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Az előszóban a szerző részletesen leírja kutatásainak előzményeit és me-
netét, és felsorolja mindazokat a személyeket, akik tanácsaikkal segítették az
értekezés megszületését (Esipuhe, 5–9), majd a nyelvek rövidítésjegyzékét
közli (Kielten lyhenteet, 10).

1. A bevezetésben (Johdanto, 11–43) megismerkedünk a munka célkitű-
zésével. A szerző célja annak bemutatása, hogyan változott a különböző ko-
rokban a történelem előtti jövevényszavakra vonatkozó felfogás az össze-
hasonlító nyelvészet kezdeteitől (1869) a mai időkig. Kvantitatív megközelí-
tést alkalmaz. Balti jövevényszónak a balti finn nyelvek több mint ezer sza-
vát minősítették. A másik célja a kutatás és az eredmények minőségének ér-
tékelése, a hosszú időintervallum során felmerülő kvalitatív szempontok
alapján. A kérdést sokoldalúan vizsgálja: hangalak, jelentés, átadó nyelv sze-
rint, elterjedés, jövevényszó-rétegek szerint, történeti rétegek és használati
körök szerinti csoportokban. – Két terület kimaradt: a kutatók nyelven kívüli
indítékai, valamint a háttérben ható társadalmi, kulturális és gazdasági ténye-
zők. A vizsgálat tisztán etimológiai alapkutatás, más szóval a szókincs ere-
detének tisztázása. A mellékes körülményeket sem vette figyelembe: így a
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balti kapcsolatok idejét, helyét, őstörténeti kérdéseit stb. Ezek a későbbi ku-
tatások témái lesznek.

Számba veszi a korábbi kutatásokat: Thomsentől kezdve, Kalimán, Ahlq-
visten, Donneren, Andersonon, Veskén keresztül Budenzig. Ez után az új-
grammatikus iskola eredményeit ismerteti. Ez az etimológiai kutatások
aranykora. A szerző szerint a két világháború között, az 1920-as évektől kis
visszaesés mutatkozott az etimológiai kutatások népszerűségében. Majd is-
mételten fellendülés volt tapasztalható a strukturalizmus korában: itt kiemel-
kedik Koivulehto munkássága. Végül a 21. századi kortárs kutatók munkás-
ságával zárja a jövevényszó-kutatások ismertetését. A szerző igen részletesen
áttekintette mindazoknak az etimológusoknak a munkáit, akiknek nevéhez
legalább néhány balti szófejtés fűződik. Ezeket a szófejtéseket egyenként
táblázatba foglalta, amelynek alapján következtetéseit levonta. A táblázat
munkahipotézisként, segédeszközként szolgált az elméleti vizsgálatok elvég-
zéséhez. A 39. lapon felsorolja azokat a szempontokat, amelyek alapján a
táblázatot összeállította. Összesen 13 szempontot vett figyelembe. Ezeket a
további fejezetekben egyenként elemzi. Nem meglepő, hogy a balti eredetű
szavakkal leginkább a skandináviai (dán, finn, svéd, norvég), valamint a bal-
tikumi (észt, lett, litván) kutatók foglalkoztak. A különböző források jelen-
tésmegadásának egységesítésével is foglalkozik.

A bevezetés után négy fő fejezet következik. A 2. fejezet meghatározza és
behatárolja a legfontosabb fogalmakat, a 3. fejezet ismerteti a jövevényszó-
kutatások trendjeit, a 4. fejezet foglalkozik az argumentáció fejlődésével és
az ismeretek felhalmozódásával. Az 5. fő fejezet röviden összefoglalja a ku-
tatás fejlődését és az ennek alapján kirajzolódó képet a finnségi korszak balti
jövevényszavairól.

2. A kutató meghatározhatja kutatása tárgyát, azaz a közfinn/balti finn
korszak balti nyelvi kölcsönzéseit: a) a fogalom különböző használati össze-
függésének összegeként, tehát nominálisan, vagy pedig b) tárgyi tartalma
szerint, tehát reálisan (Kantasuomen balttilaisetymologian määritelmä, 44–
59). A két megközelítésmód középútját jelöli ki a szerző. Elsőnek a közfinn
(kantasuomi) korszak meghatározását adja. Ez elég hosszú időszakot ível át,
és a különböző kutatók is más-más intervallumot értettek és értenek rajta. A
másik meghatározandó fogalom a jövevényelemek „balti voltának” (balttilai-
suus) meghatározása. Mindkét esetben hangtani változások jelentenek hatá-
rokat. Megjegyzendő, hogy Koivulehto igen tág határok közé helyezi az indo-
európai nyelvek balti korszakát. Külön foglalkozik a szerző a jövevényeti-
mológia meghatározásával. Szinkron síkon ez nem releváns, mert a kölcsön-
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zés és a kódváltás fogalma nem mindig különböztethető meg. Végül a táblá-
zatok alapján megrajzolódik azoknak a szavaknak a mennyisége, amelyek
esetében a korábbi kutatások feltételeztek valamilyen kölcsönzést: 1869 és
2009 között összesen 972 balti etimológiát említettek + 65 megfelelő nélküli
etimológiát. Ezeknek a balti szavaknak megfeleléseiként összesen 989 balti
finn szót hoztak fel.

3. A következő fő fejezet a balti etimológiákról és ezek fogadtatásáról
szól (Balttilaisetymologiat ja niitten vastaanotto, 60–135). Táblázatai alapján
két új terminust vezetett be: a) eredetemlítés (alkuperämaininta) és b) az eti-
mológia státusa (etymologian status). Az első az egyszerű, nyomtatott szak-
irodalmi említést jelenti. A második az említés fogadtatását, elfogadását vagy
elutasítását jelentheti. – A következőkben az eredetemlítés típusairól szól.
Színes grafikonok mutatják be a különböző korszakok kutatóinak viszonyu-
lását a felvetett etimológiai magyarázatokhoz. – Foglalkozik az etimológiák
fogadásával: példák segítségével mutatja be a kölcsönzés korának nyitva ha-
gyásával született magyarázatokat, foglalkozik a párhuzamos szófejtésekkel,
a homonimák problémáival, az újként felfogott régi magyarázatokkal. – A
következő alfejezet az etimológiák státusuk szerinti csoportosítását (elfoga-
dott, kétséges, vitatott stb.) tartalmazza. Szemléletes, színes grafikonokon
mutatja be a 2009-ig született 972 etimológiai magyarázat megoszlását. Ér-
dekes, hogy a magyarázatok többsége (495) el lett utasítva. A korábbi biztos
etimológiák közül 154-et újabban vetettek el, 163 magyarázatot kritika alá
vettek, 187-et magyarázat nélkül vetettek el, 66-ot pedig értékelés nélkül
(„csak úgy”) vetettek el. Mindössze 76 olyan etimológiát talált, amelyeket a
kezdetektől fogva mindig balti jövevényszónak minősítettek, 155 pedig vita
alapján maradt bent a „biztos” csoportban. A következő fejezetek rövid eti-
mológiai szótár formájában tartalmazzák az egyes csoportokat. A stabil cso-
port néhány illusztris tagja pl. finn hammas ’fog’, heimo ’törzs’, herne ’bor-
só’, huoli ’gond’, hullu ’bolond’, keli ’út’, kirves ’balta’, käärme ’kígyó’,
paimen ’pásztor’, reisi ’comb’, seiväs ’rúd’, siemen ’mag’, uksi ’ajtó’, vielä
’még’ stb. A legtöbb ide tartozó szónak van a finnben megfelelője, kisebb ré-
szüknek csak az észtben vagy valamelyik kisebb finnségi nyelvben, pl. a
vepszében vagy a lívben. A második nagy csoportot azok a jövevényszók al-
kotják, amelyek a nyelvészek vitái alapján kerültek a többé-kevésbé biztos
balti etimológiák közé, pl. finn ankerias ’angolna’, ansa ’hurok, csapda’,
hanhi ’liba’, helle ’hőség’, lahti ’öböl’, lohi ’lazac’, reikä ’lyuk’, seura ’társ’,
tarha ’kert’ stb. Ez utóbbi csoportba olyan szavak tartoznak, amelyeket leg-
alább egynél több kutató tartott baltinak. – A további csoportok egyre bi-



ISMERTETÉSEK – REZENSIONEN – REVIEWS – KATSAUKSIA – РЕЦЕНЗИИ

318

zonytalanabban sorolhatók a balti eredetű kategóriába, majd a korábban biz-
tosnak vett szavak kerültek az elvetettek közé, pl. finn aika ’idő’, laiva ’ha-
jó’, puhdas ’tiszta’ stb. Végül a kritika által kétségesnek ítélt etimológiák,
továbbá az egyes kutatók által (a kutatók nevének említésével) indoklás nél-
kül elvetett tételek (összesen 187 szó) csoportja következik. 66 szó „csak
úgy” került ki a balti csoportból, pl. észt Peipus-tó. Néhány tucat etimológia
2010–15 között is született (Ante Aikio, Grünthal, Junttila, Plötz, Vaba stb.
jóvoltából), pl. finn helma ’ruhaszegély; öl’, kyrsä ’kenyér’, kallis ’drága’,
siipi ’szárny’, höyhen ’pehelytoll’, kimalainen ’dongó’ stb. – Különböző
szempontok alapján mutatja be a szerző az egyes kutatók (Thomsen, Donner,
Ojansuu, Kalima, Büga, Koivulehto, Liukkonen, Vaba stb., 127. o.)  és korok
abszolút számadatait, majd százalékos megoszlásait (129–133).

4. A következő fejezet a jövevényszó-kutatások argumentumaival (Laina-
sanatutkimuksen argumentit ja niitten kehitys, 136–247) és ezek fejlődéstör-
ténetével foglalkozik. A szerző sorra veszi az alaki, szemantikai, átadó nyel-
vi, elterjedés és jövevényréteg argumentumait. Az argumentumok negatív és
pozitív csoportokra oszlanak. A negatív mindig erősebbnek bizonyul a pozi-
tívnál, mert például egyetlen megalapozott negatív érv elég ahhoz, hogy az
etimológiát végleg elvessék. Az  érvek és argumentumok hierarchikusan ren-
deződnek. Igen erős bizonyítékok az alaktaniak, mint pl. fonológiai, morfoló-
giai szubsztitúciók, archaizmus, expresszivitás, jelentéstani nativizáció, fono-
taktikai érvek stb. (138). A fejezet ezeket az érvcsoportokat veszi sorra, és
példákkal szemlélteti bizonyító erejüket (139–247).

Ezek rendkívül tanulságos fejezetek, hiszen az egyes kutatók, ill. nyelvé-
szeti iskolák nézeteit részletesen ütközteti. Alaposan ismerteti a balti etimo-
lógiák mellett és ellen felhozott legerősebb érveket.

5. A szerző végezetül kitekintést ad munkája eredményeire (Katsaus työn
tuloksiin, 248–255). A jövevényszó-kutatások kezdetén a történeti-összeha-
sonlító nyelvészet módszerei kerültek előtérbe, és kiszorították a mindent
mindennel való összehasonlítás „módszerét”. A legfőbb érdem Thomsené,
aki éleslátással és az újgrammatikus nyelvszemlélet alkalmazásával alkotott
maradandót. Utána a kutatások és eredmények folyamatosan felhalmozódtak.
A 20. század harmadik harmadában Koivulehto kutatásai és strukturális mód-
szere hozott új eredményeket az etimológiai kutatások terén. A szerző elem-
zései megmutatták a finnugrisztikai kutatások változását Thomsentől napja-
inkig. A jövevényszó-kutatásokat felváltották a kontaktuskutatások. A 4. fe-
jezetben a szerző felvázolta saját véleményét néhány etimológiát illetően:
402 etimológiából 36 került át a bizonytalan kategóriába, mint pl. finn Ka-
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leva ’mitológiai alak’, karsina ’karám’, porsas ’malac’, pirtti ’ház; lakószo-
ba’, kalpa ’kard’, leuka ’állkapocs’, kirstu ’láda’, lyhyt ’rövid’, kipeä ’beteg’,
kutsua ’hív’ stb. Néhány etimológiát státusza szerint máshová sorolt. Nem
zárja ki annak lehetőségét sem, hogy a további kutatások fogják még vala-
mennyire szaporítani a balti szavak számát a finnségi nyelvekben.

Bőséges irodalomjegyzék (Kirjallisuus, 256–291) zárja a könyvet. Ez tar-
talmazza mindazokat az írásokat (tanulmányokat, kisebb-nagyobb monográ-
fiákat), amelyekben foglalkoznak a balti kontaktusokkal. Nem utolsó sorban
felveszi az összes etimológiai szótárt is mint a legfontosabb forrásokat.

1974-ben  tartottak Budapesten egy nemzetközi konferenciát Az etimológia
elmélete és módszere címmel (szerk. Benkő Loránd és K. Sal Éva. Nyelv-
tudományi Értekezések 89. Budapest 1976). Akkor az előadások alapján nem
nagyon derült ki, hogy az etimológiának lennének elvei és módszerei; az im-
pozánsabbnál impozánsabb etimológiai szótárak ennek ellenére egymás után
láttak napvilágot, s úgy tűnt, hogy az etimologizálás igencsak gyakorlati tu-
domány. Santeri Junttila új könyve a finnségi nyelvek balti jövevényszavai-
ról bizonyítja, hogy az etimologizálásnak mint elméletnek is van létjogosult-
sága!
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