalóit GUSTAVE LANSON 1908-ban foglalta össze. Legjellemzőbb rá a szö-
veg, a nyelvi jelenségek feltétlen tisztelete. Az első lépés ebben a módszerben a
••sens littéral", a betű szerinti megértés, vagyis valamennyi nyelvi-stilisztikai jelen-
ség (hang, szó, mondat- és szövegtani eszközök, képek stb.) jelentésének, illetve
funkciójának, stilisztikai szerepének és az egész műhöz való viszonyának - gramma-
tikai, tárgyi stb. magyarázatok útján való - pontos számbavétele. Az elemzés kővet-
kező szakasza a ••sens littéraire", azaz irodalmi értelem, vagyis a mű pszichológiai,
filozófiai stb. sajátságainak, valamint irodalomtörténeti jelentőségének a megállapí-
tása. (L. részletesebben: Világirodalmi Lexikon 2: 1324-1325, szakirodalommal)
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BÁRCZI GÉZA stilisztikai jellegű dolgozatairól a következő rendben emléke-
zem meg: a) stíluselmélet; - b) stíluselemzés; - c) stílusértékekre stb. utalás a ma-
gyar nyelv jellemzése során és d) a stilisztikához közeli diszciplínák körébe tartozó
dolgoza tokban.

7. Stíluselmélet. - BÁRCZI GÉZÁnak egyik legjelentősebb idevágó ta-
nulmányát (,.Nyelvjárás és irodalmi stílus": StílTan. 62-115) azért sorolom a stílus-
elmélet körébe, mert - mondhatnánk - általános stilisztikai síkon tárgyalja a táj-
nyelvi elemek (kiejtés, szavak, állandósult szókapcsolatok, alap- és mondattani je-
lenségek) stilisztikai sajátságait és irodalmi felhasználásbeli lehetőségeit. Jókaitól,
Míkszáthtól, Móricztól, a népi íróktól és mai költőktől vett példákon mutatja be,
hogy ezek a stiláris eszközök milyen funkcióban (reális ábrázolás, népihangulat-te-
remtés, a szereplők jellemzése, archaizálás stb.) és milyen kontextusban (párbeszéd,
monológ, leírás, narrátori szöveg stb.) állhatnak. Kitér továbbá a magyar irodalmi
nyelv (ma inkább: nyelvi sztenderd) kialakulására, illetve a nyelvjárásoknak abban
és általában a szépirodalomban játszott szerepére, mindezt szembeállítva az egészen
más francia viszonyokkal. Végül is ezt állapítja meg: ,.Az 1945-től napjainkig terje-
dő szakasz első részében, hogy úgy mondjam, nyelvjárási divat észlelhető. főleg a
fiatalabb írók stílusában a nyelvjárási elemek olykor meglepő bőséggel jelentkeznek,
míg az utóbbi években, ellenkezőleg, az általános tendencia, úgy látszik, a nyelvjárá-

siasság visszaszorítása." (1. m. 76.) De vajon akkor hol tartunk most? - tehetnénk
hozzá!

8. Stíluselemzés. -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz explication de texte elemzőmódszernek a - hozzá-
tehetjük: helyes és célszerű - alkalmazására két példát is nyújt BÁRCZI GÉZA. Az

egyik, elsősorban magyartanároknak tartott előadásában Jókai ,,Az aranyember"
című regényéből a Senki szigete leírásának egy részletét elemezte (Nyr. LXXXIII,
429-439). Ebben a stilisztikai elemzésnek két főtípusát különíti el: ••...lehet a kiin-
dulópont - írja bevezetésképpen - a nyelvtani elemzés, ebből térhet át az analizáló
fokozatosan a nyelvtani felépítés, struktúra szerepére, szavak, szerkezetek hangula-
tára, amelyből aztán betetőzésül kialakítható, érzékeltethető az egész szövegrész
együttes hatása." A másikat pedig így jellemzi, a hermeneutikára is emlékeztetve:
••...az elemző megállapítja röviden az elemzendő szövegrész rája gyakorolt egyete-
mes hatását, majd vizsgálja a szővegrész, jelen esetben a kép fölépítését, alkotó ré-
szeit, keresi az egyes részletek hatásának stilisztikai, nyelvi eszközeit, valamint a
képsíkok kapcsolódását, egymáshoz és az egészhez való viszonyát, legalább futólag
érintve az elemzett szövegrésznek az egész műbe való beilleszkedését, abban betöl-
tött szerepét. Hogy a részletesebb elemzésben mire esik a fősúly, mondatszerkesztés,
ritmus, képek, trópusok, jelzők, állítmányok stb., stb. szerepére, az persze magától a
szövegtől függ." (1. m. 439, jegyzet.) BÁRCZI ebben a dolgozatában és a másikban
(••Kisfaludy Sándor: A boldog szerelern, 35. dal": Nyelvművelő. Szerk. LŐRINCZE
LAJOS. Bp., 1956. 350-355) erre a második eljárásmódra szolgáltat igen tanulságos
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9. A magyar nyelv jellemzése. - Mint már utaltam rá, BÁRCZI pro-
fesszor szívesen és többször foglalkozott a nyelv - mindenekelőtt magyar nyelvünk
- általános jellemzésével. Ennek keretében nemcsak a stílus felé is mutató kommu-
nikációs vonásokat említ, hanem miközben az egyes nyelvi szintek (hang-,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszókész-

let-, alak- és mondattan) jelenségeinek az alakulását tárgyalja a kezdetektől napja-
inkig, gyakran kitér azok stílusértékének a módosulására is. Összefoglaló munkái te-
hát érintőlegesen stílustörténetek is. A stilisztikai vonatkozásokat ezúttal nem ve-
hetjük sorra, csupán a legfontosabbakra hívom fel a figyelmet.

a) Általános jellemzés. - BÁRCZI GÉZA az egyes részdiszcipIínák keretében
összefoglaló munkáiban - mindenekelőtt ,.A magyar nyelv életrajzában" (1963.,
19662., 19753.) - és számos tanulmányában a tudós biztonságával mutatja be nyel-
vünk fej lődését, fokozatos gazdagodását, illetve külön cikkekben is (,.Anyanyelvünk
magyarsága": Nyr. LXXX, 1-14; ,.A magyar nyelv jelleme": MNy. LXXI, 257-268)
kiemeli a magyar nyelv legjellemzőbb vonásait. Közben természetesen arra szintén
kitér, hogy hogyan gyarapodott nyelvünk stilisztikai fegyvertára, amíg igazi művészí

eszközzé fejlődött. A nyelv és az anyanyelv valóságos apotheózisával találkozunk
mindjárt ,.A magyar nyelv életrajza" előszavában: ,.Az emberi elme nagyszerű alko-
tásai kőzőtt aligha van még egy, mely alapvető fontosságban vetekedhetnék a nyelv-
vel ... a tagolt, hajlékony emberi nyelv az emberiség legnagyszerűbb vívmánya, me-
lyet mai változataiban a nemzedékek végeláthatatlan sorainak állandó erőfeszítése
teremtett meg; olyan eszköz, melyet sohasem tudunk nélkülözni, s mely az embert
attól fogva, hogy zsenge korában eszmélni kezd, egész életén át kíséri és szolgálja. S
»a nyelv« mindenki számára elsősorban az anyanyelv. Idegen nyelvet meg lehet ta-
nulni, sőt esetleg kivételesen igen jól is lehet tudni, de szinte sohasem úgy, mint az

példát. Ide két megjegyzés kívánkozik. Többen az explication de texte bukta tói kö-
zött emlegetik, hogy az elemző szubjektivitása a kelleténél nagyobb mérvű lehet;
hogy túlsúlyba kerülhet a grammatikai elemzés; hogy a szöveg részei eluralkodhat-
nak az egész felett; hogy ez a módszer az egész szöveg vizsgálatára, továbbá a szerző
egyéni stílusának a megragadására nem alkalmas. Nos, BÁRCZI professzor - véle-
ményem szerint - mindezeket a buktatókat elkerülte. Aztán a Világirodalmi Lexi-
kon cikkírója arra utal (2: 1324), hogy a fonetika, a leíró nyelvészet, a stilisztika, a
pszichológia, a szociolingvisztika stb. fejlődése módosította e módszer normáit...
Mindezt - mutatis mutandis - már erről a két elemzésről is elmondhatjuk.

BÁRCZI harmadik idesorolható dolgozata ("A Rozsdatemető stílusáról": Nyr.
LXXXIX, 336-339) távolabbról kapcsolódik az explication de tex te-hez. Ebben -
reálisan, helyesen - elutasítja Fejes Endre "nouveau roman"-szerű regényévei kap-
csolatban KOVALOVSZKY MIKLÓS állásfoglalását, amit már KOVALOVSZKY
dolgozatának a címe jelez röviden: ,.A Rozsdatemető stílusa avagy a stílus rozsdate-
metője" (Nyr. LXXXVIII, 421-438). BÁRCZInak ez az írása arról is tanúskodik,
hogy nagyon benne élt a mában, tudniillik a "Rozsda temető " körül kibontakozott
heves vitához azonnal hozzászólt.
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anyanyelvet, melynek minden elemét ezer meg ezer emlék színezi és tölti meg tarta-
lommal, mely egész nevelkedésünket, fejlődésünket kíséri, sőt bizonyos fokig gon-
dolkodásunk formáit is meghatározza." (5-6.) Majd az "életrajz" végén ezt olvas-
hatjuk: "Nyelvünk jellegzetes erényei tehát: színes, változatos hangzás, rendkívüli
metrikai rugalmasság; tömörség, szoros logikus kapcsolás; finom árnyaltság, képsze-
rűség; pontos fogalomalkotásra való képesség." (387.)

b) A hangállomány és a kiejtés. - Hangrendszerünk alakulását (egy-egy hang
megszületése, eltűnése stb.) BÁRCZI professzor esztétikailag is mindig értékeli.
ÖSszefoglalóan - mai nyelvünkre vonatkozólag - kiemeli magán- és mássalhangzó-
rendszerünk gazdagságát, tiszta artikulációját, a hangok szerenesés megoszlását és
kapcsolásmódját, a szó első tagjára eső dinamikus hangsúlyt, a kellemes ritmust és
így tovább. Külön is megemlíti, hogyelsősorban a magánhangzók rövid-hosszú
szembenállásának az eredménye, hogy az időmértékes verselés nyelvünkben nem-
csak lehetséges, hanem éppoly tökéletességre emelkedett, mint a görögben vagy a la-
tinban. Aztán felfigyel arra, hogy az említett hangsúlyozási mód azért is előnyös,
mert "... a kissé mindig torzító gépi beszéd (mozi, rádió, magnetofon stb.) megérté-
sét megkönnyíti" (i. m. 385). Egyébként kőznyelvi kiejtésünk hanglejtésformáit gaz-
dagítaná a színesebb nyelvjárásiakkal. Fájlalja továbbá a zártzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAif visszaszorulását,
még 1974-ben is a leghatározottabban kiállt mellette (Magyar Nemzet 1974. dec. 8.
13), és súlyos hibának tartja a hadaró beszédnek (és a vele járó káros következmé-
nyeknek) a terjedését.

c) A szó- és kifejezéskészlet. - BÁRCZI professzor sokat foglalkozott szó- és
kifejezéskészletünk eredetével, történetével, valamint mai állapotával. Amikor csak
szükségesnek látja, mindíg megadja a tárgyalt lexikai elem stílusértékét is (pl. ,,AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

delnö 70-80 évvel ezelőtt választékos, előkelő hangulatú szó volt, ma már csak gú-
nyos vagy komikus éllel használható, az irodalmár viszont valaha erősen gúnyos,
pejoratív értelmű volt, ma pedig már-már szinte semleges hangulatú." ,,A magyar
nyelv története". Szerk.: BENKŐ LORÁND. Bp., 1967. 10.) Külön gondja van aztán
az expresszívebb kifejező (hangutánzó, hangulatfestő) szavaknak, a nyelvújítás alko-
tásainak, továbbá a rendszerint képet is tartalmazó színes szólásoknak a - stiliszti-
kai sajátságokat is felsorakoztató - bemutatására.

d) Alak- és mondattani eszközök. - Az alak- és mondattani eszközök tárgyalá-
sa közben is rendszerint rávilágít azok stilisztikai értékére. Igen tanulságos például
amit kiterjedt képzőkészletünk árnyaló szerepéről, a nyelvünk külön életében kiala-
kult igekötők sokirányú funkciójáról, aszóösszetételeknek tömörséget szolgáló olda-
láról stb. mond. Ezenkívül jelzi névszó- és igeragozásunk szintetikus jellegét (a bir-
tokos személyjelezés és a birtokviszony kifejezése, a tárgyas ragozás, a határozói vi-
szony jelölése, a jelző és jelzett szó kapcsolata stb.) és szórendünk rugalmasságát,
rendkívül expresszív voltát. Nem hallgatja el természetesen az analitikus tendencia
érvényesülését (az igeneves szerkezetek felbontása, a jövő idő stb.) és ennek a stílus
szintjén jelentkező hatásait sem.
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e) Stílustörténet. - Az eddig előadottak alapján talán természetes, hogy

BÁR--CZI nyelvtörténeti munkáiban szorosabb értelemben vett rövid stílustörténeti

fejezetek, illetve hosszab-rövidebb ilyen megjegyzések is találhatók. Utalok itt az

egyes korok, írói csoportok jellegzetes stílusát bemutató részekre (pl. a barokkos stí-

lus: A magyar nyelv életrajza 286-288, a reformkor stílustörekvései: uo. 312-315, a

népi írók stílusa: uo. 364-365) és az egyes írók, költők egyéni stílusát érintő megál-

lapításokra (pl. Balassa, Pázmány, Zrinyi, Faludi stb., 1. még A magyar nyelv élet-

rajza mutatóját). Bárczi professzor még azt is kikövetkezteti, hogy például Zrínyi

tudatosan archaizáló szándékkal használ fel ingadozó tárgyas igealakokat (Pais-Eml,

206-214,1. még MNy.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALN, 257-270).

10. A stilisztikához közeli diszciplínák körébe tartozó idevágó dolgozatok. - A

stilisztikához közeli diszciplínák kőzíil BÁRCZI GÉZA munkásságát illetően hár-

mat érintek röviden.

Az irodalmi nyelv vizsgálatát azért kell megemlítenünk, mert ennek a törté-

netileg a nyelvjárások fölé rétegeződő, majd egységesülő és normalízálódó, legkímű-
veltebb és a nemzetet is szimbolizáló nyelvváltozatnak - érthetően - vannak stilisz-

tikai vonatkozásai is, továbbá ez a legszorosabban kötődik az írott nyelvhez, illetve

a szépirodalmi stílushoz. BÁRCZI számos idevágó részlettanulmány és egy össze-

foglalás (1. MNyj. XII, 3-21) megjelentetése után A magyar nyelv életrajzában - ha

elsősorban a terjedelem miatt lényegre törően is - teljesen felméri irodalmi nyel-

vünk létrejöttének egyes fázisait, és közben - mint már utaltam rá - a stilisztikában

és a stílustörténetben is jól hasznosítható hosszabb-rövidebb megjegyzéseket tesz.

Nagy érdeme BÁRCZI GÉZÁnak, hogy Kosztolányihoz hasonlóan - aki így

nyilatkozott: "Szeretjük a falut, de szeretjük a ligeti tájszólást is" - fel- és elismerte

az argónak és a városi népnyelvnek nemcsak a létét, hanem a nyelvi és stilisztikai

szerepét is. Ezt mondta róluk 1975-ben a Köznevelés riporterének (2. sz. 3):

"Ugyanúgy színesíti, gazdagítja, táplálja nyelvünket, ahogy a vidéki népnyelvek táp-

lálták hosszú időn át. A jassznyelvi szavak először az ifjúság, a diákság nyelvébe ha-

tolnak be, majd a köznyelven áthaladva az irodalmi nyelvbe érkeznek. Először csak

mint jellemző, környezetfestő kifejezések szerepelnek, aztán elterjednek, és véglege-

sen beilleszkednek a köznyelvbe. " Csakhogy már 1931-ben és 1932-ben közzétette

,.A »pesti nyelve" című dolgozatát (a MNy.-beli közlés után: MNyTK. 29. sz. 371.),

amelyben - a francia argóra is utalva - áttekinti a magyar argó kialakulását, az ide-

tartozó szavak, kifejezések történetét (az idegen eredetűek magyarrá, a magyar sza-

vak argó elemmé válásának a módjait), ezek stilisztikai jellemzőit, és jelzi azt is,

hogy ott találhatók Karinthy, Molnár Ferenc, Szép Ernő, Heltai Jenő és mások mű-

veiben. (L. még: A városi népnyelv kérdéseihez: MNny. Ill, 70-85; Jegyzetek a bu-

dapesti népnyelvről: uo.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN, 71-89.)

A harmadik diszciplína a nyelvművelés. Ennek - mondhatnánk - fő kategóriája

a nyelvi eszmény, amelyet BÁRCZI GÉZA - tulajdonképpen bevonva a stilisztikát

is - így ír körül: ,.A nyelvi eszmény egy olyan magyar nyelv - mind a művészi igé-
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nyű írásművekben (s elsősorban ezekben), mind pedig a nyelvhasználat minden
egyéb területén ... -, mely épen őrzi a maga hagyományos, értékes tulajdonságait,
azaz a tömörséget, a képszerűséget, a finom árnyaltságot, a világos szabatosságot és
a változatos hangzást, továbbá a rugalmasságot, mely magában foglalja nemcsak a
különféle műfajokhoz, hanem a megváltozott igényekhez való simulást, anélkül,
hogy szakítania kellene ősi jellemével." ("Nyelvművelésünk". Bp., 1974. 24.) A
nyelvművelés célját pedig így jelöli meg: "... célja, hogy a fejlődés, a nyelv során be-
álló módosulások a lehetőség szerint ne károsítsák meg ezeket az értékes tulajdon-
ságokat, hanem inkább erősítsék őket." (Uo. 25-26.) A közvetlen teendő tehát sze-
rinte a mérlegelés: "... gazdagodást jelentenek-e, új színt, új árnyalatot hoztak-e,
esetleg romboltak-e, megsemmisítettek-e nagyobb értékeket, és esztétikai szempont-
ból mit érnek." (Uo. 69.) Röviden így érthető, hogy BÁRCZI GÉZA .nyelvmüve-
lés" -éböl mindig meríthet a stilisztika is.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

11 . Hogy BÁRCZI GÉZÁhoz közelálIt általában a stílus és hogy nem volt ide-
gen tőle a stilisztika, azt nem utolsósorban saját stílusa is igazolja. Élőszóban és
írásban egyaránt sokat adott a mondanivaló igényes megfogalmazására, formájára.
Igen hatásos előadó is volt: akár idegen nyelven külföldi kongresszusokon, akár itt-
hon az akadémián, vagy az egyetemen hallgatók előtt, vagy éppen ha kisiskolások-
nak beszélt egy-egy nyelvjárásgyűjtésünk alkalmával. írásait is a tárgyhoz illő vilá-
gos okfejtés, egy kissé választékos, elegáns, de mindig színes, élvezetes stílus jelle-
mezte. Álljon itt két rövid példa. Az egyik egy kis részlet a 75 éves Mészöly Gede-
ont köszöntő írásából: "Lelemény és ötletesség villan fel minden sorában, s ő a leg-
jobb bizonyítéka annak, hogya szilárd tudástói fegyelmezett teremtő fantázia mi-
lyen érték anyelvtudományban. - Mészöly írásai nem múló villanású röppentyű szi-
porkái, hanem éles, tartós fényforrások. Tanításai nyelvtudományunkban ma is ele-
ven valóságok, fölfedezései, megoldásai állandóan ható tényezők." (Nyr. LXXIX,
373.) És néhány sor a noirmoutier-i fogságra való visszaemlékezéséből: .Kuncz Da-
di, aki kitűnően csellózott, csináltatott magának Varga asztalossal egy csellószerű
furcsa jószágot, egy háromszögű alapon épült ferde gúla formájú valamit; ennek a
nyaka csinos női aktban végződött, Max von Bergen német szobrász műve ... A csel-
lónak halk, zümmögő, de egyáltalán nem kellemetlen hangja volt. Gyönyörű nyári
estéken Kuncz felhozta a csellót, és a magasabb csonka torony teraszán játszott,
miközben Luger kávét főzött és mi éjjel kettőig, háromig hallgattuk a zenét. Ilyen-
kor már nem kellett félni a tilalom áthágásának a fölfedezésétől, a cselló halk hang-
ja nem hallatszott el messze, a faluban aligha vették észre." (It. 1976: 93.)

12. Mit mondhatnék befejezésül? A következőt. Csak sajnál hat juk, hogy
BÁRCZI GÉZA nem tette központi szakterületévé a stilisztikát. ne - talán dolgo-
zatommal sikerült bizonyítani - e tekintetben is tanulhatunk tőle, mert az igazi tu-
dósoknak akkor is van lényeges mondanivalójuk, ha csupán "kirándulnak" egy álta-
luk nem elsőrendűen művelt szakterületre.
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ŐRSÉG I TÁ JSZAVAK ÉS NÉHÁNY SA JÁTO S

ŐR SÉG I PARA SZT I SZAKK IFE JEZÉSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

VÉGH JÓZSEF

1991. január elején védtem meg nagydoktori értekezésemet: "Kapcsolatok a je-
lentéstan, a nyelvjáráskutatás és a néprajz között. (Egy élet tudományos és tudo-
mányszervező munkásságának összefoglalása)."

Dolgozatomat az opponensek és a kijelölt bíráló bizottsági tagok nagy elisme-
réssel fogadták.

Értekezésem terjedelme a következő: 281 lap és 5 oldal néhány kevésbé ismert
munkaeszközről és a kiváló adatközlők fényképeivel.

A jelenlegi nehéz gazdasági viszonyok közepette nincs reményem arra, hogy
munkám teljes egészében megjelenhessen. Úgy határoztam tehát, hogy munkám je-
lentősebb részeiből néhány fejezetet, ahol ehhez módom és lehetőségem van, közzé-
teszek.

Jelen alkalommal az őrségi tájszavakat és néhány jellegzetes paraszti gazdasági
kifejezést szeretnék közreadni.

MOLNÁR ZOLTÁN, a szombathelyi tanárképző főiskola tanára a Debrecen-
ben megjelenő MNyj.-ban (XXVIII-XXIX. [1990.]) adott ki egy "Őrségi szójegyzék"
c. értékes anyagot. A szerző több forrásból, olykor megbízható, néha kevésbé meg-
nyugtató közleményből válogatta össze a jegyzéket. Az adatokat a helyszínen nem
ellenőrizte.

Én az értekezésemben szereplő adatokat minden községben a helyszínen ellen-
őriztem. Továbbá azt is megadom, hogy a felsorolt szavak milyen társadalmi értékű-
ek, kik használják, csak az öregek, tehát kihaló szó, a fiatalok már nem mondják,
legfeljebb ismerik az adatot. Olvasóimnak tehát nyelvszociológiai megfigyelésekre is
módja van.JIHGFEDCBA

***
Örségi vizsgálataim célja nyelvtani (hangtani és alaktani) jellegű volt. Ámde

lépten-nyomon érdekes tájszavakat hallottam, és ezeket, mint fő munkám mellék-

termékét feljegyeztem.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,A nyelvjáráskutatás időszerű kérdései" c. cikkemben, amely a MNyj. II. kőte-

tében jelent meg, eléggé részletesen foglalkozom a táj szavak gyűjtésének kérdéseivel
is. KISS JENŐ erről ezt írja: "VÉGH szerint CSÜRY és iskolája azért fordult szem-
be a régi - mazsolázgató - tájszógyűjtéssel, hogy "megvesse a nyelvjárás lexikai
vizsgálatának alapját, a teljes szókincsgyűjtést" (MNyj. 1953: 53).

Ugyancsak KISS JENŐ vizsgálta meg a tőle megszokott alapossággal és gondos-
sággal, hogy kőzőljűnk-e minden tájszóhoz a jelentés megadása után példamondatot
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is. Fejtegetésének végső eredménye az, hogy ez nem szükséges minden esetben. -
Én akkor közlők példamondatot, ha a tájszó jelentésének fogalmi tisztázása nem
könnyű. A példamondat a jelentés megértését elősegíti.

Még azt is jeleznem kell, mielőtt elég gazdag tájszágyűjteményem közlésébe
belefogok. hogy a felsőőri, a míhályi, a földeáki, az Ipoly-meuti (palóc), a nagykőrö-
si tájszótárak szerzői hosszú esztendőkön át - különféle szótárakat és a hagyomá-
nyos paraszti gazdálkodás útmutatófüzeteit is tanulmányozva - gyűjtötték, és ren-
dezgették anyagukat. Igaz, hogy én 1946 őszén kezdtem megismerkedni az őrségi
tájszavakkal. az ŐHA. készítése közben is volt alkalmam ilyeneket tanulmányozni,
néhány tájszót az ŐHA.-ba is felvettem, az alább következő gyűjtemény mégsem ör-
ségi tájszótár, annak csak az elkészítését segíti. Ne várjon tőlem az olvasó olyan
szótárt, mint amilyet IMRE SAMU, KISS JENŐ, RÁcz SÁNDOR, TÓTH IMRE,
VÁRKONYI IMRE, VILLÁM JUDIT készített. Úgy vélem mégis, hogy nagy kár
volna gyűjtésem anyagát közzé nem tennem. Némely tájszónak a hangalakja nem
határozott, a jelentését is más-más adatközlő kicsit egymástól eltérően adja meg.
Ezen vizsgálatokat is lehet még pótolni.

Mielőtt az őrségi táj szavak közzétételébe belekezdek, felhívom a figyelmet arra,
hogy a tájszavak (a valódi, a jelentéstani és alaki is) különböznek a szókincs egyéb
elemeitől. A közszavaknak is lehetnek hangtani, alaktani változatai, a jelentésük sem
teljesen ugyanaz minden beszélő nyelvi tudatában. A változatok száma azonban a
hangalak és jelentés szempontjából a tájszavak területén sokkal gazdagabb.

Nem csupán a különböző helyi nyelvjárásokban lehet apróbb-nagyobb különbsé-
geket észlelni, hanem ugyanazon helyi nyelvjárásban is. Néha ugyanaz az adatközlő
több változatot ismer és használ. Pl.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAliflánder, liflander, ritkábban «liflándler» (a
továbbiakban az alakváltozat ritkább voltát így jelölöm). De nagyobb különbségeket
is tapasztaltam. az általam 1986 és 1989 között újból vizsgált helyi nyelvjárásokban.
Őriszentpéteren, Szalafőn, Kercaszomoron és Csödében mindenütt hallottam az 'el-
ájul, rosszul lesz' jelentésű szavakat: elettyen, elöttyen, eleffent hangalakban. A 'kő-
tekedik' jelentésű böllenkedik böllönködik alakban is él, ugyanígy a nyifántás 'gyen-
ge, erőtlen, nyápic' nyif áncás hangalakban. A bászli 'gyáva' mellett a bájszli is; a
léhincűl 'gyengén fúj, csendesedik a szél' lehincsűl alakban is megvan.

Én az alább kőzőlt tájszavakat főleg Őriszentpéteren jegyeztem fel, de rákér-
deztem Szalafőn, Kercaszomoron (annak is a Szomoróc nevű részében), néhány táj-
szót Csödében és Zalalövőn is megkérdeztem. Ha a megadott tájszó csak egy kőz-

ségben ismeretes, akkor az illető községnevet adom meg.
Van olyan tájszó, eredetileg igealak, amelyik többnyire csak melléknéví, illető-

leg határozói igenévi alakban használatos. Ilyen pl. a tummedve 'rossz kedvű, lever!',
ti~meledett 'zavarodott, tébolyodott, nem beszámítható'.

A földmívelés és a mezőgazdaság szakszókincsét az alábbiakban nem kőzlőm,

de úgy vélem, hasznos, ha ideveszek néhány s zzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő t , amelyek
olyan tárgyaknak, fogalmakn ak, művel eteknek a jelzői, amelyek
az Őrségre jellemzők. Ilyenek pl. dűllű, dűllet, mögye 'a szomszédok között lévő fű-
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ves terület',zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgyepű,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgyöp, házűlis, füjjzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'fű', mezü vagy mezzü, tag, telek stb. Jelen-
tésüket a jegyzékben adom meg.

áfog 'álldogál', Mit áfogacc itt?
aligos mn. 'gyengélkedő, azaz ••alig van' ". Köllött innom. ollan aligozs vUüt a

gyomrom.
aggonam tn. i. Csak múlt időben hallottam: 'törődik'. Ere mént, nem aggattam ve-

le.
aranymáling'íó vagy aranymálink'íó vagy oromállu fn. 'sárgarigó'. Csödében így is

mondták: (a lamár). Szuül az (a lamár) (a továbbiakban a kihalóban levő alak-
változatokat, szavakat így jelölöm).

avitt mn. 'elavult, elnyűtt, régi'. Az ágynemű már nagyon avitt.

bagulesű fn. 'pofa'. csúfolódó jellegű.
bakfincányi tn. i. 'bukfencezni': MNy. LXXXITI.553.
baligács mn. 'balkezes, nem jó, nem ügyes'. bal kezze íro Az unokám izs baligács. -

Ez nem baligács kalapács.
barkucál ts. i. 'bele-belefarag a fa kérgébe'.
bászli - bájszli mn. A bájszli alak inkább Kercaszomoron (Szomorócon) használatos.

Ritkán hallható bámászli alakban is. Jelentése: 'gyáva, együgyű'. Ne li~gy ollan
. \ bászli i Ne szekád eszt a gyereket, ollan bájszli. VÖ.: OrmSz., Mihályi Tájsz.

b~~n tI. i. 'erősen sír, bőg': MNy ..LXXXITI,553.
b1egat ts. i. 'bőget és bőg'. Ne bl~gazsd aszt a gyereket! - Ménnyeték az ístálluba,

mer bi~ta tnak a tehenek!
bi~juzs gyerek mn. 'sírós gyerek'.
botlik tn. i. 'bomlik', Ritkán használatos. Őriszentpéteren jegyeztem fel: ••Mékfogta,

hogy össze ne bollan. Az egész Őrségben ismerik e szólást: Összebollott, mint
a pankaszi ember gatyája.

böllenkedik vagy böllönködik tI. i. 'kötekedík'. Ne böllenkeggy ! Ne böllönköggy !
böstörü fn. 'fából készült borstörő mozsár'. ŐRA. és MNy. LXXXITI.553.
bucska fn. '10 literen aluli kis pálinkáshordó': MNy. LXXXIII. 553.
bincsukus és böckös mn. 'deformálódott', Illen böckös, bincsukus kezem van.
bincsukus [fa] mn. 'ágas-bogas, deformálódott [fa]'. Te ez ollan bincsukus fa , nem

tudom. hogyan farag'gyam kű.

cságl ás mn. Pontos jelentését többszöri kérdezgetéssei sem tudtam megállapítani.
Adatközlőim a következőket mondták: a régi szürke teheneknek a szarva volt
ilyen .•• Öreg, vi~n tehennek cságl ás a szarva." Más: ••Ollan cságl ásan áll a
szarva." .,

csahos mn. 'száj as. eleven eszű'. Csahos feleslege van neki.
csajbos, csajbUókas mn. 'ferde, otromba'. Ollan csajbrokas a fa törzse. VÖ. ZA-

KÁL (85) és MNy. LXXXITI.554.
csajta t - csatangut tI. i. 'mászkál. barangol'. KUüszál mindig, aki csavarog.
csajtorás mn. 'görbe'.
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csakar, mekcsakarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAts. i. Jelentése talán: 'megtekerget'. A következő szövegkőrnyezet-

ben, spontán beszélgetésben hallottam és jegyeztem fel Kercaszomoron: ,.Mek-

csakargcnak vagy mekszeleték 'megszeleltük' akkor, hogy levegüt kapjon [ti. a

szenes vasaló]. Kevezs vUOd benne a parázs, hogy iziccsa fő." Noha a kitűnő özv.

Pongrácz Antalné Papp Margittói jegyeztem fel, szükségesnek tartom a hangalak

és a jelentés további tisztázását. Erre nem volt alkalmam. - Akadémiai nagydok-

tori értekezésemben az őrségi táj szavak jegyzékében említettem a csakar, mek-

csakar szót is (a 175. és a 186. lapon). Jelentése talán [így írtam]: 'megtekerget'.

A következő szövegkörnyezetben hallottam és írtam fel özv. Pongrácz Antalné

Papp Margit előadásában Kercaszomoron [vagy ahogy itt nevezik a falurészt:

Kercán]. ,.Mekcsakargattak vagy mekszeletek 'megszeleltük' akkor, hogy levegüt

kapjon [a vasalu]. Kevezs vUOd benne a parázs, hogy izziccsa fö!" (Az érteke-

zésben nem írtam, hogy néhány őrségi kőzségben, így Kercán is a köznyelvi fel

- föl igekötő zárt e-vel hangzik. Bár értekezésemben több helyt szó esett erről

is.) Dolgozatom megvédése után levélben megkérdeztem a nagyon értelmes Pong-

rácznét (1987-ben volt 70 éves), aki kérdezgetésem célját, nemzeti és kulturális

jelentőségét is jól ismerte. Pongráczné 1991 őszén így válaszolt: "megcsavaro-

dott, megtekeredett, a vasalut megcsargattam, mer lehamvatt benne a parázs,

hogyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAizullon fe, melegebb legyen mer szenyes vasalu vót." Én az adatközlő írás-

módján nem változtattam. Az értekezésemben leírtakból, továbbá Pongráczné le-

veléből úgy látom, hogy nemcsak a jelentés bizonytalan, hanem a hangalak is. Jó

volna Kercán és néhány őrségi községben kérdezősködni a művelettel, illetőleg

a szóval kapcsolatban. Csak az az baj, hogy ma már nincs szenes vasaló, csak idő-
sebbek ismerik. - A kérdést tehát nem látom lezártnak.

csálira vagy csárira hsz. Ha valaki félre kőti kendőjét vagy a kalapját, szokták

mondani: csálira vagy csárira áll.

csapa fn. 'gyalogút, amelyet általában kevesen használnak, vagy a szekér kerekének

nyoma'.

csatorázni tI. i. 'igen sűrűn csattogni'. csaiorázu menkű: MNy. LXXXIII, 554.

csintovás mn. 'sáros, vizes'.

csintova fn. 'sáros, vizes hely'. HajcsátokzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkű a disztukat abbu a csintovábus

cseferit tI. i. 'szaporán cseveg'. Ne csefericcs! vagy Ne gebericest

csekmet fn. 'haszontalanság, szemét, semmire valóság'. Mennyi csekmet van itt az

udavaron. - Vö. geszmet !

esihajta mn. 'veszekedő, verekedő', Csihajta ni~psi~g; esihajta hel' 'gazos hely'. Ez

utóbbit csak egy, de jó adatközlőtől hallottam.

csikorog tI. i. 'nyafog'. Ne csikorog'gy te gyerek! és - Csikorog mind a hájtalan

szeki~r.
csimba fn. 'hinta': MNy. LXXXIII, 553.

csimbányi tI. i. 'hintázni'. Ne csimbá te gyerek!.,
cs'er fn. 'sár'.

cJ~ros - máncJ~ros mn. 'sáros'. Csi~ros ez a disznu.
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esög-bökzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmn., ronda fára mondják; így nyilatkozott az egyik adatközlőm. Felsőórön

a jelentése: 'ág-bog, bokrok'; Mihályiban: esögbög mn. 'kicsit mekcsünt ember'.
Gúnyos hangulatú.

esökött mn. 'piciny, elmaradt a növésben'.
esömbökös [fa] mn. 'ronda', ol/an esunya, így magyarázták a jelentését az őrségiek:

MNy. LXXXIII, 554. így is mondják: esömbölikes.
esömbölikes vagy a köznyelvihez közeledve esömböli~kes [fa] mn. 'ronda' [fa].
esömbölik fn. 'állati bélsár'. Csömbölik van rajt, az ápolatlan, gondozatlan kutya és

disznó szőrén van a esömbölik. Ollan állaton, améllik nincs méktísztítva, lUog-
nak rajta a esömbölikek.

esörge fn. 'töpörtö': Mny. LXXXIII, 554.
esöszmörög ts. i. 'megy vmi után, keresi'. Mit esöszmöröksz? - Az Erzsi esöszmö-

rög a spájzba, jUo szimattya van. - Hová esöszmöröksz ?
esötönyöz ts. i. 'keresget valamit'. Nem aluszik, esötönyözne. - Feküggyön mán le,

ne esötönyözzö,,! - Ne haraguggyon Olga ni~ni, hogy mindig itt esötönyözök. A
gyerek mit esötönyöz ollan soká?

esiint mn. 'kicsi, elmaradt a növésben'. Emberre mongyák, gyerekre. Haggyátog bi~_
kin, láttyátok, hogy millen esünt.

dáborikul és dáborit tn. i. 'óbégat'. Ez is mit összedáboriku. - Ne dáborissz akko-
rán!

düllet fn. 'a szántóföldek közötti, kb. két ölnyi széles füves terület, ahol a szekér
meg tud fordulni'. Ritkán jelenthet dűlőutat is: Hajdzsd kü a teheneket, üÖrözz
éggyet a dülleténl - Lékaszatad a dülleté: ?

düllü fn. 'a ház mellett lévő füves térség (mindig a hazulis után)'. A házidis 'egy
család birtokában lévő területen épült házak együttese'. A ganajli~ léfót ('le-
folyt') a dül/üre, azon vUot a jUo szi~na. - A java szi~na mindig a dül/ün vUot.

egurog tn. i. 'elgurul', vö. gurog: MNy. LXXXIII, 554.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
eggyűvág ts. i. 'összever'. Éggyűvdglak, ha nem fogac szuot.
eggyűkarmulászui ts. i. 'összekarmolta'.
eggyükörömzsil és körömzsil ts. i. 'összekörmől', Reggel a kutya, mikor elengedik,

mekkörömzsili az ajtut.
eggyüvesznek tn. i. 'összevesznek'.
el etlen mn. 'a meg nem evett étel, ami megmaradt'. A}ét e hang kőzőtt kis, alig

hallható l: szerű hiátuspótló. "Ez is éjetlen maratt letel."
ejtüzik; megejtűzik tl. i. 'a gyomra kiürül és megéhezik, egyúttal ki is piheni magát'.

A szó jelentését sok kérdezgetés után tudtam megállapítani. ŐríszentpéterenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.,
kívül Szalafőről és Kercaszomorról is hozok példamondatot. Sokat evett, mlegis
megejtűzöu, - Ejtűzzünk: éggyet a padon! - Mégejtűzik. mig alutt, kipihente
magát. - Ugy jUo lakott, de addig nem lesz jobban, mig meg nem ejtűzik:

ekáesul, elkácsul tn. i. 'elferdül, deformálódik'. Ekácsut a fajszom 'elferdült a szö-

vőszékem'.
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mezei utzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Gömbös Kálmán agronómus és Gömbös Emil adatközlő segítségével
állítottam össze a vázlatot.
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ekecsunyizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAts. i. 'barkácsolni, valamit megcsinálni': MNy. LXXXlII, 554.
eklendezik tn. i. 'valami keresnivalója van'. Mit eklendezik az östök ('zsuptetős ház

eresze') alatt?
elettyen, elöttyen, eleffon tI. i. 'elájul, rosszul lesz, aminek rossz vége is lehet'. Sok

hangtani változata van. Elettyent, a feje elkuükatt. - E vagyok löttyenve. - Vö,

még epettyen !
elűgyűn tI. i. 'eljön'. Elűgyűttem gyerekejim;,
enekes mn. 'fülledt szagú, avas'. Mikor a szlena elfogyott, asz monták rá, hogy ene-

kes. Enekes szagú.
enekesűl, megenekesűl, megénekesedik 'fülledtté, rossz szagúvá válik'. Megenekesul

a liszt. Más is megenekesű.

epörkenyik tn. i. 'kiég v. elég (pl. a borsó amelegben)'.
epettyen tn. i. 'elájul, rosszul lesz', vö.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApettyen! Péttyent vargányo 'tönkrement vargá-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

nya',

esmég hsz. 'ismét'. Kevesen ismerik. Őríszentpéteren már nem. Kihaló tájszó. A
hangalak és a jelentés is bizonytalan. Eseg esik az esü.

fakadik fn. 'kelés'. Fakadig vUüt a nyakán, mi~zes kovászt tettünk rá, i~s akkor kü-
gyütt a vÜ6ggyö.

fanyar 1. fonyár és vonyár.

favágitu - fágitu fn. 'favágóhely': ŐRA.
feránytyás vagy peránytyás mn. Feránytyás léjángyerék. A peránytyás alakot Alsó-

Csödében hallottam.
fosztorás mn. 'A csirke nem akar kitollasodni'. Nem ménnek semmire, ollan fosz-

torások ezek a csibik.
fökin fn. 'szemölcs a kézen'. Az ŐRA.-ban az 1-5,8-11,13-16,18-23,27-32,38-47

pontokon fökin, a többi kutatóponton ugyanez 'köszvin'. Van szákás fökin is.
furdáncs fn. 'hegyes, vas- és kaskötő szerszám': MNy. LXXXlII, 554.
fűrgetű fn. 'az ajtó billentő fája; ezzel nyitják vagy zárják': MNy. LXXXlII, 554.
füjj fn. 'a mezőn, a határban lévő fü neve'; az udvarban levőnek a neve: gyöp. A

második kaszáláskor levágott széna neve: sari, a harmadik a fa ttyi sari. Ösz-
szegráblutam ('összegereblyéltem') a sarit.

fütetkorra hsz. 'az esti fütés idejére'. Fütetkorra hazagyüjök. Mindenki ismeri és
gyakran használja.

ganaj fn. 1. 'gané', 2. 'trágyadomb'. Vüdd el a ganajra!

gámárfa fn. 'hordótartó alfa': MNy. LXXXlII, 554, vö. pándur.

geberit ts. i. 'szaporán fecseg'. Ne gebericcs! vö.: 'cseferu'...\

gleberek fn. 'csótányok'.
geszmet fn. és mn. 1. 'hitvány, haszontalan'; Mindén geszmete: idehordanak. 2. 'ha-

szontalan ember'; Emil geszmet alak, mer nem akar dUügozni. Vö. a csekmet

táj szóval!
geszmethel fn. Olan árok, amit föver a gaz.
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goboncazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfn. 'hajdinából, répából készült étel, tészta'. Őríszentpéteren a következő

változatokban ismerik: hajdinagobonca, mencingobonca, szenmártongobonca:

MNy. LXXXIII, 553.

göbe fn. 'koca'.

gubul, gubull a ts. i. 'megtermékenyíti a kokas a tyúkot'. Meggubull a a kokas a ti-
kot.

egurog tL i. 'elgurul': MNy. LXXXIII, 553-4.

gyentet tn. i. 'nehezen megy, tapogat'. Alig gyemetett, efáradott. Bijon ez is alig
gyentetétt.

gyepü fn. 'élösövény'; a következő fa- és bokorfajták szoktak benne lenni: magyaru -

fa , kökinbokor, gyürkice, kecskeragu. Az élősövény összetétele helyenként és

udvaronként változhat.

(gyobanya) vagy (gyobannya) és (gyobannyok) fn. 'nagyon öreg asszony, az ükanya

vagy a dédma~~ után kővetkezik'. Még igen sokan ismerik és has.{nálják. Ka-
pornaki Lajosn'énak kocsmája vUüt. "Na gyobannyok! Aggy étty fle décitl" [ti.

pálinkát].

gyöp fn. az udvarban levő fü neve. Vö. füjjzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA!

gyujtu fn. 'gyufa'.

handinya fn. 'hajdina' Kercaszomoron.

hapucál tI. i. 'galoppban fut'. ,,Az ostort méksuhantottam, osztán hapucátak a 10-

vak." E táj szót Őriszentpéteren jegyeztem fel (a spontán beszélgetésben jó) Sis-

ka Gyulától. Hallottam továbbá Siska Győzőnétől Pál Borbálától (38 éves), aki

Viszákon született és Őríszentpéterre jött férjhez. Jó adatközlő. - Ennek elle-

nére a hapucál tájszót Őriszentpéteren is kevesen ismerik, más faluban sem

hallottam.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

hácsku - hákcsu fn. 'átjáróhely a kerítésen'. Kevesen ismerik e szót: MNy.

LXXXIII, 553.

hatak fn. 'pattanás', hatokos mn. 'pattanásos'.

hdzidis fn. 'egy család birtokában levő területen épült házak helye együttesen'. Min-

dig a ház mellett van ... \ "\ "\

hUökü 'a kemence felhevített feneke'. Van aki így mondja: hUökuö [inkább azok
"\

mondják így, akik a köznyelvi alakhoz közelítenek]; hUökün süt perec vagy

hÜ6kü6n süt perec (tejből, vízből és tojásból készült tészta volt). Ünnepi alkal-

makkor sütöttek ilyet.

hÜölesül, Iehüölesü tI. i. hÜölesedik 'hüvelye képződik a babnak és borsónak'.

Ki~sün vettetik, nem hÜölesW meg 3:.pabod. - Nem hÜölesüt k«.~n mindén

szem. - HUölesül, mer nem tud kifejlUödni, hogy legyen belüllö hUöl ('hüvely').
"\ "

- A borsunak hUölö van. - Jaj, de jUü lenne egy jUü esű, mer hUölesül, lehull a

virág'gya. - HÜölesü, leesik a virág'gya.

hömbölögnyi tI. i. 'henteregni': MNy. LXXXIII, 553.

humpuk vagy mögyehöncsök fn. 'földkupac a határ jelölésére': MNy. LXXXIII, 553.

hupányi ts. i. 'megveri bottal', hupáta 'megverte bottal': MNy. LXXXIII, 553.
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inakásájazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfn. 'lábikra, vádli'.
isztelen mn. 'ha valaki levert, rossz kedvű'. Ollan isztelen. mint a lUószar.
isztelenkedik tl. i. 'leverten viselkedik'. Ne isztelenkiiggy ! Mit iszielenkedik itt?

kajcsibás mo. 'egyenes'. Kajcsibásan nÜÖttek.
kácsui tl, i. 'elferdül, deformálódik', vö. elkácsul.

kágyu fn. 'kis csiga'. Megizzattam, mint éty kágyu.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

kajcsorás mo. 'ágas-bogas, igen görbe [fa]'.
kajdácsul és kajdászik tl, i. 'nagyon hangosan beszél'. Ne kajdássz akkorán!
kánya fn. 'ragadozó madár'. Tikhordu kánya, nyul ászu kánya 'tyukot és kis nyulat

ragadozó madár'.
kapacs 'négy ágú, olyan, mint a villa, a szekérről húzrák le vele a trágyát': MNy.

LXXXIII, 553.
kászli fn. 1. 'konyhaszekrényféleség', pl. ebben tartották a tejet vagy más ennivalót.

Kászliba van a tUTU.2. 'lefejtett, összehajtott eperfa- vagy berekfahéj' (ebben
vitték haza az epret). Fi~rfi, gyerek míndégyík tudott kászlit csinyányi. Abba
széttük az eprét, Dicsi~rt epörgyinek ne vügyi kászlit: A kászli szó 2. jelen-
tésének megállapításával nagyon sok időt töltöttem el. Bár rákérdezésre minde-
nütt ismerték. - ZAKÁL monográfiájában nem kászli, hanem kászlu hangalak
szerepel (i.m. 87).

kátyu fn. 'lyuk a sáros úton, amit a kerék vág'. A mélyebb lyuknak zöhentü a neve.
(,,A zöhentü mélyebb" - mondták adatközlőim.) L. ott!

korazik tn. i. 'siet az óra'.
köszvin fn. 'szemölcs a kézen'. Az ŐHA.-ban a 6-7, 2, 17,24-25,33-35 kutatópon-

tokon, a többi pontokon fökin a neve.
köpedez, kopedezik; koppedezik. Hangtani szempontból kisebb különbségek, bizony-

talanságok, de a fő alak köpedez; tn. í., jelentése ellenben mindenütt megegye-
zik: 'tétovázik'. Ne köpedezz! Mit köpedezÜ itt?

köröm:zsi! ts. i. 'ősszekarmol', 1.eggyüköröm:zsil alatt.
kuglihupp fn. 'kuglóf'.
kuglihupsűtű fn. 'kuglófsütő'.
kukorál tl. i. 'legugol, dolgát végzi'.
kuku fn. 'a két végén kilyukasztott tojás'. (Husfitra) piros kukut tojt a nyuszi: MNy.

LXXXIII, 554.
kull i~roz ts. i. 'rendben tart, kordában tart'. Kedvelt szó. Nem haev rájok mindént .., ev,

Mindik kull'eroz. Rendes háziasszony, de az urát mindik kull'erozza. -

kurgyog és kurtyug, kurtyog tl, i. 'korog a gyomra'. Uty kortyogott a gyomrom. Kur-
tyogat a gyomra.

kusztora bicska fn. 'fanyelü, rugódan kés': MNy. LXXXIII, 555.
kutyor fn. 'mély gödör, amelyben víz van'. Kis kutyorbu lehet vizet meriteni. Porá-

sos ('forrásos') helen egy gödröt ásunk, ahol összegyült a viz. Ez a kutyor. -

Kutyorbu ittunk, mikor fát széttűnk az erdün, de ma nem merűnk, mer míndén
meg van fertüzvö.

181



küsuószrzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAts. i. 'nehezen húz ki valamit'. Alik tuttam küsuószrani, ha nehezen gyün. -

[E táj szót és a jelentését kevesen ismerik Őriszentpéteren is, ZAKÁL közli.]

kűzsarul ts. i. 'kiharcol valamit'. Kűzsaruta , evítté a pl~SZt. Őriszentpéteren egyet-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N

len, de jó adatközlőtől hallottam.

lakoma mn. 'falánk'. Ha nem led vUűna ollan lakoma, nem i~ri baj.

lehincül ~ léhincűl ~ lehincsül ~ léhincsúl tI. i., jelentése kb. 'gyengén fÚJ' a szél' .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.,
Nem nagyon fuj a szia, csak léhincűl, de utubb fötámad. Ugy efárott, alig le-

hincsül - az ember menés közben elfárad. - lehincsül n, 1. 'kapkodja a levegőt'.

Ez utóbbi jelentés ritkábban használatos.

lif/ander és liflandér, ritkán «liflandler> mn. 'dologkerüló, munkátlan'.

lopicskul, lopácsuI, lopáncsul, lobickul, lubickol ts. és tn. i. 'kézzel veri a vizet', 10-

páncsul a vizbe. A következő: lobickul, lubickul Felső-Csödéből való adat, Se-

bők Emil mondta. L. még: MNy. LXXXIII, 555. A gyerek, amikor fürösztöm,

ugy IopáncsuI a vizbe, mint éty kacsa. ..,
lohoncos mn. 'vizes, lucskos'. Nem lehet a krumpit tUötenyi, mer nagyon lohoncos.

- Ha esü után ménék a füjbe, mindén tiszta lohonc. Tiszta lohonc lett a szok-

nyám alla.

lotyu fn. 'vén dada': MNy. LXXXIII, 555.

lükü fn. 'kölestörő mozsár': MNy. LXXXIII, 555 .
. \ .\

máncs"eros mn. 'sáros', 1. cs"eros.

[én] méceeg vele, [ő] meccez vele tl, i. 'mit csináljak vagy tegyek vele': vö. VÉGH,

Nyr. CIX, 190 és MNy. LXXXIII, 555.

megenekesedeu melléknévi igenév 'megromlott, rossz szagú lett', vö. enekes.

mégguhulla 1. gabulla .

mekcsakar ts. i., jelentése kb. 'megteker'. (Kercaszomoron jegyeztem fel.) VÖ. csa-

kar. .,
miiksuódik n. i. 1. 'megcsúszik'. MeksUódott les' elesett. Ugy miiksUóttam, maj nem

elestem. Um meksuottam, hogya dérékamba egisszen belenyilallott. 2. 'megnő,

megerősödik'. Ez a kukorica de hirtelen miiksuódott. JUűl miiksuódott ez a gye-
rek.

meter fn. '100 cm neve' Őríszentpéteren, Csödében és Kercaszomoron. Viszont Sza-., " .,
lafőn: m'eter. - Oriszentpéteren is a fiatalok már így mondják: m'eter.

mezü és mezzü fn. 'a határ'.

mohuókodik tl, i. 'zabál'.

mohossan eszik tn. i. 'mohón eszik'.

molákás mn. 'zsombékos, mocsaras'. Vö. ZAKÁL 86, VÉGH: MNy. LXXXI1I, 555,

mai őrségi adat.

monya fn. 'a ló nemi szerve, heréje'. A IUűnak van monya; a disznunak meg a biká-

nak: tökö. - Kokasmony. De: tikmony 1. ott!

Tnögye fn. 'a szomszédok földje közötti keskeny füves sáv'. A szomszidok között

Tnögye van. Mögyefüjjet szoktunk szedni, a marháknak. Szorossan összekötöt-
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tők és a fejenken vüttök. L. mégzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmögyehöncsök: a humpuk szó mellett. [Zárt e

hanggal: megye; csak nagyon kevesen mondják, inkább a fiatalok.]

mukucs fn. 'mókus': ŐRA.

nyifántás. nyifáneds mn. 'gyenge, erőtlen, nyápic'. Ne erütezsd a dUOgot, mer nyi-

fántás ez a gyerek.

nyüsszedett melléknévi igenév 'hallgatag, bágyadt'. Nyűsszedétt ez a gyerek. Bisztos

beteg lesz.

nyűszlett mn. 'sovány, gyenge'. ne nyüszlett ez a gyerek.

nyűszit, nyűszkű, nyűszörög tl.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi., jelentése valószínűleg: 'vonyit', - Mit nyűszöröksz?

Ne nyüszkü [kutyának mondják].

uódal, jelent létrát is: ŐRA.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

obergyál tl, i. 'fecseg, beszél'. Ne obergyá!

okulári fn. 'szemüveg', vö. pápics és respek.

ordung fn. Nyilván német jövevényszó. Öriszentpéteren kívűl Csödében is hallot-

tam. Ámde jelentése nem 'rend" han<?~ a kutyák viselkedésével kapcsolatban
használják. .Betészém az ajtut, mer leccaka ollan ordungot esinyának a ku-

tyák."

oromál/u fn. 'sárgarigó', 1. aranymátung uó. .
ostoba mn. 'lusta'. Akár az Erzsi, ollan ostoba, lusta . - Ml~g arra is ostoba, hogy

léreküggyön.

östök vagy üstök fn. 'zsuppos vagy szalmatetos házak eresze', Bő magyarázatát 1. az

ŐRA. 176. térképlapja kommentárjában.

osszebollott 'összebomlott' 1. bollik alatt!

osszehetez «hetezudik:» tl, i. 'összevissza beszél'.

pakruc fn. pokróc: ŐRA.

pándur fn. 'hordótartó falfa'. Öriszentpéteren így mondják: gántárfa, 1. ott!

pápics fn. 'szemüveg', Kercaszomoron hallottam, vö. respek.

pattagu fn. 'borókafenyő'.

penesznes vagy peneszles mn. 'penészes'.
pérántyás mn. 'gyenge', peránytás lánygyerék, vö. férénytás.

pehes [fa] mn. 'podvas [fa]'.
pehesül u. i. 'podvásodik'. Meg van pehesűve.

pemet fn. 'kukorícaszárból készített eszköz a befűtött kemence fenekének a tisztítá-

sára'.

pemetül ts. i. 'pemettel megtisztít'. Bepemetűk a keméncinek az allát, hogy ne le-

gyen (hammas) ('hamus']. Ollan tiszta lett hÜ'6 kü.

pergyuka fn. 'lepke': ŐRA. .....
pergyus, pérgyukás mn. 'vékony'. Mongyák, ha valaki ollyan pergyusan uötözik. 01-

lan pergyukássan ÜÖtözik. ..

pettyen, elpettyen tl, i. 'elájul, összeesik, rosszul lesz'. U6nálluk [azaz Pályiéknál a

tsz-elnökéknél] ebídézétt meg a pap. Kiméntek a pájára [a futballpályára], éc-
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.., ..,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
cer csakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAelpettyent. nUölt ide, dUölt oda, kapkottak, mire Iéf'ektettík, már hulla
vUot. Vö. még pettyent vorgányo. A péttyen; elpéttyen jelentése kb. az, mint az
elettyen táj szónak, amelynek sok hangtani változata van. .,

pilonga «pironga » fn. 'a kés metsző vasa'. MekcsÍP .( a rnihe, rá kö szoritnyi a kies
piIongájá t. - Evásott a piIongája , evásott a kies: MNy. LXXXIII, 555.

piIIáncs fn. 'lepke'.
pinka fn. 'a hordó aknájába való fa': MNy. LXXXIII, 555.
pipics/ámpa fn. 'kis lá.rp.pa'.Bokszos katujába tettünk valami posztudarabot, azután

olajat vagy zsírt, les meegyujtottok.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
pitli fn. 'faedény, fogója ~~van'. A lovak isznak belölle.
pity'er, pityer, bubos pity1er fn. 'kis madár' ..,
pittye fn. 'tyúk'. Weba pittyes
pizsele fn. 'csirke'. Gyerek, engét kü a pizséliket !

porhu - porhanyu mn. 'porhanyós'. Juo porhu az uoma. .,
pöröntyös mn. 'vizes, nedves'. Ollan pörönytös a f'űjj, a cipűjé átázott. - Derlekik

pöröntyös lettem.
prezsmitá l tI. i. 'beszél, traccsol'. Mit prezsmitá l ez nekem, amikor vaj van a fejin.

rakod/ás fn. 'rekettye': MNy. LXXXIII, 555. .,
rastan tI. i. 'roppan'. Este kolbászt ettem, akkorát rastant, ugy lerZem, hogy etörött

a fogam: MNy. LXXXIII, 555.
rastog tI. i. 'pattogva tör'. Hallod, ollan rastog, gyünek a vaddisznuk: MNy.

LXXXIII, 555.
rácsa fn. 'rákfogó eszköz'. Csak nagyon kevesen ismerik: MNy. LXXXIII, 555.
respek fn. 'szemüveg'. Kercaszomoron hallottam; vő, okulári és pápics.

r ítu kapa fn. 'keskeny, erős kapa bokorirtásra, gazvágásra'.JIHGFEDCBA

15 cm

kb. +m

~1cm

Ritukapa 'irtó-kapa'
Az erősen gazos helyek kapálására használják.
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rokkzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfn. Nyilván német jövevényszó. Jelentése: 'nagyobb félkabát'. Fölveszem a rok-

komat.

rokkon fn. Szégínyeb rokkonyoknak. - A Spilákokke ('Spilákékkal') meg mi rokko-

nyog vagyunk.

sari 1.a füjj alatt.
semmed és esemmed tl. i. 'zsibbad'. Semmed a kezem, lábom. Esemmed a lábom.
sUóder fn. 'lapocka'. Ugy nyilallott a sUóderom.

summaszi. elsummaszt ts. i. 'eldug'. Hova summasztottad el?
(sorok) sarok fn. Ragozott alakban még többnyire o szerepel. Sorogba. A cipü ora

'orra', sorka 'sarka'. A középkorúak és fiatalok viszont már így mondják: sa-

rok.

süpedli fn. 'ágyat pótló, deszkából összeállított bútordarab'. Nappe bedukták az ágy
alá, este kühuszták, a gyerekek abba aluttak. - A Sanyi is abba szokotzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfekügy-
nyi.

supi fn. 'nappal asztal, éjjel ágy'. Kb. 1 m magas és 1 m széles. Négy lába van. Mind
a négy oldala be van festve. A tetejét éjjel leveszik, A supibu lestük, amikor
csinyáták akarácsonfát.

suspittil tn, i. 'sustorog', Mít. suspitá tok a sarogba?
sutyorog tn. i. 'nem akar színt vallani'.
sutyori mn. 'zsugori', Micsoda sutyori vagy! Nem veszel eggy üveg sört. - Nem vUüd

baráttya neki, senki se áhatta ('állhatta'), mer sutyori vUüt.
szakos mn. 'csúszós', A telek (1. ott) szakos, amikor sok esü van. - Megázik ez a

ronda, minygyár szakos. - Nagyon szakos ['csúszós'], vides [vizes'], az ánygyi
mondta.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

szákás [ember] mn.vmagas, vékony ember', Olan szákás, csont meg bÜÖr,
szalu fn. 'kapaforma, kis ritukapához hasonló, félkörben hajtott famegmunkáló

szerszám'. Vályúkat faragtak vele.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

20 -25 JIHGFEDCBA

cm

.~
fony'él (kb. 30 cm)

i~"
ele

Szalu

Fejszével farönkből kifaragott teknő mélyedéseinek a felületét
ezzel a szerszámmal finomítják.
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szamaluzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfn. szénvonó: ŐRA.
szeszereg tI. i. 'nincs megelégedve a sorsával, kesereg, zsörtölődik'. Ot már szesze-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

regnek. mer köll az ünnepre a pi§z.
Szent Iván lova vagy Szem Mihá lova fn. 'négy lábú, feketére festett alkotmány,

amelyen a halottat vitték ki a temetőbe'.
szi ts. i. Kercaszomoron és Őriszentpéteren hallottam. Jelentése: 'farag, alakít' (egy-

bonyolult szerkezeten). (Fénykép.) Szitam vele éty fejsze nyelit. I~n szijom a
fakl~rgit sziju k!hse.

sziju ~~s fn. (1.a fényképen). E késsel faragják a fát.
sziju si~k fn. 'a szerkezet neve'.

A fénykép özv. Pongrácz Antalné Papp Margit 70 éves kercaszomori asszonyt,
a kitűnő adatközlőt ábrázolja.
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szivazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfn. Kercaszomoron sziba 'szílva'. Adatközlőim szerint a régi öregek még így is
mondták: «ciba» (ez utóbbi tehát a már kihalt, de az emlékezetben még megle-
vő szó jele). Ez utóbbi adat nem valószínű; vari sziva 'aratás után érő apró
szemű szilva', duránci szitva , hosszi sziva .

szi~na fn. 'az első kaszálás után megszárított fű neve', a második kaszálás a sari, a
harmadik: azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfattyi san. Behortok a sarija inkat.

szivázsdoba toldalékos alak. Jelentését a következő párbeszéd mutatja: "Hova
mént? Odament a szivázsdoba. " Adatkőzlőim hallották, ismerik ezt az alakot,
de jelentését már pontosan nem tudják. Úgy vélik, ott sok szivaf a van. Ezt
Őríszentpéteren hallottam. (Sok sziva vUot, feszettik. Kercaszomori adat, tehát
ott az öregek feszettik; nem foszenik: ) A szivázsdoba alak jól mutatja, hogyan
pusztulnak a tájszavak is.

szomis vagy szomitt mn. :szomjas'. A kerbe kapátam, ollan szomitt vUotam, be kől-
löd gyünnöm innya. - Ollan szomizs vUotam, nyálamat se tuttam lényeni.

szurdik, kemence szurdiktya fn. E szót nem minden adatközlőm ismerte. Oka: az
Őrségben kevés volt a búbos kemence. A kemence szurdiktya a búbos kemencé-
nek kb. 30-40 cm széles tÜÓfábu készített deszkával borított padkája. ZAKÁL
sordik alakban említi (86). Ilyen hangalakban az én adatkőzlőím nem ismerik.

szűkül tI.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi., jelentése valószínűleg 'vonyit a kutya'.

tag fn. 'a háztól messzebb eső földterület neve'. PI.: tanitutag. paptag.

telek, származékai: teleket, telekek fn. 'a ház mellett levő kisebb földdarab'. A ház
után jön a gyümicses, gyűmocsús, gyümöcsös, azután jönnek a telekek. A la-

kásho lekközelebbi bekeritett hel, od veteminyeznek, oda utetnek buborkát,
"\

ZU öccsiget.

tentabugyafa fn. 'a levele apró, hosszúkás, mint az orgona'; Tintát csináltak belőle,
ha beáztatták. Kercaszomoron hallottam. Adatközlő özv. Pongrácz Antalné
Papp Margit 69 é.

tikmony fn. 'tojás'. Az adatot Zsohár Istvánné Szabó Olga 63 é. kitűnő adatköz!őtől
hallottam, először 1986-ban. Mondta az édesanyja, özv. Szabó Ferencné Ga-
lambos Olga 85 é. is. - Mikor ,1969 őszén Zsohár Istvántói megkérdeztem, is-
merik-e a tikmony szót 'tojás' jelentésben, igennel vála.~f?lt, és e mondatot hoz-
ta fel például: "Mit étti te gyerek? Tikmonyás levest fUözött az anyám." A szót
zAKÁL GYÖRGY is említi (71. 1.): [kuku 'a két végén kifúrt tojás', VÉGH J.
megjegyzése]: tojás, tikmony-nak is mondják. 19~9 őszén Alsó-Csődén Laczó
Gézáné Kisgazda Elza is ismerte a tikmony szót 'tojás' jelentésben. A tikmony

szót sem Szalafőn, sem Kercaszomoron nem ismerik. - IMRE S. Felsőőri táj-
szótára szerint: mony= , (am, aj fn. 'férfi nemi szerv'. - monyas II. mn. 'olyan
tyúk, amelyben tojás van'. - A tyükmonyas címszó alatt a felsőőri szótárban ez
ol~ásható: tikmonyas mn. (régies) 'tojásos'. Csak ~bben a szerkezetben: tikmo-

nyas leves, Megj. Ma már nem nagyon él a szó. Maga a "tikmony" alapalak
pedig egyáltalán nem használatos. - VÁRKONYI 1. büssüi tájszótárában (Bp.,
1988.) is megvan a tikmony fn. 'tyúktojás' jelentésben. Három tikmont is főtör-
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tem, az maj ölég lösz möksütni neköd. (A kérdéssel kapcsolatban 1.még MÁR-
TON GYULA, Magyar nyelvjárástan. Cluj, 1972, 6.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

timporodik; beletimporodik tl. i. 'beleszeret'. Akkorán beletimporodott abba a léján-

ba. - Van ilyen jelentése is: timporodott melléknévi igenév 'belezavarodott,
megtébolyodott'. Ez utóbbi jelentése azonban ritka.

toptus mn. 'taplós'. A körte, a ri~pa ollan toplus.

topánka fn. 'gyerekcipő'.
t'emeleden melléknévi igenév 'tébolydába való, nem beszámítható'.
tokmány fn. 'szaruból vagy fából készült kaszakőtartó'.
torácos mn. Csak Őriszentpéteren hallottam. Jelentése valószinűleg: 'csúnya'.
tummedve határozói igenév 'rossz kedvű, levert'. E vagy egisszen anyátlanodva, meg

vagy tummedve. - Micsoda tűmmed ('forrnád') van.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
" .,

tünd1eres mn. TünJerezs gyerek. Jelentése kb. 'zsörtölődik, csökönyös'.
" .,

tünd1eres lUó 'Csökönyös, nem akar menni'. Olan, mint a tünd1eres lUó.

tűnyűdik tl. i. 'zsőrtőlódik (a gyerek)'.
mekiűnyik (a gyerek) tl, i. 'nyűgös'. Mektűnt ('megmakacsodott') a gyerek.
tiporcul tl, i. 'toporog'. Ne tiporeujj itt, menny e má!
türet vászon fn. 'hosszában kettéhajtott (összetűrt) s henger alakú ra felgöngyölített,

kb. 18-22 méternyi vászon, amit egyszerre szednek le a szövőszékről'. A
hosszúság egyénenként változik "Ott is méntek a ki~rük, a lány efingotta ma-., .,
gát. Az annya mék sz'égyété, adot nekik klet türet vásznat. Asztán, hát mikor
eméntek, a leány utánuk futott, osztán monta nekik, hogy: ejetlen szájja t, mék
fingatlan seggét a temetübe keressenek" Ezt Őriszentpéteren írtam fel, de Ker-
caszomoron is hallottam: Látott-e fütetlen keméncit, mek fingatlan seggét. - A
türet méretére lásd az Ormánysági és a Szlavóniai (kórógyi) szótárt!

ürög fn. 'fakarókból összeállított, elöl nyitott, pitarszerű vagy tornácszerű alkot-
mány'. Kitéttem az ürögbe. Ott van künn az ürögbe. - Egyes adatközlők szerint
csak a melléképületek előtt van ürög: Uólürög, istá lluürög, de: pitar (a lakóház
előtt). Őriszentpéteren, Szalafőn, Kercaszomoron kérdezősködve mégis úgy lá-
tom, hogya lakóház, a főépület és a rnelléképületek előtt is van ürög.

vacsora vesztü fn. 'lepke, ami este repül, és néha belerepült az étellel telt tányérba",

vaddz4.~ fn. 'réten, ingoványos területen élő szép virág neve'. Ollan szi~b gyönyörü
zUöd; mikor eszárod, alornnak szoktuk összehuzni az állatoknak A vaddzámbu

pedig koszorut kötöttünk...,
vih1er fn. 'vihar'. Már lassan kivesző táj szó, de Szalafőn ma is sokan használják L.

ŐRA. 63. sz. térkép.
vinak, vi tak tn. i. Csak 3. személyű alakban hallottam, pedig nagyon kedvelt és

több jelentést hordozó táj~zó. Jelentése kb.: 'verekednek, harcolnak, versenge-
nek'. A szomszid meg az len kokasom megvitak ('összeverekedtek'). A tikok is.,
összevitak. - Az asszonyok meg vin ak ('versengenek') lerte [ti. egy fiatal em-
berért].
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vizslazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA[gyerek] mn. 'ügyes, mozgékony'.
vonyár mn. 'állott, rossz ízű, fanyar': MNy. LXXXIII, 553.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

zal ámoul tn. i. 'céltalanul megy össze-vissza'. Itt zal ámbul összevissza. Mit kujto-

roksz? Annyit zalámautunk; mi~kse tanátunk semmit [ti. gombát] .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.,
zöhenm fn. 'a kátyúnál is mélyebb kerékvágás'. A m'éll árok a zöhenm.

zök, mifkzök ts. i. 'meglöki' pl. a marhákat.
zsarul, kűzsarul (1. ott) 'kiköveteli, kiharcolja'. Ez mindent küzsarul.

ZAKÁL GYÖRGY 1818-ban készült őrségi monográfiájából 1986-ban 72 táj-
szót kérdeztem ki, ebből hetet nem ismertek. Ezek a következők: ontozni 'magát ki-
üríteni', l andulni 'lobbot vetni', röginy 'a barmokat pusztító betegség'; szotyu he-
lyett azt mondják: lotyu 'vén dada', suitony 'szeglet', zöbögni 'henteregni' helyett
ezt mondják: hömbőlőgnyi. - A rácsa 'rákfogó eszköz' neve kihaló, de még többen
ismerik.

189





SZÉP ILLAT, GYÖNYÖRŰSÉGÖS ILLATbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(A DALÉK A TÖRTÉNET I LÉLEKTANHOZ )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

VÉRTES O. ANDRÁS

1. Úgy látszik, hogy egy-egy érzetmodalitásnak megfelelő kép-
zetek különféle korokban másként-másként éltek az egyén szubjektív
miliővetületében (ez utóbbi fogalomra: VÉRTES O. JÓZSEF, Miliő és gyermeki lé-
lek. Bp., 1935. 5-15).

Nyelvemlékeinknek egy csoportjában, nevezetesen kódexiroda1munkban, amely
szinte teljes egészében vallásos tárgyú, föltűnően többször és jelentősebb helyzetben
szerepelnek szaglási képzetek, mint századunknak hasonló, illetőleg azonos tárgyú
irodaimában. Adataimból arra következtetek, hogy ez többé-kevésbé jellemző volt
nemcsak a magyar, hanem a nyugat-európai középkor egy részére is. Ismeretes
egyébként, hogya magyar kódexírodalom jelentős része fordítás (a források kimu-
tatásának könyvészete: STOLL BÉLA - VARGA IMRE - V. KOVÁCS SÁNDOR,
A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1772-ig. Bp., 1972. 153-154, továbbá
157-167 passim). - Hogy némelyik érzetmodalitásnak megfelelő képzetek valamely
korban előnyben részesülhettek más érzetmodalitáséval szemben, azt már LUCIEN
FEBVRE igyekezett igazolni a XVI. századra vonatkozóan, kiemelve a szaglási, ízle-
lési és hallási képzeteknek a XVI. századi francia irodalomban való jelentős szere-
pél. (LUCIEN FEBVRE, Le probleme de l'incroyance au XVIe sieele. Paris,
1942/1962. 461 kk.; a szaglási érzékletekkel kapcsolatos munkák nagy bibliográfiá-
ja: [GRANT, FLORENCE - JOSEPH A. O'CONNOR] Odors and the Sense of
Smell. A Bibliography. 320 BC - 1947. New York. Több új munka címe
KARL-HEINZ BERG könyvének irodalmi jegyzékében: Duftwirkungen auf den
Spur. Eine anthropologische Studie. Giessen, 1988. 292-299 passim.)

Miért fontos, hogy ez érzetek tartománya változáson ment keresztül?
Kettős okból is. Egyrészt, mert mutatja, hogya lelki élet alapvető fontosságú

tartományai is változásnak vannak alávetve, másrészt pedig mivel más-más érzette-
rületnek más és más erejű az érzelmi velejárója, ez a körülmény kihat érzelmi vilá-
gunk alakulására is. Tudnunk kell, hogya lélektani irodalomban ismeretes az a fel-
fogás, amely szerint a szaglási érzetmodalitás az érz elm i érz e tek sorába tarto-
zik: "Az érzékelés valamennyi fajtája közül bizonyára egyik sincs az emocionális
érzéki tónussal olyan széles kőrű összefüggésben, mint a szagérzékelés" (SZ. L. RU-
BINSTEIN, Az általános pszichológia alapjai. 1. Bp., 1977. 338).

Ezzel szemben a látási érzet eknek és képzeteknek a világa, amely korunkban
jelentősebbé vált, nem is egy szerző szerint érzelmileg hideg. "Das Sehen ist der kál-

teste Sinn" - írta MARGARETE HAMBURGER (Vom Organismus der Sprache.
Leipzig, 1920. 9); McLUHAN is hidegnek minősíti érzelmi világunkat, különösen a
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hallási kultúráéhoz viszonyítva (MARSHALL McLUHAN, The Gutenberg Galaxy.
London, 1962. 19).

2. Mi a bizonyítéka annak, hogy az első magyar nyelvű könyvek korában
nagyobb és más volt a szaglási képzetek szerepe?

a) Említett gyakoribb előfordulásuk. Példaként megemlítem, hogya NagyszK.-
ben, a Nyelvemléktár Ill. kötetének 37-39. lapján nyolcszor fordul elő szaglási képzet,
s e kézirat 8., 35., 44., 57., 64., 65., 107., 108., stb. lapján is találkozunk ilyenekkel.

b) Ismeretes, hogy az érzetek, képzetek közül ma csak az úgynevezett maga-
sabbrendű érzetekkel és az ezeknek megfelelő képzetekkel kapcsolatban alkalmaz-
zuk azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszép jelzőt: szép szinek, szép hangok stb. Éppen ezért figyelemre méltó kóde-
xeink jelzős szerkezetei közül azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjó illa t mellett nem is egyszer előforduló szép illa t.
Erre több példát találunk az ÉrdyK.-ben 1: zeep ylla t (44,50), zeep ylla th (500), ne-

mes zeep ylla th (312), oly nagy mondhatailan zeep ylla t (499), nagy zeep ylla tot
(402), zeep ylla ttya (464, 613), zeep ylla tw (28, 44, 477, 510), az zeep ylla tw liliom

(532), nagy zeep eedes ylla tw zagh (412), zeep zagw es eedes yzew gymelch9kkel
(311) stb. Ugyancsak az ÉrdyK.-ben előfordul a gye,1erewseges yz es ylla t is (477).
Hasonlóra a TelK. lapjain is van példa (1.alább).

Ezek az adatok arra vallanak, hogya szaglási érzékletek és képzetek - hogy
úgy mondjam, a nemességi rangsorban - nemegyszer kőzelebb álltak a látásiakhoz
meg a hallásiakhoz, mint az ún. animálisokhoz (vagyis az ízlésiekhez és tapin-
tásiakhoz). Ez emlékeztet arra, amit KAUFMANN a középkori zsidó irodalom lé-
lektani fölfogásáról írt, ti. hogy eszerint a szaglás a méltóságot ("Dignitat"-et) ille-
tően az "animális" és a "szellemi" érzékelés között van (DAVID KAUFMANN, Die
Sinne. Beitriige zur Physiologie und Psychologie im Mittelaiter. Leipzig, 1884. 154).

3. Az illat hatalma nemegyszer csodálatosan nyilvánul meg. Az
ÉrdyK. leírván Szent István vértanú és a vele eltemetett szentek testének megtalálá-
sát, illattal kapcsolatos gyógyulásokról is megemlékezik: "Mykoron azert oda men-
tenek vona es asny kezdetteek vona nagy feld yndwlas leen, es az feld alool nagy
zep yllat ky hathny es azonnal heet betegfu<.vygazanak meg" (446). Szent Dorottya
rózsáinak illata hasonló hatású volt (ÉrdyK. 222): ,,Az zeep rosanak kedeeg yllaty-
tyanak myatta sok korok beteghek vygaztanak meg." - A TelK. Szent Makár-legen-
dájában szintén olvashatunk a szagok csodálatos rontó vagy áldásos erejéről: "Ime
negyven nopnak wthana zala my reank nagy es el zenwethetetlen dohossagh mely
dohossagoth el nem zenwethetwen, holt elewenwl az feldre le hwllank, es kenyer-

1Nyelvemlékeinket általában a Nyelvemléktár köteteiböl idézem, a SándK.-et, a VirgK.-et és a
VitkK.-et azonban a RMK6d.-MI, a GuaryK.-et, a ComK.-et meg a Példák Könyvét a CodHung.-MI. Az
adatgyűjtésben nem törekedtem teljességre.
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genk az wr Istennek, hogy el wenne lelkynket" (275); Jarank telyes negywen napegh
az pwztaban egy falatoth sem Ewen, Azzonkezbe hogy oth Jamank hallok zamtalan
nepnek ekes dycheretiketh es zalla my reank oly igen gyenyerwseges Jo illat, hogy
az my zankat mynden lepes meznel Inkab meg edesythe, wgy Anyera hogy az edes
eneklesbe, es az Jo Illatba hat el alwthwnk wolf' (280); mynth Igen megh farath
emberek le wlenk, thahat eles alwthwnk wolth, egy kewes Idt5mwlwa fel serkenenk
thahat oly igen zep edes Ilattoth erzwnk hogy paradichomnak gyenyerwssegehez
hassonlattatik wala" (284); [Szent Makárról:] .mynden teste neky Ilatoz wala
mynth az dragha balsamum (286). (A Szent Makár-legenda a látási és hallási képze-
tek buja bőségét is előnkbe tárja.) Ugyane kódex Szent Anna-legendájában Szűz
Mária megjelent egy remetének, s mikor "elenezec a latas [...] ot a helÖn: codalatos
kybolto illatnac illattya marada meg" (118). - A PéldK. említi a mennyei virágokat:
ezektől .zarmazeg ilye chodalatos illatnac nagi nemes zaga. hogi az soror a nagi
edessegert elrytetet volt" (73). A bollandisták által 1643-tói kiadott és még napja-
inkban sem befejezett hatalmas vállalkozás, az Acta Sanctorum szárnos középkori
szentnek az életével, illetőleg a hozzájuk fűződő csodákkal kapcsolatban aránylag
sokszor emlékezik meg szaglási érzékletekről. Lásd - például - az AASS. első kőte-

teit. (A művelődéstörténeti szempontból is igen értékes sorozat megvan az ELTE
könyvtárában.) Meg kell jegyeznem, hogy korunkban is előfordul az illat csodájának
motívuma - páter Pio életében -, de ez inkább kivétel.

A szaglási képzetnek hajdani nagyobb szerepével függ össze az is, hogy az
ÉrdyK. ördöge gonosz bűzzel töltötte meg a cellát (625). A SándK. szerint pedig a
boldogok teste "mynd io illatu lezon: amiera hog myndon zenth mynd tauol mynd
kozzeel myud9n dizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL pdlteeknek kywaalt keppen ualo g:Y9n9rwseg9th illatban rez
zeelteeth"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA[!] (SándK. 5r). Az ördög ellenben büdös, mint ahogya bűn is az: "h?d9s
uala mynth ordogh" (SándK. 20v); "ammeg aggoth bynnec dohossaggat" (NagyszK.
107).

4. A túlvilági ju t a lrn a k , illetőleg büntetések részének vélték te-
hát a jó illatot is, illetőleg a bűzt is: "vg mondnac ascent iras beli doctoroc: hog a
ziznec: auag a tistasagtarto embernec testet: itelet napianac vtanna: az edes isten:
oly igÖ-Unag edes gá-nörfiseg~sillattal aiandekozza meg: hog az Ö testenec edessege-
be: eg zem pillantasiglan: nagob gono..$-segötval: hognem mynt adamtulfogua itelet
napig mend etelles vilag" (SzékK. 309). Logikus. hogy a középkori ember képzeleté-
ben - más érzékleteken kívül - szaglás útján is bűnhődik a pokolba jutott ember;
tanúsítja ezt a GuaryK. is: "val'on mikeppen[n] alhat [...] az ~ [ti. az ördög] zaianac
el viselhetetlen dohossaganac ellene" (2). Hogy ez az elképzelés nem magyar saját-
ság volt. az kiviláglik Petrus Reginaldetusnak 1502-ben, Párizsban újra kiadott, so-
kaktól ismert munkájából, a Speculum finalis retríbutíonísből, amelyben a szerző
több mint négy lapon tárgyalja a pokol borzalmas bűzét ([c~] - [c~]) és körülbelül öt

lapon ([x;] kk.) a mennyei illatok gyönyörűségét (persze itt sem. sokszor egyebütt

sem maradnak el más érzetmodalitások).
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5. A szaglási érze tek és képzetek nagyobb középkori jelentősége mor á 1is

vonatkozásaikban is megmutatkozik. A VirgK. útmutatást ad az életgyónásra

(1 kk.); itt az öt érzékszerv bűnei között megvallja agyónó: .Jzesembe vetkeztem.

mert ilatoztam oly alatokat. f)iweket. es oly zagos alatokat. kybewl twtem k ev e l-

se get l hordozuan kezembe. ruhamba. es feyembe. emberi zerelmert. es benne valo

g)iwnyewrwsegnek okaert" (4). A bűnöknek az érzékszervek szerint való meggyóná-

sa ismeretes volt a középkorban, vö. PIERRE MICHAUD-QUANTIN, Sommes de

casuistique et manuels de confession au moyen age. Louvain etc., 1962. 92; ugyane

mű 88. lapja a következő hexametereket közli:

"Sensus sunt quinque quos costodire debemus:

Visus et auditus, contactus, gustus odorque. "

De tanúsítja ezt a VitK. is, amely szerint az öt érzékszerv bűnei között a szag-

lással kapcsolatosak is beletartoznak a gyónásba (26v).

Mindezt azért is említjük, mert korunk gyónási gyakorlatában ez már nincs

meg, a többi érzékszerv által elkövetett bűnök azonban ma is tárgyai a gyónásnak.

Egy XVII. századi munka példákat említ arra, hogy Isten megbüntette az illato-

kat mód felett élvező embert (Magnum Theatrum Vitae Humanae. Auctore LAU-

RENTIO BEYERLINCK. Tom. V. Lugduni, 1656, s.v. Odoratus: a "Mollities Odo-

ratus Punita" c. fejezetben). E könyv egyik példája szerint szükséges, hogy az ön-

megtagadás az illatokra is kiterjedjen (uo.: "Odoratus Mortificandus", - e gondolat

említése a középkori zsidó irodalomban: KAUFMANN i.m. 156; ugyanerre lásd a

Vitae patrum IV. könyvét: MPL. LXXIII, 865. h.; nyilvánvaló, hogy BEYERLINCK

anyagának jelentős része középkori eredetű).

A XII. század közepéről származó Visio Tundali jórészt későbbi kéziratokban

maradt fönn: a látomás szerint a gőgösök bűnhődésének helye ("Strafort der Hoch-

müthigen") egy mély, bűzhödt völgy (C. FRITSCHE, Die lateinischen Visionen des

Mittelalters bis zur Mitte des 12. Jahrhunderts. Kny. a Romanische Forschungen
2.-böl. 363).

Ugyancsak az erkölcs körébe vág, hogy - a CornK. szerint - ha valakinek a

szaglása a .zegenyeknek dohat elnem zenuedhety", abban nincs meg a Szentlélek

második ajándéka, a kegyesség (78r-78v; latin forrása: CodHung. VI. 569, 571).

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbüszke ember bűzét (vö. fr. il pue d'orgueil) nemegyszer reálisnak vélték. A

14. századi Svédországi Szent Brigitta (Birgitta) Revelationesében olvassuk: ,,[...]

Sponsa Christi [...] quoties approximaban t [...] homines spi ri tul immundo & su-

per b ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA! , sta tim sensit tantum fo e tor e m l & in ore tam amarum habuit sapo-

rem, quod vix ferre posset." (Revelationes S. Birgittae. Coloniae Agrippinae, 1628.

582).

lÉn ritkítottam. V. O. A.
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6. Néhány adatot még a szaglási érzéklet egyéb vallási vona tkozásai-
ról. Nagy Szent Gertrúd (1256-1302) ••Legatus"-ában olvassuk, hogy az Úr így
szól hozzá: ••...Spes quoque tua, qua iugiter ad me anhelas, spirat olfactui meo sua-
vissimi odoris delectamentum" (Sanctae Gertrudis Magnae ... Legatus divinae pieta-
tis. Accedunt ejusdem Exercitia spiritualia. Pictavii, Parisiis, 1875. 221). E mun-
kákban (melyek közűl a szövegkritika a Legatus 2. könyvét és az Exertitiát tulajdo-
nítja csak a szentnek: A. ZIMMERMANN in Lex. für Theologie u. Kirche: IV. Frei-
burg, 1960. 761. hasáb) egyébként is kiemelt helyen szerepelnek az illatok, lásd pél-
dául a 248., 281., 288., 311., 334.,443.,509.,621.,661. lapot. Csak még egy fohá-
szát idézem: ••Beatae nares quae aspirant te, o amor Deus, du1cissimum vitae aro-
ma! O quando, quando aspirabit mihi tuae melifluae divinitatis fragrantia?" (673).

A most emIítettekkel kapcsolatban idézem KAUFMANN DÁVIDot, aki héber
és arab források alapján írt az érzékszervek középkori élettanáról és pszichológiája-
ról (DAVID KAUFMANN i.m.): "Wenn einerseits der Geruch zuweilen der Heide
unter den Sinnen dargestellt wird, den keinerlei religiöse Vorschrift verpflichtet, so
gibt es andererseits kein Organ, das deulicher den St e m p eId erG ö tt li c h -
keitzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 an sich trágt als das des Geruches" (155-156). Erre emlékeztet, hogy a kő-
zépkori keresztény irodalomban hivatkoztak az ÓSzövetségnek e helyére: ••Spiritus
divinus in naribusmeis" (Jób könyve, lásd: MPL. CXI, 154).

A katolikus liturgia középkori történetében éppen nem volt ismeretlen az illat
szerepe (vő. például: ALEXANDER FRANZ, Die kirchlichen Benediktionen im Mit-
telalter. 1-11.Freiburg LBr., 1909. 1.,425-427 és E. G. CUTIIBERT - F. ATCHLEY,
A History of the Use of Incense in Divine Worship. London etc., 1909. 139,396-397).
Egyébként egy francia szerzó a XIX. század elején azt írja, hogy az illatok szerepe a
katolikus templomokban régebben szokásosabb volt, mint az ő idejében (HYPPOL.
CLOQUET, Osphrésiologie ou Traité des Odeurs ... Paris, 1821. 101).

7. A szagnak csodálatos hatásán kívül külőnős ter m ész et ese r ő t is tulaj-
donítottak: "Az Cedrusnak haznalattya hogy byze eloet az meerges kegyo el ffwt"
(ÉrdyK. 476). A középkori orvosi-természettudományi irodalomban neve-
zetes Bingeni Szent Hildegard (1098-1179) többször megemlékezik bizonyos növé-
nyek jótékony hatásáról (Liber Beatae Hildegardis Subtilitatum diversarum natura-
rum creaturarum. MPL. CXCVII, 1125.h-1352.h.: passim), így például a tömjén il-
latáéról: "odor eorum te confortat, et oculos tuos clarificat, ac cerebrum tuum im-
plet" (i.m, 1196.h.). Vincentius Bellovacensisnek Speculum naturaléja, a középkori en-
ciklopédikus irodalom egyik legnevezetesebb és igen elterjedt alkotása is megismertet
némely illat használatával: a fokhagyma szaga elűzi a kígyókat stb.: 1. kőtet, liber XI,
cap. XV (strassburgi kiadás, non post 1478: SAJÓ - SOLTÉSZ, Catalogus: 3495; téves
datálás: VÉRTES O. A., A magyar leíró hangtan története. Bp., 1980. 195).

1Én ritkítottam. V. O. A.
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8. Nem meglepő tehát, hogya szaglási érzetek a magyar frazeológiában is

nyomot hagytak. Bizonyíték rá ez a szólásunk:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOrrod attólzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfokhagymás. Mint O.

NAGY GÁBOR megírta, ez azon a néphiten alapul, "hogy fokhagymával, fokhagy-

maszaggal távol lehet tartani" a boszorkányokat (Mi fán terem? Bp., 1957. 264); e

szólás eredeti alakja: Orrod attól, jokhagymászyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(í.m, 265). (Nem tárgyaljuk itt büsz-
ke szavunkat, melynek alapszava - mint ismeretes - a baz főnév. VÖ. TESz. stb.)

9. Azt vethe tné valaki gondola t mene t ünkkel szem ben, hogy

minden (vagy szinte minden) történelmi korszakban nagy volt a szaglási érzetek,

képzetek szerepe: gondoljunk csak BABITSnak még 1909-ben megjelent kitűnő

esszéjére (Szagokról, illatokról. In: Esszék, tanulmányok. 1. Bp., 1978. 42-57). Ebből

kitűník, hogy Montaigne, Schiller, Goethe, Zola, Daudet és más kitűnő szellemek

rendkívül érzékenyek voltak a szagok iránt. BABITS azonban itt főként kivételekről

(44), .anűvészi érzékű embereknek" (46) szagok iránti fogékonyságáról ír, sőt arra a

következtetésre jut, hogy "a szagok iránti érzékenység és a szellemi kiválóság, úgy

látszik, egyenes arányban van" (44). Egy korszak átlagáról csupán az ókort il-

letően szóI: ,,A klasszikus ókor civilizációjához (e kiváltképpen esztétikus civilizáci-

óhoz) oly mértékben hozzátartoztak az illatok, amint azt mi nem is képzelhetjük" -

írja, s Platónt, Martialist és WILAMOWITZ-MOELLENOORFFot idézi (45).

Ami az affektivitás és a szaglási érzetek, képzetek iránti fogékonyság összefüg-

gését illeti, nem lenne hiábavaló munka minden egyes korszaknak ilyen szempontú

vizsgálata. A sok megvizsgálandó részletkérdés közül csak egyet említek: helytálló-e

JULIEN TEPPE nézete, aki szerint a francia XVII. század - képletesen szólva -

szinte szagok nélkül volt ("notre XVIle sieele reste il peu prés inodore": Vie et Lan-

gage 1971. 466)?

10. Összefoglalás. -

a) A szaglási érzeteknek és képzeteknek a középkorban jelentősen nagyobb sze-

repük volt, mint manapság. Ez az érzelmi világ történeti kialakulása szempontjából

sem közömbös: ismeretes ugyanis a lélektani irodalomban az a fölfogás, amely sze-

rint a szaglási érzetmodalitás az érz elm i érzetek sorába tartozik.

b) A középkori irodalmunkban előforduló szép illa t, gyönyörűséges illa t arra

utal, hogy e korszak emberének világában a szaglási érzékletek, képzetek bizonyos

szempontból a "magasabb rendű" érzékletekhez, illetőleg az ezeknek megfelelő kép-

zetekhez álltak közel; ezt bizonyítják vallásos vonatkozásaik is. A szaglási képzetek-

nek a modern vallásos irodalomban való szegényes előfordulását tükrözi - egyebek

közt - Benjamin Crémieux-nek ez a gunyoros kijelentése: .L'odorat m'apparait

comme le moins catholique de tous les sens ..." (idézi JULIEN TEPPE: Vie et Lan-

gage, 1962. 584).

c) Mindez összefügg az emberiség szubjektív miliővetületének változásával.
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A FINNUGORzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA*-j (-í) MÚLTIDÓ-JEL OSZTJÁK NYOMAINAK
'" KÉRDÉSÉRŐL

VÉRTES EDIT

1. STEINITZ tanítványai mesterük hagyatékában maradt osztják szövegeinek a
megjelenése előtt (OA III. 14+642 1.Budapest 1989) közzétettek 7 rövid. töredékes
följegyzést. melyet különböző okokból nem szántak az OA ill-ba (Berlíner Beítrage
zur Hungarologie 2: 53-104. Berlin - Budapest 1987). Ezek kőzül az első (54-61) a
Keusi nyelvjárást képviseli. ahonnan csak STEINITZnak vannak följegyzéseizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1. OA
III. 221-314). Valamennyi Keu. szövegben van a múlt sg. 3. személyének olyan
alakja. mely különbözik az északi. déli és keleti nyelvjárások sg. 3. sz. alanyi és tár-
gyas ragozású igealakjaitóI. A rövid berlini közzététel alapján RÉDEI KÁROLY
megállapította. hogya Keu. nyelvjárás "ismer egyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-ti (-i. -a) múltidő-jelet" (MNy.
LXXXVI. 76). mely "a finnugor *-j (-;tJ múltidő-jelnek a Keu.-nyelvjárásban való ...
meglétére" (uo. 77) utal. s annak alapján a déli nyelvjárások ,,-a elemű múlt idejű"
(uo.) alakjában HONTJ föltevésévei (NyK. 87: 71) egyezően kimutathatónak véli a
*j múlt jelet.

A Keu. nyelvjárás hovatartozásának. az onnan származó följegyzések hangtani
megbízhatóságának. a RÉDEI vizsgálta rövid szöveg fordítási pontosságának. vala-
mint a finnugor *j osztják fejleményeinek a vizsgálata után térhetünk vissza az idé-
zett új megállapítás valószínűségének a mérlegelésére.

Z. STEINITZ és követői szerint a serkáli nyelvjárás az északiak kőzűl a legdé-
libb. a Ni., továbbá az AtI. és a Keu. pedig a legészakibb déli nyelvjárás. Szerintem
a hangtanilag délies, morfológiailag északi Serk. és a többi. hangtanilag ugyancsak
délies, a névszóragozásban északías, az igeragozásban pedig az északitói eltérő. a
délivel csak különböző mértékben egyező Ni., Keu. és az alig ismert. a Keu.-hoz
igen közeli AtI. nyelvjárás együtt olyan nyelvjárási terület. melyen szókészleti,
hangtani. morfológiai izoglosszák keresztezik egymást; ezek a Szal. nyelvjárással
együtt átmeneti nyelvjárások É és D. sőt Ny és K között (1.OstjChr2 8-12. HONTJ.
NyK. LXXXIV. 91-119)1.

1Az északi és a déli osztják nyelvjárások annyira kOlönböznek egymástól, hogy beszélöik meg
sem értik egymást. Tudományos szempontból az érthetőség természetesen nem megfelelő szempont az
elhatároláshoz. erre szökészleti, hangtani és morfológiai jelenségek együttesen alkalmasak. STEINITZ
ilyen vizsgálatok alapján a Serk. és a Ni. nyelvjárás közé helyezi az északi és a déli nyelvjárások elvá-
lasztását. E két nyelvjárás között pedig olyan kicsiny a különbség, hogy egy jelen időben elmondott rövi-
debb szövegben nem feltétlenül kell kritériumnak adódnia. Példával igazolható, mennyire könnyü tévedni
a nyelvjárási hovatartozásuk észleléseben. STEINITZ hagyatékából a tanítványok kérésére az általuk dé-
lieknek nevezett följegyzések sajtó alá rendezését vállaltam. A xeroxban elkUldött anyagból először a
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3. Az OA ill szövegeinek átírása a kiadáshoz teljesen másként történt mint
KARJALAINEN és PAASONEN hagyatékáoál. A finn kutatók osztják szővegfől-

jegyzései kiadásakor csak a grafémák modemizálására kerűlt sor, pl. a hosszúságjel-
zések a betűk alól föléjük helyeződtek:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB> ~ helyett ({,k van a kiadott szövegekben;
a javítások pedig mindig szögletes zárójelben történtek, indoklásukat a kommentárok
kötete összefoglalva is megadja (1.KV 1, 012-014, PV 1, 09-013, KV n, 3. fejezet).
A kiadott szövegek előszava és a jegyzetek alapján rekonstruálható a ránk maradt
kézirat (kívéve a főként eleinte tulajdonnevek és mondatok kezdőbetűjeként használt
nagybetűk). STEINITZ és munkatársai a DEWO számára, s így természetesen az OA
ill számára is, jelölés nélkül rendszeresen javítottak STEINITZ helyszíni följegyzé-
sein, pl. a szavak első szótagjának vokalizmusát STEINITZ elméleti meggondolásai-
nak megfelelően írták át, a helyszínen használt a,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo, u, e,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi, azaz öt betű alapján nyolc
fonéma, [a], [lí'], [o], [6), [ul, [Ul, [it [el jele található az általuk délinek rangsorolt
nyelvjárások szavainak első szótagjában. Ragaszkodtam az általam földolgozott át-
meneti nyelvjárások átírása közben végzett változtatások kőzléséhez, kompromisz-
szum eredményeként ezt összefoglalva tehettem meg a jegyzetanyagban (OA ill,
270-77,290,296-99, 304-05, 310, 321-22, 327-43). A Keu. följegyzések közül a
leghosszabbat utólag sorolták a kiadandók közé s küldték meg nekem. CHAMZA-
ROV latin betűs osztják följegyzését is csak némi erőszakkal lehetett az első szőtag-
ban a STEINITZ engedélyezte 8 fonémával visszaadni, mert a betűk 5 %-a nem illett
bele a szokott képbe (1. í.m. 251, 271-76). A nem első szótag vokalizmusán a DEWO
és az OA ill számára is csak alkalmi javításokra került sor; ezeket az általam feldol-

legrövidebb szöveget dolgoztam föl, mert GERT SAUERral együtt akartuk összeállítani - felhasználva
több éves tapasztalataimat KARJAlAINEN szövegeinek földolgozásában - az utasításokat az OA ill
munkatársai számára. A legfontosabb, a kommentárokba kívánkozó megfigyelésem az volt, hogy a Ni.
nyelvjárás nem egységes, mert KARJAlAINEN nyelvtani följegyzései szerint nincs benne ~-es múlt (KV
304-07), a feldolgozott rövid szövegben csakis ilyen volt. Készítettem még munka közben emlékeztető
cédulát a DEWO leendő korrigendái jegyzékéhez is. SlENITZ ui. szövegföljegyzéseiben a szavak mellett
fönt egy nagy (piros) ponttal utalt arra, ha munkatársainak a szót vagy a kifejezést, melyben előfordult,
a DEWO számára ki kellett cédulázniok. Kicédulázatlan megjelölt szö is akadt. A munkát a leghosszabb
nekem jutott szöveggel folytattam, az ~-es múltat az előző szöveg alapján már SlENITZ Ni. adatközlője
sajátságának tartottam. A DEWO számára ki nem írt szavak száma azonban aggasztóan nőtt, s feltűnt,
hogy azokat viszont a DEWO a Serk. nyelvjárásból közli. Ennyi cédulázási pontatlanságot nem tudtam
berlini kollégáimról feltételezni, ezért kértem SAUERt, vizsgálja meg a problémát SlENITZ eredeti föl-
jegyzései, a helyszínről származó füzetek alapján. Ekkor kiderült, hogy tévedésból Ni. helyett Serk. szö-
végeket is küldtek nekem (OA Ill, 30-67, 102-04). Minthogy SlENITZ tanítványainak az osztják
.anyarryelvjárésa'' a Serk., tanáruk ezt a nyelvjárást ismerte a legjobban, ezen írta meg chrestomathiáját,
hallgatói is ezzel foglalkeztak már az egyetemen a legtöbbet. Ők választották ki számomra a Ni. szöve-
geket, ők készíttettek róla xeroxot, ök szortírozták a különbözö munkatársaknak elküldendö xeroxanyagot,
sok kézen ment keresztül a szétküldendö anyag, s ennek ellenére sem vevödött észre, hogy az általuk jól
ismert osztjÉ, Serk. anyag egy attól állítólag élesen elhatárolandó déli nyelvjárási anyag közé került, s ke-
vésen múlt, hogy nem Ni. följegyzésként adtuk ki. Azt hiszem, aligha tévedek, ha a Serk., Ni. és a többi
hangtanítag délies, szökészletileg és morfol6giailag részben északi, részben déli típusú, földrajzilag egymás
szomszédságában található nyelvjárást átmeneti nyelvjárásokként együtt tartom számon.
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gozott szövegekben a szerkesztőség végezte el. Ebben a pótlólag megküldött szöveg-
ben a DEWO gyakorlatának megfelelő kiigazítások következtében 200-nál többzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa, s
csaknem 200 i helyett a-t szándékoztak írni, továbbá szárnos a helyett i-t. A változ-
tatások ilyen mennyisége nekem hamisításnak tűnt, noha azt természetesnek talál-
tam, hogy az OAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAill átírásának a DEWO-éval meg kell egyeznie. Feltétlenül szüksé-
gesnek tartottam valamennyi változtatás közlését a kommentárokban (a Ni., Atl. és
a többi Keu. szövegben a grafémák megváltoztatása nem első szótagban jelentékte-
len, 1.OA ill, 335-38, 290, 298-99, 305, 310). A szerkesztőség a DEWO gyakorla-
tának megfelelő átírásában a személyes névmások ace. alakját -a t- ból -a t-té kívánta
egységesíteni. Minthogy valamennyi déli, fonetikailag pontos feljegyzésű nyelvjárás-
ban -a t végződésű (KV 9-10, 37-38,48-49, 75, PV 24, vö. CASTR. és PATK. PF
76-79), valamint a finn kutatók szurguti följegyzéseiben is (KV 240-41, PV 81), vé-
gül sikerült a szerkesztőséget meggyőznöm arról, hogy ez a végződés a Keu.-ban is
valószínű, Végül idő hiányában megegyeztünk abban, hogy nem változtat juk meg
CHAMZAROV nem első szótagbeli vokálisait (OA ill, 251-52).

STEINITZ osztják adatközlőinek följegyzései és kőzlésük sem fonetikailag, sem
fonematikailag nem megbízhatók. PAASONEN már a századfordulón figyelmezte-
tett arra, hogy az osztják palatális és veláris hangpárok közelebb esnek egymáshoz
mint a finnek, s ezért helyes percipiálásukhoz némi gyakorlatra van szükség, amit
CASTRÉN gyűjtésének rövid ideje alatt nem szerezhetett meg (JSFOu. XXI/5: ll,
13). Szerintem CASTRÉNhoz hasonlóan PATKANOV és STEINITZ sem tudott kel-
lő módon különbséget tenni a palatális-veláris fonémapárok tagjai között, s igen
gyakran velárisnak percipiáltak palatális fonémákat. Hangtani szempontból a STEI-
NITZ közölte vokalizmus ugyanolyan bizonytalan alap további következtetésekre,
mint a finnek följegyzéseiből kőzőlt osztják nyugati adatok az ő átírásában.

4. STEINITZ hagyatékából földolgozott és kiadott szövegek fordításáért telje-
sen a földolgozó felel, mert a följegyzéskor vagy későbbi átnézéskor a sorok kőzé
STEINITZ fordítást szinte csak egyes szavakhoz és kifejezésekhez a DEWO számára
jegyzett föl, s ezek ott rendszeresen megtalálhatók, az OA III kommentárai ezeket
nem tartalmazzák; az osztják szövegek alá a közzététel lapalji jegyzeteibe csak az
osztják adatközlő(k) varánsai kerültek, STEINITZ valamennyi a fordításkor haszno-
sítható megjegyzése a kommentárokban kapott helyet az OA Ill-ban is, a RÉDEI föl-
dolgozta rövid közlésben is, melynek fordítása BRIGITTE SCHULZE munkája. Ez a
9 bekezdésre tagolt töredék nagyon hasonlít, de nem teljesen azonos a CHAMZA-
ROV följegyzésében ránk maradt hasonló témájú hosszabb közlés elős 9 bekezdésé-
vei (OA Ill, 223-29). SCHULZE e töredék közzétételekor az OA ill egész Keu. anya-
gát ismerte, kommentárjaiból hivatkozik rá (BBH 2: 59-61), annak szellemében a tú-
wat 'ihn' toldalékbeli a- ját (41) a szerkesztőség eredeti szándékától eltérően, érvelé-
sem hatására, nem írta át.

1A BBH 2-beli 2 lapos közlésböl lapszám nélkül csak a bekezdések számát adom meg hivatkozásaimban.
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A fordítás kisebb pontatlanságai kőzül RÉDEI lapalji jegyzetben (i.h, 75) kija-

vítja azt, hogy a 7. bekezdésben két mondatban 'hosszú' és 'rövid' 8-szor tévesen

egymással fölcserélve szerepel. Arra már nem figyelmeztet, hogyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAwan aret ... wan

mynti nem többes, hanem személyragos, a javítás helyesen nem 'kurze Lieder ...
o

kurze Márchen', hanem 'sein kurzes Lied ... sein kurzes Márchen'. Említhető még

más, első átolvasáskor is szembetűnő apróbb pontatlanság: (Ima-)xeta-IeTjka pontos

fordítása - 'kleiner Neffe (der Frau)' - csak a 4., 5., 7. és 9. bekezdésben található,

az 1. és 2.-ban a kedveskedő-kicsinyítő toldalék fordítása hiányzik, az osztják szö-

vegben pedig csak a címben, valamint a 6., 8. s kétszer a 2. bekezdésben nincs kicsi-

nyítés. Akad szófölösleg, ill. szóhiány a fordításban:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm:J1lti 'erzahlt, erzáhlt' (8), wa-

teman, ja wateman [o: wat{t}eman] 'sehen wir (beide) nach' (9), hiányzik amet-ime

peta tawatta 'schimpfen' (9) kiegészítése: 'nénje asszonyát szídni'.

RÉDEI közöl a szövegből az ,,-ij (-i, -a)" múltidő-jelre 14, 7, ill. 6 példamon-

datot, benne 15,9, ill. 6 igei példával, mindegyik csoportban egynek a fordítását je-

lenből múltra javítja. S ezzel az *1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> t jelenidő-jelű, Jr-morfémás múlt idejű nyelv-

járások fordításának legnehezebb kérdéséhez érkeztünk. Minden igét, melyben t van

alaposan meg kell vizsgálni, mi benne a t funkciója. Minthogy a déli osztják nyelv-

járásokban t a leggyakoribb hang (az átmenetiekre nincsenek statisztikai vizsgála-

tok), terheltsége 16,29 % és 17,9 % közötti (Theoretical Problems of Typology and

the Northern Eurasian Languages 136-141), ezért a legtöbb igei állítmány igeidő

szempontjából kűlőn-kűlőn megvizsgálandó. GANSCHOW szerint a déli osztják

nyelvjárások igeképzőinek 3/4, a kevésbé ismert NL-ban a 2/3 részének alkatrésze

legalább egy t (Die Verbalbildung im Ostjakischen 132-41). A déli nyelvjárásokban

azonban kicsit könnyebb az eligazodás, mert a múlt idő sg. 3. személyének (mely a

legtöbb szövegben igen gyakori) a végződése -ot, (ennek eredete ismeretlen; annyi

biztos, hogy összetétel utótagja, mert o a déli nyelvjárásokban csak első szótagban

fordul elő, továbbá mert nem illeszkedik, még apalatális attrakciót előidéző j, n, t

hatására sem válik palatálissá).

4.1. A szóban forgó Keu. szövegben a fordításban használandó igeidő - a sze-

mélyragozott participiális szerkezetek verbum finitummal való fordításán kívül -

csak akkor problémamentes, ha az ige nem sg. vagy plur. 3. személyű, s ha nincs

benne t, vagyis csak arij am 'habe ich gesungen' (7), X:Jjan egy kifejezésben: wűraja

X:Jjan 'wirst [o: wurdest] du ungeduldig15 [' ... geratst [~: geriets] du in Zorn']' (9),

melyben tehát javítandó és numsan 'dachtest du' (4) esetében.

4.2. Az alanyi ragozásban a.9'morfémájú egyes 3. személyű jelen idejű igealak

a Serk.-ban a t, l' tővéghangzójú igéknél 1, I' (ÓstjChr2. 72), ez az elhasonulás - vagy

az I > t fejlődés elmaradása - a Keu.-ban is megvan: xuntl 'er lauscht' (7), xutntl

'lauschte' [:x 'lauscht'] (6), xutntitl 'er horcht' (2), XuriJtl 'hört auf9 [9'verlöscht']'

(7), mdntl 'er geht' (9), m.:,tit~: ill. m.J,M '[er] erzahlt Márchen (7, 8), :J taTjtl 'beginnt

er' (7, 7) piti 'kommt' (2), púl 'flillt' (3, 3), t:JÚ' 'steht' (2), t:J t/t7itl 'er ~tellt sich

[hin]' (7), uti 'lebt' (1), watitl 'er blickt' (7), watitl 'er sieht' (9). A Keu.-ban nem-
o o
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csakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt mögött lehetzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI a jelen ésB'morfémájú 3. személy végződése, hanem más más-

salhangzó-torlódással is demonstrálható: numesi 'den kt' (4), omesl 'sítzt' (7, 7, 9),

si'jasl 'spricht er leisezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11 [ll'murmelt']' (7) és patri 'sagt' (4), ahol az ige tövéhez
oc

tartozó t kiesett a torlódásból.

4.3. A Ni. nyelvjárásban KARJALAINEN nyelvtani följegyzései szerint az

alanyi ragozás múlt idejének egyes és többes 3. személyű igealakja s személyragos

múlt idejű melléknévi igenév, azaz mat, ill. -met végződésű (KV 304-06), a Kaz.-ban

pedig -s, -set mellett variánsként közli ezt a lehetőséget: -~A, -me S; ill. Prát, his-

toricum jelöléssei a múlt idejű melléknévi igenévnek személyragozott alakjait mind

a 9 személyre megadja (uo. 320-25), míg a déli és a keleti nyelvjárásokban a sze-

mélyragos melléknévi igenevek teljes paradigmáját fordítással jegyezte föl (18-19,

27-28,54,56-57,83-84,126-28, 175-79,202-05, 270, 288-91,vö.PV61-67).A

Keu. szövegek -mat toldalékú múlt idejű sg. 3. személyű adatai megfelelnek tehát

eddigi ismereteinknek: jeé[éjamat 'ist fertig geworden' (5, 5, a szögletes zárójelbe

tett, a közzétevőtől származó kiegészítés szerintem fölösleges, sőt téves), joxatmat

'er karn' (6), naremat 'begann' (9), nuxlhmat 'lehnt [o: lehnte] er sich' (3), slmatmat

'war zu hőren' (2), turemat 'schnarchte' (4), ttKamat 'gerat [::>: geriet] er' (3). Az ige-

tő és a -mat toldalék kőzőtt gyakori az m képző: tuSmamat 'schritt' (3, 6, 8), minpe-

memst 'wickelte ein' (4, 8 és tévesen 'er wickelt ein' 2), rJxnemamat 'stűrzt

[J: stürzte] um' (3). Van ige, mely m képzővel és nélküle is megtalálható a szőveg-

ben: kim etmat 'er ging hinaus' (7), kim etmsmat 'kommt [J: karn] heraus' (4) és töb-

besben kIm etm[ a[mst 'gingen hinaus' (7), ahol felvetődik a kérdés: vagy az a betol-

dása, vagy az egyik m törlése indokolt. waStamat 'schlief ein' (8 és téves fordítással

'schlaf't' 2), ill. woStamamat 'schlief" (4) láttán wóStam[amjat 'er schlaf't ein' (2) ese-

tében a beszúrt szótag szükséges volta sem teljesen bizonyos, a fordítás javítása

'schlief'-re azonban szükséges. Hasonlóan karemamat 'er wandte sich' (8), ka-

re[majmat 'wendet [o: wandte] sích' (2) esetében a fordítás kétségtelenül javítandó,

a beszúrás szükségessége megkérdőjelezhető. Két, m képzés többesi alak vokalízmu-

sa nem azonos a már idézett példáéval: éuáemsmit 'sie schritten' (7), karememit

'wendeten sie sich' (7). Mint látható, az egyértelműen csak múltnak felfogható igea-

lakok kőzűl 8-nak tévesen jelen idejű a fordítása.

4.4. KARJALAINEN déli osztják nyelvtani följegyzéseiben több esetben az

alanyi ragozás jelenidejének sg. 3. személyű alakja, alakilag azonos a múlt idejű pl.

3. sz. alakjával, pl. wa-yat 'kér' (24), továbbá a múlt - esetleg a jelen idejű alanyi pl.

3. sz. és az egy tárgyra utaló sg. 3. sz. egybeeshet alakilag: seT]kat 'ver' (41, vö. 58-

62, 90-97, PV 44-46). A Keu. szövegek 3. sz. t és ta t végű igéinek a fordítása is

sokszor különösen gondos vizsgálatot igényel, minthogy a tőhöz tartozhat a t, lehet

jelen vagy többes jele.

Az idesorolandó igealakok kőzűl a párhuzam miatt arij a t, m;> ná (8) esetében a

második ige világosan jelen idejű, ezért a fordításuk '[er] síngt, erziihltM_~rchen'.
Több esetben - tarmat 'reicht' (4, 4), tepet 'paíst' (4), wtfla t 'wi,ll')4J, in. :o.; .,,~$~at

~," ",c .... \
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4.6. Problémamentesen a tőhöz tartozik azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt.poteren 'sind erfroren' (9), ujatan

'findest [o: fandst] du' (4), termaten 'eilst [o: eiltest] du' (4); a -tit képző van mosl-

tit'T]an, ewamtit'T]an 'umarmten sich, küBten sich' (6) esetében. Kétségtelenül a jelen
t- je található a következőkben: utn 'kennst du' (2, 2), mdmen 'gehst' (4), t~jt an 'hast
du' (4), wUten 'nimmst du ihn' (4), wostatan 'schláfst du' (2).

4.7. Kétségtelenül javítandó fordítások a kővetkezók: jelenre s'(ja lt a t 'sie sag-
ten' (7), vö. Ni. Kaz s'(ja .s- 'lármen' (DEWO 1296, st tövű igéről nincs adatunk), te-
hát: 'sie sagen'. MúItra, mert a t a tőhöz tartozik: jóxatan 'du kommst [o: kamst]'
(5), mlí'nta pÍtan 'geh los8 [8'beginnst du zu gehen']' helyesen 'du bist losge-
gangen' (5), potrta t '[sie] sagen [o: sagten), (7), valamint a tárgyas ragozású tewen

o
'illt [o: aBest] du' (4), tewte 'iBt [o: aB)' (4). A szövegösszefüggés alapján eqtl em-se

javítható kIm etam 'ich gehe [o: ging] hinaus' (7).

'[sie] heulen' (2) - a környezet alapján dönthető el a fordítás. ~u~NJet '[er] schrei-
tet' (3) és wat jt jem 'ich sehe' (9)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt- jének, ill. hasonult megjelenési formájának a
pótlására is a szövegösszefüggés késztet.

4.5. Az egy tárgyra utaló 3. személyű igealakok közül jelen idejű: arit a te 'singt
er' (7), éuState 'schreitet er' (3, 3), jontt a te 'naht sie' (5), numtette 'denkt er an' (3,
3); múlt idejű: éamarmate 'er zog zu' (8), jú'watte 'er warf ihn' (8). Ezeket a Serk.
nyelvjárás ismeretében lehet megállapítani. Két esetben a fordítás feltétlenül múItra
javítandó: éU'T]xsate 'stöBt [o: stieís] sie [weg)' (2), valamint a múlt idejű tőhöz járuló
te esetében: tewte, tewte 'er iBt [und] iBt [o: aB, aB)' (4). Egy esetben a párhuzamos
mondat alapján az osztják javítandó: rrK)1ft~te [o: m:Jrlt[ t'ja te] 'Marchen erzáhlt er'
(7).

5. Az uráli vagy finn ugor *j történetéből az osztjákban a szókezdőről tudunk
legtöbbet. Többnyire változatlanul megőrződött minden nyelvjárásban, elég a biztos
etimológiájú m. jég, jel, jó, jön, jut, ideg, lj stb. szóra, ill. az etimológiai szótárak-
ban látható osztják megfelelőire utalnom, melyeknek az osztják szókezdő j szem-
pontjából iszik, tjó stb. sem mond ellent. Említhető magyar tag nélküli etimológia
is: fi, jakaa 'teílen', jaahtya 'erkalten' stb., s természetesen magyar és finn tag nél-
küli, ezt az állítást igazoló etimológiai is bőven akad.

Lehet az osztják szókezdő j kétségtelenül másodIagos is, pl. az éj osztjV VK
Vartjaj 'Nacht' (vö. Vj. aj, KT 133b) megfelelőjében, ahol a szóközépij idézhetett
elő az obi-ugor nyelvekben prejotációt. A fi. ilma osztjKaz. jeAam, osztjÉ több j-s

adatában, déli iram 'Wetter' (DEWO 78, KT 120b) stb. a prejotációt látva csak arra
lehet hivatkozni, hogy osztjÉ je- szókezdetnek keleti s esetleg déli, sőt még osztjO i

szókezdő megfelelésére KARJALAINEN több példát közöl (OL 164,212-13, 215).
Etimológiák tanúsága szerint lehet mindkét obi-ugor nyelvben is prejotáció, 1. élni,

vagy az osztják minden nyelvjárásában (égni).

Ismeretes, hogy az ugor *\t szókezdetnek osztjV 1-, Vj. j, ill. V li- szókezdet
esetén Vj. i- a szabályos megfelelője.
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AzzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOL imént emIített példaanyagában a Vj. és környékének i szókezdete Ni.
Kaz. je- nek felel meg, a többi nyelvjárásban je- vagyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi- nek. Az idézett helyen talál-
ható példák közül az UEW szerint kettőben *je-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> i- fejlődés következett be DN
Kr. int, Trj. ins s; V Vj O inel, Kr. jint, Ni. jentel. Kaz. jenel, DT ant- 'Schneide'
és DN V Vj Trj. iten, Ni. Kaz. jeten 'Abend' esetében (1.jens-, jit3 UEW 97, 99,
OL 212, KT 61ab, 104ab). A hasonló osztják nyelvjárásközi megfelelésű DN it, Trj.
iA, V Vj. il, Ni. jet, Kaz. jeA 'vorder' (OL 212, KT 114b-116b) északi adataiban a
m. elő, fi. esi etimológia tanúsága szerint az É j prejotáció. TOIVONEN a m. evet

etimológiai kapcsolataiban számol - nem meggyőzően - osztj. *ji- > DN V Vj. i-,
Trj. ji- fejlődéssel.

A szóközépí-szővégí intervokális eredetű j ősi örökség, mely *-j-, *-1'- vagy
*-5'- előzményből egyaránt származhat, l. éj, fagy, hagy, kéj, ujj, 'Finger', vaj, zaj
stb. Arra is akad példa, hogy a valószínűleg örökölt szóközépi j az osztjákban eltűnt

ugyan egyes nyelvjárásokban, de palatalizálható hatásával nyomot hagyott maga
után úszik szavunk megfelelőiben. A m. tetű és obi-ugor megfelelőiben sincs meg a
finn-permi adatok alapján kikövetkeztethető szóközépi j, így minden bizonnyal az
ugor alapnyelvben sem volt meg.

Az osztják nyelv története során az intervokális j nyomtalan eltűnését egyetlen
biztos példa sem igazolja. Még, ha el is fogadjuk, hogy here szavunk magashangúsá-
gát egy eltűnt -j- idézte elő, akkor is az obi-ugor alapnyelvből a vogul és az osztják
j nélküli alakot örökölhetett, az eltűnés nem az osztjákban következett be.

Mássalhangzók kapcsolatából nyomtalanul tűnt el az *-Ij-ből a m. fül osztják
megfelelőjéből, négy esetében, ha szókezdő n-et rekonstruálunk, a szókezdetre hatva
hagyott nyomot, *'!-kikövetkeztetésével az lj egyszerűsödése disszimilációval ma-
gyarázható. Az UEW rekonstruálta marja , tiir jii, !a jma (264,517,456) nem bizo-
nyíték j nyomtalan eltűnésére, mert az már az ugor, legkésőbb az obi-ugor korban
bekövetkezhetett.

Az ugor nyelvekben az első és második szótag közötti mássalhangzó a tővég-
hangzó lekopásával szóvégi helyzetbe kerülhet, az osztjákban több egyszótagú,
(C)VC struktúrájú szó végződikj-re. Ezek közül a V Vj, ku, Trj. ko, Ni. xu, Kaz. xo,

'" '"'DN O xoj 'Mann' (OL 99, vö. 136, 239, KT 279 ab) aszóvégi l: t több nyelvjárásban
elvesztette. Minthogy azonban V Vj. ni, Trj. Ni. ne, Kaz. nE" O ni", DN ne" 'Frau'
(OL 163, KT 576ab) ugyanazon a nyelvjárásterületen az ,,-t szintén csak a tőben
tartotta meg, a nom.-ban nem, ugyanúgy mint a xuj-, ez a példa szerintem nem aj
eltűnését, hanem a kettő együtt a nagyon gyakran használt szavak megrövidülését
igazolja. Szóvégi j lekopására egyes nyelvjárásokban azonban van példa, l. a Serk.-
ban (OstjChr2. 73), a pass. sg. 3. sz. vokális végződésű alakjai is ezért kíilönbőznek a
déli j végződésűektől.

Megemlítendő, hogy van szókőzépi és szóvégi inetimolőgikus j is, a vokális végű
jövevényszavak lativuszában gyakori a hiátustöltő j, melyonnan tóvéghangzőszerűen

pl. a többesi -a t elé is kerülhet, l. Kr. urma 'Fausthandschuh', űrmajet (KV 66, vö.
-y-valDT uo. 31), vagy Keu. túw powoskajst 'sein Fuhrwerk' (OA lll, 247, vö. PV 17).
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6. RÉDEI példaanyaga a vizsgált szövegből azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-ij (-i, -a) igei végződésre csak-
nem teljes, mindösszezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjUwij gyakoribb, az egyik mondat részben ismétlődik, 1.még
ais-caja tup júwij 'es wurde kaum morgen' (3). A földolgozott szövegben -aj válto-
zat csakugyan nincs, az OA Ill-ban a szöveg hosszabb változatában a 4.-13. bekez-
désben összesen 37-szer látható, a 6. és a lO.-ben -ij és -aj egyformán gyakori, a 9.-
ben -aj a gyakoribb (1.OA Ill, 264-65). Minthogy a többi Keu. közleményben is
csak -ij található, felmerül a kérdés, hogy a 4.-13. bekezdést esetleg másik átmeneti
nyelvjárású adatközlőtől másolta CHAMZAROV (a nyelvjárási kiegyenlítetlenség-
ról, esetleg több különböző nyelvjárású adatközlőtől feljegyzett részletek egyesitése-
ről l, OA Ill, 268-69). Az AtI. följegyzésekben is csak -ij végű múlt sg. 3. sz. talál-
ható, s Ni-ban is (uo. 317-21, 341-42).

6.1. Az -a végződésű múlt idejű adatok példatára teljes RÉDEInél. Ennél
azonban sokkal lényegesebb, hogy semmi szín alatt sem változata az -ij (-a j, -i) vé-
gű igealakoknak, minthogy az utóbbiak aktívak, alanyi ragozású múlt sg. 3. sz. ada-
tok, az -a végűek passzívok (1.OA Ill, 263), hasonlóan a Serk. vokális tővű igék -a
végződésű alakjaihoz (OstjChr2. 73), vő, Ni. -3, Kaz. V Vj. Trj. -i végződésű megfe-
lelő igealakjaival (KV 307, 324, 140-41, 200, 276, 278), melyeknek a déli nyelvjá-
rásokban -aj/-a] a megfelelője (i.m. 21-22, 25, 43, 58, 60, 90). A RÉDEI idézte
mondatok kőzül négyben az osztják ergativuszi szerkezetnek megfelelően -n ragos
loco mutat rá a cselekvés végrehajtójára: zma-xetan ... [{fp éamarma 'Vom Neffen
der Frau wurde ... zugezogen' (8), zma-xeta-leT}kan ... lap tarta [o: tartlt]a ; VE.] pl-
ta 'Von dem kleinen Neffen der Frau wurde begonnen ... zuzudecken' (7), xeta-

le-oketn [sic! VE] nOx JT}){< Jstaplta 'Vom kleinen Neffen wurde begonnen ... aufzu-
binden' (9), mza-xetan jO'X tUwa 'der Neffe der Frau trágt [o: trug] ihn nach Hause'
(8), azaz 'az asszony unokaöccsétől' sorra 'összehuzatott', megkezdetett befedni',
'megkezdetett kibogozni', 'hazavitetett' . A másik kettő is világosan szenvedő: IOptit a
- ahol -tit- képző - 'mondatott' (6), (Iap tarta 'és befedetett' (7).

Jelen idejű a RÉDEI idézetei kőzőtt nem szereplő otmet ant. jzm 'findet ... kei-
nen Schlafl, (2), melynek lapalji jegyzete 1 'Sein Schlaf kommt [Pass.] nicht' határo-
zottan utal a ragozott ige passzivitására. Van még egy -a- végű igealak, az egyik idé-
zet folytatásaként: jőx tUwa. jóx tUwta 'tragt [o: trug] ihn nach Hause. Er brachte
ihn nach Hause' (8), itt azonban föltehetően hibás az osztják adat. A jelen t- je nem
járulhat a tUw- tőhőz, arra nincs adatunk, hogy t- képző kerüljön mögéje (DEWO
1396). Ha a javítás *tUwte, akkor egy tárgyra utaló tárgyas igeragozási alak, 1.fent.
4.5., vö. Serk. (OstjChr2. 76), Ni. (KV 306); valószínűtlen a távoli V Vj. tárgyas ra-
gozású ta megfelelőjét keresni ebben az igealakban (i.m, 139-40, 144, 183-86, 188-
89, 191-98).

6.2. Minthogy az -a igei végződés nem a Keu. nyelvjárás speciális múItjának
változata, hanem nagyobb nyelvjárásterületről adatoIt passzívalaké, így megszűnik
a neki tulajdonított szerepkör, mely szerint "a Keu. etij, jifwij, puij formák ősibb
állapotot tükröznek. Ezekhez viszonyítva a tuti, XUT}Xi,plti, továbbá a pua, tarta ,
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tuwazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAalakok másodlagosaknak tekintendők, ... A Keu. arijam 'énekeltem', löPitam

'mondtam', valamint a többi déli osztják nyelvjárás waxam 'kértem" ~am 'men-
tem'-féle alakjaiban a -jzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(-,t) múltidő-jel összeolvadt a tővégi magánhangzóval, és
redukáltzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa hangot eredményezett" (Rédei, MNy. LXXXVI, 77)1. A "múlt idejű ada-
tok -a/-a elemében a *-j (-i) időjel" (uo.) keresése hangtani okokból lehetetlen:

/\

egyetlen osztják adattal sem igazolható, hogy bármikor két nyelvi elem egyetlen egy
redukált a/a magánhangzóban egyesült volna. Azonkívül a déli nyelvjárásokban a j

palatális attrakciója feltétlenül palatális folytatást igényelt volna, ami nincs meg a
RÉDEI idézte tu·yfim adatban, de megvan minden nyelvjárásban a passzív igerago-
zás személyragjaiban. melyek helyzetüknél fogva a passzív -a j /-a.j stb. j- jét kőve-
tik. Aemorfémás múlt pedig, mint a jegyzetben utaltam rá, a Szurg. területen is is-
meretes az s-es és másik kettő mellett, sőt ott a sg. 3. személy a csupasz tő, mert az
időjel is, a személyre utalás is emorfémájú, 1. Trj. J men 'ó ment', p~n 'ó helyezett'
(KV 268, 279, PV 90,91, további Trj. példák találhatók a jegyzetben fölsorolt lapo-
kon).

A déli osztják nyelvjárásokban birtokos személyragozáskor és igeragozáskor is,
ha az -sm; -en, -a t stb. személy jelek redukált vokálisra végződő szótőhöz járulnak,
teljes vokális keletkezik, 1. pl. ewa 'leány' birtokos személyragos paradigmáit (KV 5,

32,47,71, PV 14). Ugyanez történik, ha mássalhangzóra végződő szó utolsó szótag-
jának redukált vokálisa hangátvetés következtében a személyjel elé kerül (KV 6, 33,
PV 15, 16).

Ha az igeragozásban az a-ben egykori *j rejtőzne, akkor az ehhez hozzájáruló
-em; -an stb. elé valamilyen hiátustöltő hangnak kellett volna kerülnie, vagy az m, n

előtt teljes lenne a vokális. De szükség sem lett volna az egytagú igék RÉDEI által
múlt idejűnek nevezett tőalakjára, hanem az s-es múlthoz hasonlóan közvetlenül a
vokális végű tőhöz járulhatott volna a *j, s abban a helyzetben ugyanúgy megma-
radhatott volna, mint apasszívum j- je, vagy aj-végű főneveké a birtokos személy-
ragozáskor, 1. xoj (KV 6, 33, 71). A déli titw-, mij- stb. tövekhez pedig, ha csak-
ugyan a múlt idő tőalakjai lennének, minek járult volna j műltídó-jel, az pleonaz-
mus lett volna; egyébként én nem azokkal értek egyet, akik szerint ezen igék w, j, 'Y
tővégződése az egykori tő mássalhangzójának a nyomát őrzi, hanem STEINITZcal,
aki egytagú, vokálisra végződő igékhez járuló hiátustöltő elemet lát bennük
(OstjChr2. 67), erre vall, hogya felszólító mód vokális kezdetű morfémái az s-es
múltú igeragozási területen ugyanehhez a tőhöz járulnak (KV 128, 138-39,181-82,

187-88, 190, 198-99,270-71,273,306,321. 323, 337).

1Nem találom az okát, hogy RÉDEI miért nem említi a déli múlt adatok mellett a négy múlt időt
ismerő szurguti nyelvjárások haszonl6 alakú múltját, melyet KARJALAINEN perfektumnak, PAASONEN
priiteritumnak nevez Trj. ill. J följegyzéseiben (KV 268, 270-71, 274-75, 277, 279-84, PV 90-91),
hiszen lényeges különbség csak a sg. 3. sz. végz6désében van, s a többes 2. személyében nem teljesen
azonos.
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Ha azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA*j múltidő-jel a redukált vokálisban rejtőzhetne, furcsa morfémákra bon-

tások lennének lehetségesek. Pl. a szövegben szereplőzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIÓpit am 'mondtam' töve IÓp-,

it képző, a a feltételezett múltidő-jel, m személy jel, de lehetséges lenne lop-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ i kép-

ző + t jelenidő-jel + am személyrag; egyszótagú igéket véve például: jrt am-ben fí- a

tő, t a jelen morfémája, -sm személyrag, viszontpuam esetében pli- a tő, a a múltra

utalás lenne, m a személy megjelölése. Valószínűtlenül bonyolult helyzet lenne!

6.3. Ha az a-ben a *j nyoma sem lelhető meg, attól még a Keu. -ij (-aj), -i "a

finnugor *-j (-i) múltidő-jelnek a Keu. nyelvjárásban való kétségtelen meglétére"
, 1'\

(REDEI uo.) utalhatna, ha biztosan időjellenne. Annál is inkább, mert az átmeneti
nyelvjárások közül az AtI. és a Ni. is ismeri (OA Ill, 317-21, 341-42), sőt Ni.-ban

-i"fliX végű sg. 3. sz. múlt igealak is van. A Keu. -ij végződés -a j változata beleillik

a tővégi toldalékok -a - i váltakozásairól nyert képbe (OA Ill, 254-60). A szövegek

földolgozásakor én is az -ij változatot tartottam az eredetinek, -i- t rövidült variáns-

nak (OA Ill, 262), ma már fordított irányú fejlődést is, eredeti i-hez inetimologikus

j hozzájárulását, esetleg mondatfonetikai okból hiátustöltőként, el tudom képzelni,

esetleg a Ni. -i "fli X végződés (OA Ill, 342) is ugyanígy magyarázható. Annyi kétség-

telen, hogy a szövegek följegyzésekor egyértékű variánsok voltak, a RÉDEI földol-

gozta rövid szövegben is előfordul t~'r]i és ta'r]ij (4, 8), p'íti és p'ítij (4, 4, 5). Elgon-

dolkodtató azonban, hogy pl. jlfwij- nál a múlt idejűnek ítélhető tőhöz miért kerülne

még egy jel a múlt jelölésére, s erre csak a 3. személyben, az egyes számban kerülne

sor. Az is elgondolkodtató, hogy egy igei toldalék csakis a 3. személyben maradt

volna ránk, hiszen a három személy közül a 3. a legnominálisabb természetű. Nem-

csak azért, mert a nominális mondatok zöme a finnugor nyelvekben 3. személyű -

az osztjákban lehet 1.,2. is (1. KV 123-25, 170-72,263-67, PV 38-39, 87-88) -

hanem azért is mert éppen a 3. személyű igealakok gyakran igenévi eredetűek. Fur-

csa lenne, hogy egy teljesen igei funkciójú elem csak a 3. személyben maradt volna

meg. s ott is csak az egyesben, az 1. és 2. személyben még nyomai sem maradtak

volna. További bizonyító anyag hiányában jelenleg legföljebb a *j múltidő-jel

esetleges nyomai kereshetők tehát a Keu., Atl. Ni. -ij, -i végződésben.

Az előforduló, nem teljesen közismert rövidítések:

BBH

CASTR.

DEWO

JSFOu.

KT 1-11
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Berliner Beitriige zur Hungarologie 2. Berlin - Budapest 1987.

CASTRÉN adata, nem saját közlésében.

STEINITZ, WOLFGANG, Dialektologisches und etymologisches

Wörterbuch der ostjakischen Sprache. Berlin 1966-1991.

Journal de la Société Finno-Ougrienne. 1-, Helsinki 1886-.

K. F. KARJALAINENS Ostjakisches Wörterbuch. Bearbeitet und he-

rausgegeben von Y. H. TOIVONEN. Helsinki 1948. Osztják adatok a,

b és ab jelzetű hasábszámokkal a KT adatai.



K. F. KARJALAINENS südostjakische Textsammlungen. Neu tran-

skríbíert, bearbeitet und herausgegebn von EDITH VÉRTES. I.

MSFOu. 157. Helsinki 1975. II nyomdában van.

Mémoires de la Société Finno--Ougrienne. 1-. Helsinki 1890-.

STEINITZ, W .• Ostjakologische Arbeiten. BandzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII Texte aus dem

Nachlass. Budapest 1989.

KARJALAINEN. K. F.. Zur ostjakischen Lautgeschichte. 1. Über den

Vokalismus der ersten Silbe. MSFOu. XXIll. Osztják adatok mögött

puszta lapszám az OL adatára utal.

OstjChrest2 STEINITZ, WOLFGANG. Ostjakische Grammatik und Chrestoma-

thie. Leipzig 1950.

KV

KV I-II

MSFOu.

OA II

OL

PATK.

PF

PV

PV I-IV

UEW

Grammatikalische Aufzeichungen aus ostjakischen Mundarten von

K. F. KARJALAINEN. Bearbeitet und herausgegeben von E. VÉR-

TES. MSFOu. 128. Helsinki 1964.

PATKANOV adata. nem saját közlésében.

PATKANOV. S. - FUCHS. D. R .• Laut- und Formenlehre der süd-

ostjakischen Dialekte. Budapest 1911.

Ostjakische grammatikalische Aufzeichnungen nach den Dialekten an

der Konda und am Jugan von H. PAASONEN. Bearbeitet, neu

transkribiert und herausgegeben von EDITH VÉRTES. JSFOu. 66/2.

H. PAASONENS südsotjakische Textsammlungen. Neu transkribiert,

bearbeítet, übersetzt und herausgegben von EDITH VÉRTES.

MSFOu. 172-175. Helsinki 1980.

RÉDEI. KÁROLY. Uralisches etymologisches Wörterbuch. Budapest

1986-1988.

Osztják nyelvjárások rövidítései:

Atl. = Atlimi

Keu. Keusi

Ni. Nizjami

Serk. Serkáli

Szal. Szalimi
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"ES BOLAffAD MÚNEKQNC MU vETETQNKET ..."
(BIBLIAI EXEGÉZIS - MAGYAR ETIMOLÓGIA)

ZELLIGER ERZSÉBET

1. A hermeneutika ókori dilemmája, amelyet az alexandriai és a pergamoni is-
kola vitája testesített meg, a szó szerinti, illetőleg az allegorikus értelmezés helyes-
sége körül forgott. Az így keletkezett feszültséget az augustinusi tanítás oldja fel,
amely a léleknek a szó szerinti és a morális értelmen keresztül a szellemi értelemig
való fölemelkedéséről szól. Ezek a katolikus hermeneutika alapelvei is: a szavak je-
lentésének a meghatározása, a szöveg különféle jelentéseinek az elkülönítése és le-
hetőség szerint a főjelentés kiemelése, a szövegrész és az egész egymáshoz való kap-
csolatának a megállapítása stb. a fordítás, a para frázis, az annotáció és a kommen-
tár útján (vö. Világirodalmi Lexikon. Budapest, IV (1975.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhermeneutika a.; GADA-
MER: Hermeneutika. In: Filozófiai hermeneutika. Budapest, 1990. 11-27).

A pontos értelmezésre való törekvés a középkor bibliafordításaiban szó szerinti
tolmácsolást eredményezett. Elég itt talán a BécsiK.-ünkre utalni, amely lehetőség
szerint igyekszik az egy latin szó: egy magyar szó megfelelést megvalósítani, mint
pl.: 111: "ki kiralt veti: qui regem offendit", 34: "mv vzonckat ig vettuc bVn9<;kel:
Deum nostrum sic peccatis offensum ", ,,9 vzokat ijtenekét véttek : offendisse De-
um suum". (E legutóbbi helyet a SzékK. 70-1. és a GuaryK. 109. a megbánt igével
fordítja.) Az azonos szóval való fordítás a BécsiK.-re akkor is jellemző, amikor a
párhuzamos szövegekben ez a következetesség nem valósul meg, pl.: BécsiK. 35: "ne
i9yism en reiam vétkezet: ne veniat super me offensio" - GuaryK. 111: "iftenec
ha2agíaba ne effem" - SzékK. 73: "ne ySy5n en ryamzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbantas"; BécsiK. 35: "meg-

hizdétem te neked: numlabo tibi" - GuaryK. 110: "te neked ... meg ieI9nt9"; Bé-

csiK. 35: "meghi2detne te neked : nuntiare tibi" - GuaryK. 110: "te neked ... meg

mogam" - SzékK. 72: "megh hyrdetnem teneked"; BécsiK. 34: meghi zdéttétic : Nun-

tia tur - GuaryK. 109: meg vagon tudun. - SzékK. 69: hyrdettetyk; stb. A BécsiK. a
grammatikai formák visszaadásában is legtöbbnyire szorosan követi a latin eredeti-
jét (vö. ZELLIGER: Adalékok a GuaryK. fordítási sajátosságaihoz. In: Rácz-Eml,

262-7). - A szakrális szövegeknek a nem liturgikus kötöttségüeknél jóval szigorúbb
megfogalmazását jól példázza a HB. és a HBK. összehasonlítása is.

2. Korai nyelvemlékeink számbavétele kapcsán a kutatók egy része már vi-
szonylag régóta hangoztatja, hogy magyar nyelvű szővegek, főként biblia(rész1et)-
fordítások sokkal korábban kellett, hogy keletkezzenek, mint amikorról fennmaradt
emlékeink vannak (vö.: KARDOS, A huszita biblia keletkezése. MNyTK. 82. sz.;
MEZEY, Irodalmi anyanyelvűségünk kezdetei az Árpád-kor végén. Budapest, 1955.;
DÉCSY, Der alteste ungarische Text des Vaterunsers: Orbis scriptus. Dmitrij Tschi-
zewskij-Festschrift. Miinchen, 1966. 155-61; TARNAI, A magyar nyelvet írni kez-
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3. Az Úr imája a Szentírásban két helyen (Mt 6,9-13 és Lk 11,2-4) szerepel.
Anélkül, hogy a két szövegváltozat egymáshoz való viszonyát minden tekintetben
tüzetesen elemezném, néhány megjegyzés feltétlenül ide kívánkozik.

Sajátos ellentmondás - de úgy is mondhatnánk, kölcsönösség - jelentkezik a
két szöveg között: annak ellenére, hogy az eredeti változat a Mt-féle szöveg egyes
fordulataiban maradt fenn inkább, az egészet tekintve mégis a lukácsi textus őrzi
hívebben az Úr imájának a hagyományát. így például a Lukács-féle rövidebb szöveg
az ide vonatkozó kutatások szerint nem törlés, húzás következménye, hanem ellen-
kezőleg, a Máté evangéliumi rész bővebb megfogalmazása származik kiegészítések-
ből (HAAG, Bibel-Lexikon. Leipzig, 1969.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVater Unser a.).

A továbbiakban csupán egyetlen kis szakasz összehasonlítására szorítkozom. Ez
pedig a megbocsátásért-elengedésért való könyörgés. Ebben a két szövegváltozatban
Lukácsnál Mátéval szemben két eltérés tapasztalható. Az eredetibb görög nyelvű
szöveget alapul véve a MtzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'TazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6Cf'E~~~!J.a'Ta 'tartozásaink' helyett Lukácsnál 'TaS

~!J.ap'T~as 'bűneink' szerepel; továbbá a Máté-féle .aníképpen mi is engedtünk az
adósainknak" megfogalmazás helyett Lukácsnál ez olvasható: .mível mi is enge-
dünk annak, aki nekünk valamivel tartozik". (Figyelemre méltó az igeidő-használat
különbsége is!) Máté tehát nem talált semmi kivetnivalót abban, hogy vallásos érte-
lemben használjon olyan, az üzleti életben szokásos szavakat, mint tartozás, adós.

Ez egyébként tökéletesen megfelelt a zsidó szokásnak is. Ugyanakkor ilyenféle szó-

használat a görögöknél lehetetlen volt: legfeljebb a 'tartozik' jelentésű JCf'E[~Ú) ige
szerepelhet a görögben erkölcsi értelemben (HAAG i.h.) A Máté-féle megfogalma-
zás eredetibb voltát támogatja a szívtelen szolgáról szóló példabeszéd (Mt 18,21-
35) és Jézusnak a farizeus házában a bűnbánó asszonnyal való találkozásakor mon-
dott példázata (Lk 7,41-47).

dik. Irodalmi gondolkodás a középkori Magyarországon. Budapest, 1984. - illetőleg
HADROVICS, Az ó-magyar Trója-regény nyomai a délszláv irodalomban. 1. OK. V
[1954], 79-175). BALÁZS JÁNos a kérdéssel kapcsolatban így fogalmaz: "nagyon
valószínű, hogy a Biblia egyes részeit, különösen azokat, amelyek szentbeszédek és
más egyházi szónoklatok magyar nyelvű megalkotásához mint textusok kiindulópon-
tul szolgáltak, már sokkal korábban kezdték nyelvünkre fordítani" (MNy. LXXXIII
[1987], 403). Kiváltképp a Miatyánk, az Apostoli Hitvallás vagy a Tízparancsolat
szövegét tekinti ilyennek (L m. 405). DÉCSYre is hivatkozva megállapítja: "Igen ar-
chaikus az angyali üdvözletnek a KT.-ből idézett ... szövege éppúgy, mint a Mi-
atyánknak a MünchK.-ben olvasható magyar tolmácsolata is, amelyben egyetlen né-
velő sincs, s egyéb tekintetben szintén számos régiséget mutat" (uo.).

Időben még korábbra teszi (és görög eredetire visszamenőnek tartja) a magyar
nyelvű fordításirodalom kezdeteit BENCZE LÓRÁNT ("Ym fyw nek5d". [A közép-

kori magyar bibliafordítások eredetéről.] In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány
történetének témaköréből. Budapest, 1991. 84-8).
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A két evangelistánál található szóhasználatbeli különbség a bevezetőben már
említett szövegtolmácsolási elveknek köszönhetően a Septuagintában, majd a Vulga-
tában, sebből következően - tegyük fel egyelőre - a vulgáris nyelvű fordításokban
is megmutatkozik.

Az emIítettzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJq>e~x.w 'tartozik' ige származékaival együtt (~q>e~A~TTls.~e~A~ és
6q>eLATl!.l-u)a négy evangéliumban 16-szor fordul elő (OPÁLÉNY - BALÁZS, Új-
szövetségi szövegmutató szótár [konkordancia]. Budapest, 1987.). A megfelelő latin
szövegben egyszer szerepel azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApeccator 'bűnös' szó (Lk 13,2), a többi helyen a debeo

'tartozik' ige és származékai (debitor, debitum; debitus) olvashatók.

4. Nézzük meg, hogy a legelső ismert magyar bibliafordításban, a MünchK.-
ben a debeo igét és családját hogyan tolmácsolták!

Mt 6,12: "et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus

nostris: Es Bot aj'j'ad múnekonc mú vetétonkét mikent es mu boi.atonc nekone
vetéttecn c" (MünchK. 12rb);

Mt 18,24: "oblatus est ei unus, qui debebat ei decem milia talenta : hcjatec
neki eg ki ta2t03ic uaJa ti3 e3er gizaual" (MünchK. 24va);

Mt 18,28: "invenit unum de conservis suis, qui debebat ei centum denarios ...
Redde quod debes : lele egget 9 fele 30lgac k93391 ki ta2t03ic uaJa neki 3a3 pen3eI
... Ad meg miuel ta2t0301" (MünchK. 24 va);

Mt 18,32: "Serve nequam, omne debitum dimisi tibi: Alnoc 30lga med3 adof-

fagot meghagec te neked" (MünchK. 24vb);
Mt 18,34: "quoadusque redderet universum debitum : migne mg adna med a3

adoffagot" (MünchK. 24vb);
Mt 23,16: "qui autem iuraverit in auro templi, debet: Ki ke' ejkendíc a' temp-

lomnac azanaza a' ta2t03ic" (MünchK. 28vb);
Mt 23,18: "quicumque autem iuraverit in dono, quod est super illud, debet: Ki

ke' ejkendíc a' gene29fegre ki raita vagon a' tazso gic" (Műnch, 29ra);
Lk 7,41: .amus debebat denarios quingentos : eggic tauogicuala 9t 3a3

pen3el" (MünchK. 62vb);
Lk 11,4: "Et dimitte nobis peccata nostra, siquidem et ipsi dimittimus omni

debenti nobis: Es boi.ajj'ad mu nekone bunonket me2t bi301i es mu med3 münek9c
veténdon':" (Münchk, 68rb);

Lk 13,4: "putatis quia et ipsi debitores fuerint : Alaitatoc emet es a3°C búmlf-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

bec voltac" (MünchK. 71vb);
Lk 17,10: "Servi inutiles sumus, quod debuimus facere fecimus : kelletlen 301-

gac vagonc melYetkellet tennone t9tt9c [!] (MünchK. 75vb);
Jn 13,14: "et vos debetis alter alterius lavare pedes:", tu ta2toJtoc egmas 1abat

megmofnotoc" (MünchK. 100ra);
Jn 19,7: "Nos legem habemus, et secundum legem debet mori Munekonc

t92uen~)Ocvagon", a' tozuen 3e2ent kél meghalni" (MünchK. 105va),
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5. Az idézett mondatokból - most már a MünehK.-re vonatkozóan - az olvas-

ható ki, hogy a négy evangélium első ismert magyar megfogalmazásában a latinzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAde-

beo-nak és családjának a fordítására a vét (et), tartozik, adósság, bűnös és a kell

szavak használatosak. A tartozik és az adósság a görögig visszamenően pontos meg-

felelőnek tekinthető; a kell a tartozik- nak bizonyos jelentésben (tartozik megtenni -

kell megtennit a szinonímája. A bűnös szó használata a fordításban arra utal, hogy

a latin szó jelentésében is végbement az 'adós'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-+ 'bűnös' változás.

A vét és származékai a MünchK.-ben mindössze négyszer adatolhatók, miként

ez SZABÓ T. ÁDÁM szótárából kiderül (Müncheni Kódex [1466]. A négy evangéli-

um szövege és szótára. DÉCSY GYULA olvasata alapján a szöveget sajtó alá ren-

dezte és a szótári részt készítette SZABÓ T. ÁDÁM. Budapest, 1985.): A Miatyánk

szövegében szereplő és idézett három előforduláson kívül még a Mk 3,29-ben: "ki

ke' kazomland jcent lelec ellen ne val boi anatot 929Cke de melto le3en a3 929C

vetke 3eté : qui autem blasphemaverit in Spiritum Sanctum, non habebit remissio-

nem in aeternum, sed reus erit aeterni delicti" (MünchK. 38va). A 'bűn' jelentésű

vétek szóra visszamenő adat tehát elkülöníthető-elkülönítendő a három másik elő-

fordulástóI.

A figyelmünket most már a Miatyánk szövegére összpontosítva nem lehet észre

nem venni, hogy az evangéliumokban egyébként többször előforduló 'tartozik' jelen-

tésű görög/latin szónak (és családjának) ezen a helyen a MünchK. szóhasználatától

lényegesen eltérő elem, a vét és családja felel meg. Más nyelvekben hagyományosan

ugyancsak az 'adós', 'tartozik' jelentéskörbe tartozó szavak állnak itt, így a német-

ben: Mt 6;12: "Und vergib uns uns(e)re Schu/den, wie wir unsern Schu/digern ver-

geben", Lk 11,4: "Und vergib uns unsere Siinden, denn auch wir vergeben allen, die

uns schuldig sind" (Luther-féle fordítás 1775., 1840.), illetőleg az imádság modern

szövege: "Und vergib uns unsere Schu/d, wie auch wir vergeben unsern Schuldi-

gem"; a finnben: "ja anna meille meidán ve/kamme anteeksi, niinkuin mekin an-

namme anteeksi meidán velallisillemme" (NÉMETH, 96 gleiche Texte in urali-

sehen Sprachen. (Vaterunser). Szombathely, 1991. 13), ahol a ve/ka 1. 'adósság, tar-

tozás'; 2. (vall) 'bűn, vétek' (pAPP, Finn-magyar szótár. Budapest, 1962.). - Érde-

kességképpen megemlíthetó, hogya Káldi-féle bibliafordításban ezen a helyen

adós(ság) szerepel: "és engedd-meg nékünk a' mi adásságinkat, mi-képpen mi-is

meg-engedünk a' mi adóssinknak " (NÉMETH i. m. 88).

6. Volt már szó a szószerinti pontos fordítás középkori igényéről. Emlékeztetni

szeretnék még a MünchK. általános fordítási gyakorlatára is, amely szerint a latin

debeo-nak és családjának általában a tartozik és családja (illetőleg az adós szó) fe-

lel meg. Ettől csak a sokaktól jóval régebbi megfogalmazásúnak tartott Miatyánk
szövegrész tér el. Ezek alapján szükségképpen kínálkozik a feltevés: a MünchK. Mi-

atyánk szövegeiben a vétet szó jelentése 'tartozás, adósság', tehát a vét igéé 'tarto-

zik' kellett, hogy legyen. A vét-nek ez a jelentése ugyan eddig nem merült fel a

szakirodalomban, de ebben csak az játszhat szerepet, hogy a nyelvünkből igen régen
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kiavult jelentésről van szó, amelyet csak az imádság őrzött meg a számunkra úgy,
hogy ott más, a szövegkörnyezetbe beleillő 'bűnt követ el' (illetőleg azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvétek szárma-
zék 'bűn') jelentést vett fel. Ezt mutatja a MünchK. 38va: vetke 3eté : delicti adata.
Hasonló jelentésváltozás - miként az idézett példák is mutatják - más nyelvekben
is végbement.

A vét igének korai, személynevek alapján idézhető, de a TESz.-ben bizonyta-
lannak ítélt, és ezért kérdőjellel felvett adatai: DömAd.: Weűeh; TÖ.: Vitcus. Felté-
ve, hogy ezek a személynevek valóban a vét ige származékai, a jelentésük inkább le-
hetett 'tartozó, adós', mint az eddig gondolt 'hibás, bűnös' (OklSz., TESz.).

További kérdés, hogy mi az eredete a vét szavunknak. Mindezideig erre sem si-
került megnyugtató feleletet találni (vö. TESz.).

A vét igének a jelen megközelítésben feltett elsődleges jelentése még inkább
megerősíti azt a véleményt, amelyet a szó hangszerkezete alapján eddig is vallott a
tudomány. tudniillik. hogy igen régi eleme a nyelvünknek.

EgyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszótagú, t végű (C)VC hangszerkezetű igénk - mindössze 20 ilyenről tu-
dunk - a tőbeli magánhangzó időtartama szerint két csoportra oszthatók: nagyobb
számban vannak azok. amelyekben a magánhangzó rövid: R. mut 'mutat', R. met

'metsz', R. tet(ik) 'tetszik', jut, vet, köt, ötzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(» ött > önt), fut, nyit, süt, üt. Etimolo-
gikusan hosszú magánhangzó van a hűt, fűt és a düt igében; a szó onomatopoetikus
jellegévei is összefüggésben lehet a magánhangzó hosszúsága a tá t esetében. A lót-

tal kapcsolatban - ismeretlen eredete miatt - nem lehet erre vonatkozóan állást
foglalni. AR .• N. ét 'etet' és a R. ít 'itat' igében a magánhangzó hosszúsága másod-
lagos nyúlás eredménye lehet. vö. e-szik, i-szik. Úgy látszik, hogya lá t á-ja is ké-
sőbb nyúlt meg (ZELLIGER: TörtNyt. IIJI: 21. 40).

A szóban forgó igék töve eredet tekintetében többnyire nyelvünk ősi örökségé-
ből származik (12). Ismeretlen eredetű 6 van közöttük; a dűt « dől-t) az egyetlen
csuvasos jellegű ótörök jövevény. - A tő t hangja a morfémák zömében a tőhöz tar-
tozik. de műveltető képző lehet a mu-t, hű-t, dü-t, tá-t, valamint az é-t és t-i igék-
ben. (A fűt a fűl-ik- ből analógiás úton jött létre; vö. TESz.)

A vét ige alaktani viselkedése alapján a tő magánhangzójának az eredetibb rö-
vid voltára (e) lehet következtetni, ugyanis a befejezett múlt idő -t jele (a köt, jut

stb. igékhez hasonlóan) egyes nyelvemlékeinkben, így a BécsiK.-ben is közvetlenül a
tő mássalhangzójához kapcsolódik: 34: "mv ... vettuk", veuec (vő. ZELLIGER:
TörtNyt. IIJI: 40). Ezen az alapon szorosabb kapcsolatot a lá t - illetőleg aJIHGFEDCBAR., N. ét,

R. ít igékkel mutat. Ezek a(z abszolút) tövek nyelvünk legrégebbi rétegébe tartoznak,
s közülük az é-t és az t-t töve egyazon igetőtípusba is. Kézenfekvőnek látszik az ed-
dig ismeretlen etimológiájú vét eredetét is errefelé keresni.

A vét ige t- jét műveltető képzőnek tekintve a tő vé-, sőt az elmondott magán-
hangzónyúlás lehetőségét is figyelembe véve ve- alakban következtethető ki. Ez pe-
dig a ve-sz ige tövével "cseng egybe". Szemantikai szempontból a vesz ige jelen-
tésének alapján a 'tartozik', amely a Miatyánk szövegében őrződött meg, könnyen
megérthető. Belőle a '(meg)bánt' -+ 'bűnnel megbánt' -+ 'bűnt követ el' jelentések
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jól magyarázhatóak, s mint az elemzés során látszott, más nyelvekböl is kimutatha-

tóak, sőt régi nyelvemlékeinkböl is nyomon követhetőek: BécsiK. 111: .JdraltzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAveti"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-+ 34: "v2onckat ... vettuo bVn9ckel" -+ BirkK. 3b: "a3 elebbi veteknek keuete-

fe3erent, es a3 bvnrol valo banatnak iege 3erent".

Az általam valószínűnek tartott etimológiának a szó alakváltozatai sem monda-

nak ellent. A BécsiK. és a MünchK. hangjelölése zárt e-re utal, az í-ző alakok: TÖ.:

Vitcus; 1524: "el nem wythyk" (MNy. XXV, 67) zárt e-re visszamenő é-k esetén í-ző
nyelvjárásokban természetesek. Csupán a DömAd. Weíteh idetartozása válik még

kérdésesebbé a tőbelseji diftongus miatt.

7. A fenti fejtegetések egy szentírási hely szemantikai elemzése révén azt igye-

keztek bizonyítani, hogy az eddig elfogadható etimológiával nem bíró vét igének az

eredeti jelentését csupán a magyar szövegkörnyezet alapján nem lehet meghatároz-

ni. Ebben az esetben csak a bibliai exegézis segíthetett a megnyugtató eredményhez,

ez pedig a valószínű etimológiához.

Felmerülhet az a további kérdés, hogyaMiatyánknak a MünchK.-ben rögzített

fordítása mikor keletkezett. Vajon a BENCZE LÓRÁNTtól (i. m.) feltett vándorlás-

kori, közvetlenül görög szövegre visszamenő fordítás kései felbukkanása lenne?

Annyi mindenesetre mondható, hogy az eddig gondoltnál bizonyára még korábbi

szöveg hagyományozódott ránk benne. Befejezésül az imaszöveg hagyományt őrző

voltának az illusztrálására az összehasonlítás kedvéért a Münchk, és a JordK. Mi-

atyánk szövegét közlöm.

MünchK. 12rb:

Mi arac ki vag mennecben

Scenteltéj'j'ec teneued

I<;>Yljm te ozjagod

Legen te akara tod

mikent meanen-c a30nkent foldon

Mi tefti kenezone felet valo

kenezet aggad munekonc ma

Es boi aj'j'ad munekonc mu vetetonkét

mikent es mu boi atonc nekone vetettecn''

Es ne vig múket kej'eztetbe

de 3abadoch mi'iket gonojtot Amen
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JordK. 88rab:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAItMy atyank ky vag menyekberr
3entelteffeek te newed:
IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1/

ywyen te ozjagod'
LeJen te akaiatod'
mykent menyben es felden
m~ menyey tiJe2wnket aggyad nekwnk ma /
Es bocgaj J~ m~ekewnk my veetetjnketh

JI I

mykent my ~s bocjathwnk nekwnk veetetteknek
li" IIes ne vyg myket kejeztetberr

de 3abadoh meg mynket gonojthwl Amen.
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VERS; FÉNYKÉPEK,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK A R IK A T Ú R Á K BÁRCZI GÉZÁRÓL

Bárczi Gézának

K ö s z ö n ts e le k , v a g y v ig a s z ta l ja la k ?

M i a fe n é n e k ?

Ő s z ő k é s te le k , ta v a s z o k s n y a ra k

v á l ta k o z á s a , e z z e n g , e z a z é n e k

tö b b e t m o n d ró la d é s s z e b b e t n e k e d ,

m in th a e g y é v s z ám m a l k ö s z ö n te n é le k .

l ia m e g b ú s v a g y , h á t v ig a s z ta ld m a g a d !

h a e n g e d n é l a m ú lá s s z é g y e n é n e k ,

m ik o r a v a d ű z i a z a g a ra t . . .

N é z z m a g a d b a : m in d ig s e j te t te d e z t ,

m in d ig fé l te d , d e s o h a e l n em h it te d !

A v á l la d ra m i rá r a g a d : k e re s z t ,

a k k o r is , h a m in t k is g y e re k e t v i t te d ,

le g é n y k e d v e , p a r t ró l ú j p a r t r a h á g v a -

íg y le s z a z em b e r v é g ü l C h r is to p h o ru s ,

n em In d iá b a ju t , A m e r ik á b a . . .

s m ire e s zm é ln é l , a r r a e s zm é ls z : k é ts z e r

n em lé p h e t e g y fo ly ó b a s e n k i lá b a ,

s em e g y h a jó ra , s em u g y a n e g y á g y b a .

H a m a b ö lc s e b b v a g y , - h á t a z is h iá b a .

D e o ly a n p u h á n p iH e g m a a h ó ,

m in t a h o g y g y e re k -á lo m s z á l l a s z em re ,

c s e n g ó s s z á n o n u ta z n i v o ln a jő ,

m e s s z i v á ro s b a , k é s z e n s z e re lem re . . .

. . .F e le d d a k o r t , k o ro d a t , s e p ö rö s K o r t ,

ig y u n k c s e ré p k a n c s ó b ó l la n g y v ö rö s b o r t ,

s m íg á g y a z n a k a fü rg e c s e lé d e k ,

te rv e z z ü k m e g a h o ln a p i e b é d e t . . .

1 9 6 4 . ja n u á r 9 .

Boka Lászlo

2 1 7
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