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BALÁZS JUDIT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

megfelelésre nincs adatom.

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

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

Jyra lmaJon kyalt vala I I Yay, ja j I I Mykoron ... keerdeneek my lelte volna
evtet, Felele ez ember, Cardinalis ijtvan vrnak vnokaya .. ; az lorvlle eJeek,

es meg hala". Mint a szövegrészletek mutatják, az indulatszó ilyenkor őn-,
magában szerepel egyenes idézetként, a szövegkörnyezet - átvéve az élő
beszédszituáció szerepét - világítja meg funkcióját, használatának kőrűl-

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

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

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

LobkK. 204-5: "ez kepen jiratia vala nag keJerev Jegel mondvan: Iay en ze-

relmes leanyom I Iay en zetnemnek vilagoJJaga I Iay en eletemnec egetlen

vigazta loia ". Az Ó indulatszó felkiáltással együtt ugyancsak mondatértékű
lehet. Prédikációkban, elmélkedésekben a szerzők nagyon gyakran alkalmaz-

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

oda uiue azért a NőmőJ zent IoJef 1- az IJtennek Anniat I I o mel'iJ egóJ

Alaza toJJag"; 617: "Petőr eltagada hog nem volna. [ti. Jézus tanítványalll
O petórnek gya r lo J aga" .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

terőmtő iftenőnknec gyor fan , es vigan". Elképzelhető, hogyaPozsK. adatá-
ban ugyancsak kőtőszó a hogy: "yay hogh faradek Bor ythlan". Ha a jaj-nak
2. vagy 3. személyű részeshatározói vonzata van, akkor gyakran ehhez kap-
csolódik az alárendelő tagmondat, s legtöbbször ezekben is oki körülmény
fejeződik ki Calatin megfelelő kőtőszó ezt jelzi is): MünchK. 69 rb-va: "De

iay túnéctec leua lta c kic megdesmal'l'atok a- ment at 1- a- zutat": Sed vae

vobis pharisaeis quia decimatis mentham et rutam.MLKJIHGFEDCBA
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AutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAja j mellett feltűnö alárendelő tagmondatok, söt maga a részesha-
tározói vonzat is a tagoltság irányába való elmozdulást jeleznek: a ja j-

ban valamíféle állítmány-szerű pólust tételeznek fel. A kései ómagyar kori
szövegekböl elökerülnek még okhat ározóval, idöhatározóval bövített ala-
kok: MünchK. 24ra: "Iay e vilagnac gono3bola ttol"j ÉrsK. 369: ,,0 yay ez

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

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

Függelék

Az ó és a jaj gyakorisága néhány kódex teljes szövegében.

ó jaj ójjaj

DebrK. 220gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I 20

ÉrdyK. 551 29 19

GuaryK. 30 2 15

JÓkK. 25

KazK. 56 I I 5,1

LobkK. 211 45 4,7

NádK. 117 19 6,2

NagyszK. 195 53 3,7

SzékK. 56 18 3,1

TihK. 159 13 12,2

Összesen 1620 201 8,1MLKJIHGFEDCBA
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