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1. Szervezeti kérdések. Az egyetem 1914-es megalapításától kezdve folyamatosan oktattak és kutattak finnugor nyelveket az egységes Magyar és
Finnugor Nyelvészeti Tanszék keretében. Az első tanszékvezető az ismert
osztják nyelvkutató, gyűjtő és folklorista, Pápay József volt (1873–1931). Őt a
jeles dialektológus, Csűry Bálint (1886–1941) követte. Csűry egy évtizedig
vezette a tanszéket, s szinte ugyanennyi jutott a nagy iskolateremtő nyelvtörténésznek, Bárczi Gézának is (1894–1975, tszv. 1941–1952), aki maga is tartott
finnugor órákat, s mellette magántanárként Papp Istvánt foglalkoztatta a finn
nyelv oktatásában.
1952 őszén, miután Bárczi munkatársai nagy részével Budapestre ment,
két tanszéket hoztak létre: Papp István (1901–1972) vezetésével a Magyar
Nyelvtudományi Tanszéket és az önálló Finnugor Nyelvtudományi Tanszéket,
amelynek vezetőjévé Kálmán Bélát (1913–1997) nevezték ki. Kezdetben a két
tanszék munkája nem vált szét élesen, hiszen az akkori oktatógárda egyaránt
tartott magyar és finnugor órákat.
Sokáig csak a magyar nyelvészeti képzésen belül lehetett finnugrisztikát tanulni, mígnem 1963-ban elindították a finnugor szakot (harmadik vagy Cszakként), amely lehetővé tette, hogy a finnugor nyelvek, a finnugor népek irodalma, történelme és néprajza iránt érdeklődő hallgatók szakszerűen elmélyedhessenek a finnugor stúdiumokban. Ez az átalakítás gyökeresen megváltoztatta a szaktárgy státusát: az alárendeltségi helyzetből egyszeriben olyan
stúdiummá nőtt föl, amelynek felvételét csak a legkiválóbb hallgatóknak engedélyezték. Eleinte kétévenként vettek föl 3-3 hallgatót, később sikerült évenként folytatni a képzést 1-2 új hallgatóval (akkor még nem volt mennyiségi
termelés, nem élt a minél több hallgató felvételének kényszere). 1977-ig, a
tanszék 25 éves jubileumáig 16 fő diplomázott, majd 1977 és 1990 között további 34 fő végzett.
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A tanszék életében igen jelentős volt 1990-ben a VII. Nemzetközi Finnugor
Kongresszus megszervezése. Ennek pozitív hozadéka volt, hogy sikerült a
finnugor szakot B-szakká emelnünk, és mellette – az országban másodikként –
a finn B-szakot is elindítanunk. Külön szerencsénkre a tanszék oktatói létszámát végre új státussal tudtuk bővíteni, s az 1971 óta meglévő finn lektori státus mellé észtet is kaptunk.
A B-szakos képzés robbanásszerűen megnövelte a hallgatói létszámot. A
finnugor szakot korábban is főként a finn nyelv és Finnország iránt elkötelezett
hallgatók választották, akik „árukapcsolással” a finn nyelv tanulása mellett
kénytelenek voltak kisebb rokon nyelveket is hallgatni. A finn szak népszerűségét növelte, hogy ez idő tájt már könnyebb volt a külföldi utak megszervezése, több ösztöndíjas utazhatott Finnországba részképzésre, s megindult a
hallgatók és vendégtanárok cseréje is. A képzés sokoldalúbb, s ezáltal hatékonyabb is lett. – 1993 és 2002 között, kilenc év alatt már 72 finn szakos és
nyolc finnugor szakos végzett. (A tanszék ezredfordulóig tartó tevékenységéről részletesebben ld. Jakab 1990; Keresztes 1990, 2002, 2003.)
Ez a kitűnő rendszer 2006-ig, a kétciklusú képzés, a bolognai folyamat bevezetéséig élt. Az új, egyszakos képzési rendszer hátrányosan érintette a kisebb szakokat, ekkortájt szűnt meg például a latin diszciplináris szak, s kezdtek el halódni más nyelvszakok is. A finn, finnugor stúdiumok még náluk is
rosszabb helyzetbe kerültek, mert a minisztérium egy tollvonással megszüntette ezeket az alapszakokat, s csak ún. 50 kredites specializációk keretében
indulhattak a képzések. Szerencsére – hasonlóan a többi egyetemhez – a finnül
tanulni vágyók nem törtek meg a bürokratikus intézkedések súlya alatt, s az új
rendszerben is szép számmal jöttek hozzánk. Finnül sokan, de „finnugorul”
lényegesen kevesebben akartak tanulni, ezért nekünk választanunk kellett. A
kar sanyarú gazdasági helyzetében nem engedhette meg a nagyon kis létszámú
specializációk indulását (akkoriban 10 fő volt a limit), ezért csak egy képzési
formát indíthattunk, s ez a finn lett, benne természetesen finnugor stúdiumokkal. Ez a specializáció minden várakozásunkat felülmúlva nagyon sikeresnek
bizonyult és bizonyul a mai napig. Ehhez nagymértékben hozzájárult az is,
hogy minden félévben meghirdetjük a heti két órás „előkészítő jellegű” Finn
nyelv és kultúra c. kurzust. Ezt szemeszterenként 100–150 diák veszi fel.
Képzésünk népszerűségét nagymértékben növeli, hogy 2009-ben sikerült
akkreditálni a finnugrisztika mesterszakot is, amelyre mostanában évente 8–12
hallgatót veszünk fel, ezzel a kari létszámrangsorban a hatodik-hetedik helyen
állunk. A szak népszerűségét a finn- és észtországi ösztöndíjak is fokozzák,
évente mintegy 25 hallgatónk mehet külföldre tanulni. A képzési piramis a
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doktori iskolával lett teljes, a megújított nyelvészeti doktori iskola keretében
2002 óta működik alprogramunk.
A tanszék régóta intézeti keretek közt működik, a Magyar Nyelvtudományi
Tanszékkel egy egységet alkotva. Kapcsolatunk évtizedek óta zökkenőmentes,
példamutatóan jó.
2. Oktatás. A finnugor tanszék elsősorban nyelvészeti tárgyakat oktat, a
finn alapképzés, finnugor mesterképzés mellett tevékenyen részt veszünk a
magyar szakosok oktatásában is. Ezen belül jelenleg finnt és lappot oktatunk,
finnugor szemináriumot tartunk, s a mi feladatunk A magyar nyelv eredete c.
előadás gondozása is. A BA- és MA-képzés gerincét a finn nyelv és kultúra
oktatása adja. Ennek Debrecenben nagy hagyományai vannak. Nemcsak azért,
mert egyetemünk fennállása óta folyamatos a finntanítás, hanem azért is, mert
itt készültek Papp Istvánnak – és tanítványainak – azok a nyelvkönyvei,1 amelyek évtizedeken át szolgálták és szolgálják ma is a finnoktatást, és itt dolgoztak azok a nyelvészek, akik a finn–magyar szótárirodalom legjelentősebb alkotásaival örvendeztették meg a tanulni vágyókat. E körben mindenki jól ismeri Papp István, Jakab László és Nyirkos István szótárait.2
Az oktatás színvonalának emeléséhez nagymértékben hozzájárulnak a lektorok: nélkülük elképzelhetetlen a tanszéki munka, az egyetemi élet. Az első
lektorunk Outi Karanko-Pap volt, aki 1972-ben kezdte meg munkáját (1972–
81). Őt Marketta Huitu (1981–86), Harri Mantila (1986–87), Irene Wichmann
(1987–88), Pirkko Lehto (1988–91), Heidi Vaarala (1991–93), Tuula Jäppinen
(1993–96), Anna Tarvainen (1996–2001), Sanna Lähde (2001–6), Petteri
Laihonen (2006–11) és a jelenlegi lektorunk, Susanna Virtanen követte. Jelentős a vendégtanárok munkája is, róluk később ejtünk szót.
A finn szak bevezetése szükségessé tette a balti finn nyelvészet oktatását, s
ezzel együtt az észt nyelv tanulásának állandó lehetőségét. Az államközi
egyezmények keretében 1992-től működik észt lektor egyetemünkön. Az ed1

Papp István: Finn nyelvtan. Bp. 1956, Finn nyelvkönyv. Bp. 1957, Finn olvasókönyv
szójegyzékkel. Bp. 1959, Finn kresztomátia. Bp. 1966, A finn nyelv alapelemei. Bp.
1967; Outi Karanko – Maria Vilkuna – Keresztes László: Finn nyelvkönyv. Bp. 1979;
Outi Karanko – Keresztes László – Irmeli Kniivilä: Finn nyelvkönyv 1. Bp. 1985,
1996 és Finn nyelvkönyv 2. Bp. 1990; Kiss Antal: Finn I. évf. magyar szakosoknak.
Debrecen 1986; Maticsák Sándor – Anna Tarvainen: Finn nyelv. Debrecen, 20104.
2
Papp István: Finn–magyar szótár. Bp. 1962, 1970, 1978, 1993, 2003; Nyirkos István:
Unkarilais–suomalainen sanakirja. Helsinki 1969, Suomi–unkari–suomi taskusanakirja.
Helsinki 1976, 1989, 1995, Uusi suomi–unkari–suomi taskusanakirja. Helsinki 1996,
2000, 2004, 2006, 2009; Papp István – Jakab László: Magyar–finn szótár. Bp. 1985; Jakab László: Finn–magyar diákszótár. Bp. 2007, Magyar–finn szótár. Bp. 2013.
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digi lektorok – Anu Kippasto (1992–96), Leila Kubinyi (1996–2001), Hiie
Rüütel (2001–3), Kirli Ausmees (2003–8), Kai Tiislär (2008–15) és Silvia
Sokk (2015–) – révén az észt nyelv és kultúra iránti érdeklődés fokozatosan
növekszik. A jelenleg használatos egyetlen, magyaroknak szánt észt nyelvkönyv is debreceni szerzőktől való.3
A finn nyelv és irodalom korában tanárszakként is végezhető volt, hiszen a
debreceni Csokonai Gimnáziumban régóta folyamatosan tanítanak finn nyelvet, amelyből érettségi vizsga is tehető. A fakultatív finn nyelvi oktatás megszervezésében és fenntartásában Salamon Ágnesnek vannak jelentős érdemei.
Sajnos, a bolognai folyamat ezt a képzési formát is elsöpörte. Jelenleg azon
munkálkodunk, hogy a társegyetemekkel összefogva újból elindíthassuk a tanítást, de próbálkozásaink eddig nem jártak sikerrel.
A finnugrisztika oktatásában az alaptárgyak mellett az adott korszak kutatásai irányai kaptak jelentősebb szerepet. Kálmán Béla idején a vogul, Vértes
Edit idején az osztják, Keresztes László idején – és jelenleg is – a mordvin és
a lapp került vezető helyre. De ez már átvezet következő fejezetünkhöz, a kutatási tevékenységünk bemutatásához.
3. Kutatás. A finnugor tanszék kutatási profiljának meghatározása a mindenkori tanszékvezető feladata és felelőssége. Csűry Bálint és Bárczi Géza a
magyar nyelvjáráskutatás és a magyar nyelvtörténet terén alkotott maradandót.
Papp István korábban említett finn nyelvkönyvei és szótárai mellett elsősorban
magyar nyelvész volt, az ő munkásságukról itt most nem szólunk. (Csűry Bálintról: Bakó 1941, Balassa 1988; Bárczi Gézáról: Szathmári 1995; Papp Istvánról: Jakab 1971, Kálmán 1972.)
Kálmán Béla (1913–1997) több mint három évtizedes tanszékvezetői
(1952–1983) tevékenysége a kezdetekben hosszú időre meghatározta a kutatások irányát. Pápay József osztják orientációja után két évtizeddel a másik obiugor nyelv, a vogul került a középpontba. Kálmán Béla kezdetben Munkácsi
Bernát szövegkiadásához készített terjedelmes magyarázatokat és szómutatót.
Ennek elismeréseképpen kapta meg a professzori kinevezést 1952-ben. Egyetemi segédkönyvnek szánta Manysi nyelvkönyvét, amelyet leningrádi tanulmányútja során, az ott tanuló vogulok – közöttük a később világhírre szert tett költő,
Juvan Sesztalov – segítségével bővített modern kresztomátiává.
Munkácsi gyűjtéséből legtovább nagy nyelvjárási szótárának anyaga váratott magára. Az 1986-ban megjelent Wogulisches Wörterbuch, amelyet Kálmán Béla saját gyűjtésével is kiegészített, a vogul nyelv eddigi legteljesebb
3
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szótára, amely méltán szerzett elismerést világszerte a szerkesztőnek. A szöveg- és szótárkiadásból kelt szárnyra Kálmán Béla másfélszáz vogul nyelvészeti tárgyú tanulmánya. Kiemelkedő tudományos teljesítmény akadémiai
doktori értekezése, a vogul szókincs orosz jövevényszavaival foglalkozó monográfiája. A vogul népköltészet kincsét népszerűsítette a Leszállt a medve az
égből című reprezentatív válogatásával.
Kálmán Béla behatóan foglalkozott dialektológiai kérdésekkel, a magyar
nyelv történetével, szófejtéssel is, és kedvenc területei közé tartozott a magyar
és az általános névtan. A nevek világa országszerte ismertté és népszerűvé
tette, ez az alkotása igazi sikerkönyvnek számított, amit több magyar és angol
nyelvű kiadása is jelzett. Kálmán Béla a tudományos ismeretterjesztés feladatait is szívügyének tekintette. Több külföldi felsőoktatási intézményben adott
elő, aktív tagja volt nemzetközi tudományos szervezeteknek. Munkásságának
legmagasabb elismeréseképpen 1973-ban az MTA levelező taggá, 1982-ben
rendes taggá választotta.4 (Kálmán Béláról: Sebestyén 1983; Keresztes 1993,
1994a, 2013; Kiss 1993a, 1993b, 1997; Honti 2013; valamint ld. a Kálmán
Béla emlékülés anyagát a Nyelvtudományi Közlemények 109. számában
[2013: 373–406].)
A finnugor tanszék utánpótlásának nevelésében a legnagyobb érdemeket
szerző munkatárs Andrássyné Kövesi Magda volt (1910–1992), aki két évtizeden át, 1952-től 1972-ig tanított a tanszéken, amely első és egyben utolsó
munkahelye volt. Kövesi Magdát kezdettől fogva leginkább az alaktan vonzotta. Bölcsészdoktori értekezését még Budapesten Zsirainál védte meg a vogul igemódokról, majd a szóképzés problematikája felé fordult, a permi nyelveket, elsősorban a zürjént kutatta. Ennek eredménye legfőbb munkája, A
permi nyelvek ősi képzői (Bp. 1965). Kövesi Magda lelkesen toborozta a hallgatóságot finn és finnugor stúdiumokra, s a finnugor tárgyú szakdolgozatok
java része is az ő irányításával készült akkortájt. (Andrássyné Kövesi Magdáról: Keresztes 1981, 2010; Kiss 1991a, 1991b.)
4

Kálmán Béla főbb művei: Obi-ugor állatnevek. Bp. 1938; Manysi (vogul) népköltési
gyűjtemény III/2. Bp. 1952; Manysi nyelvkönyv. Bp. 1955; Die russischen Lehnwörter
im Wogulischen. Bp. 1961; Manysi (vogul) népköltési gyűjtemény IV/2. Bp. 1963;
Chrestomathia Vogulica. Bp. 1963, 1976, 1989; Vogul Chrestomathy. The Hague
1965; Wogulische Texte mit einem Glossar. Bp. 1976; Leszállt a medve az égből. Bp.
1980; Munkácsi Bernát. A múlt magyar tudósai. Bp. 1981. – A mai magyar nyelvjárások. Bp. 1951, 1953; Nyelvjárásaink. Bp. 1966, 1971, 1974, 1977, 1989; A nevek
világa. Bp. 1967, 1969, 1973, 1989; The World of Names. Bp. 1978; Szövegtan és tipológia. Bp. 1984.
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Kálmán Béla 1983-as nyugdíjba vonulása után egy évig megbízottként a
Magyar Nyelvtudományi Tanszék vezetője, Sebestyén Árpád (1929–2014)
állt a tanszék élén (munkásságról ld. Juhász 2010; Nyirkos 1999). 1984 őszén
a már 65. életévét betöltött, nemzetközileg ismert osztjákológus, Vértes Edit
(1919–2002) kapta meg a professzori kinevezést és a tanszékvezetést. Ő a
tanszék obi-ugor kutatási irányvonalának továbbvitelére lett (volna) hivatva.
Nagy lendülettel folytatta a kutatást, mindenekelőtt a finn K. F. Karjalainen és
H. Paasonen, valamint a német W. Steinitz osztják gyűjtésének sajtó alá rendezését, emellett uráli népköltészeti segédanyagokat állított össze. Páratlan
energiával szorgalmazta Pápay József osztják gyűjtésének kiadását, 1998-ig
az egész szöveganyag megjelent. Debreceni tartózkodása idején elkészítette az
obi-ugor és a szamojéd anyagot egy mitológiai lexikonhoz, és szerkesztett egy
mitológiai kresztomátiát is. Ugyanakkor a látványos egyéni kutatómunka mögött kisebb szerepet kapott az oktatás.5 (Vértes Editről: Jakab 1989; Kálmán
1989; Keresztes 1994b; Zaicz – Csepregi 2004.)
Keresztes László (1941–) ezt az örökséget vette át 1988-ban. 1964-ben,
végzés után azonnal a tanszékre került, így ő lett a tanszék harmadik állandó
munkatársa. Behatóan foglalkozott több finnugor nyelvvel. Részt vett Munkácsi szótári gyűjtésének kiadásában, s bölcsészdoktori értekezésének témáját is
obi-ugor nyelvészetből választotta. Finnországi lektori éveiben a magyarral
mint idegen nyelvvel foglalkozott: az eredetileg finneknek szánt magyar leíró
nyelvtanát a Debreceni Nyári Egyetem a 90-es években nemcsak magyarul
jelentette meg, hanem kiadta angol, német, francia, olasz, észt és japán nyelven
is. Társszerzője több finn nyelvkönyvnek. Összeválogatta az anyagot egy terjedelmes lapp költészeti antológiához, és Bede Anna számára elkészítette a
versek nyersfordítását is. Fő kutatási területe a mordvin nyelv története,
amelyből kandidátusi fokozatát és az MTA doktora címét is szerezte. Összeállított egy mordvin kresztomátiát is, nemrég pedig megjelentette Bevezetés a
mordvin nyelvészetbe c. munkáját. 1994 és 2000 között az oslói egyetem
finnugor nyelvészprofesszora volt, itt szerkesztette meg társszerzője közreműködésével a norvég–magyar zsebszótárt.6 Keresztes professzor 2005-ben
5

Vértes Edit főbb művei Debrecenbe kerülése után: Bevezetés az uráli népköltészetbe.
Bp. 1986, németül: Brautfahrten. Ein ostjakisches Heldenepos. Hamburg 1986. [T.
Lovas Rózsával]; Pápay József osztják hagyatéka I–VIII. Debrecen 1990–1998; Mitológiai kresztomátia. Bp. 1990; Die Mythologie der Uralier Sibiriens. In:
Wörterbuch der Mythologie, 30–31. Lieferung. Stuttgart 2001.
6
Keresztes László főbb művei: Aranylile mondja tavasszal. Lapp költészet. Bp. 1983 [–
Bede Anna]; Mordvin szövegek (erza). Debrecen 1985; Geschichte des mordwini-
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ment nyugdíjba, de a mai napig a tanszék igen aktív munkatársa. (Keresztes
Lászlóról: Hlavacska 2001; Honti 2001; Zaicz 2001.)
Kiss Antal (1941–) 1964-ben végzett egyetemünkön magyar–latin–finnugor szakon. Ő is obi-ugor nyelvésznek indult, ám végzés után a magyar nyelvészeti tanszéken kapott állást. 1972-ben doktorált magyar nyelvtörténetből,
majd ugyanebben az évben átkerült a finnugor tanszékre, ahol a votják nyelvre
specializálódott. Emellett kedvelt témája a finn nyelv, amelynek oktatásához
színes anyagot állított össze. A finn szakos hallgatóknak elsősorban nyelvtörténetet, műfordítást és mondattant tanított. Érdeklődése a mai napig megmaradt a magyar nyelvtörténet iránt is: ennek eredménye a Jakab Lászlóval közösen készített számítógépes nyelvemléktár-sorozat.7
Keresztes László oslói professzorsága idején 1994–1995 között Kiss Antal
működött megbízott tanszékvezetőként, majd 1995–98 között a tanszék élére
a nemrég elhunyt Nyirkos István (1933–2013) került, aki elsősorban magyar
nyelvtörténészként, dialektológusként és lexikográfusként ismert. Ő a szerzője
a finnül tanulók által sűrűn forgatott, immáron sok kiadást megélt zsebszótáraknak (ld. 2. lábjegyzet), s fontosak magyar nyelvkönyvei is.8 Fennisztikai
munkásságából meg kell említenük Kalevala-kutatásait, magyar–finn kontrasztív nyelvészeti tanulmányait és névtani írásait. Jól ismert kultúrdiplomáciai
schen Konsonantismus I–II. Szeged 1986, 1987; Chrestomathia Morduinica. Bp.
1990; Development of Mordvin Definite Conjugation. Helsinki 1998; Bevezetés a
mordvin nyelvészetbe. Debrecen 2011. – Unkarin kieli. Helsinki 1974; Intensiivinen
unkarin kurssi. Jyväskylä 1982; Jó napot! Yleisradion opetusohjelmat. Helsinki 1983,
1986; Gyakorlati magyar nyelvtan. Debrecen 1992, 1995, 2002; A Practical
Hungarian Grammar. Debrecen 1992, 1995, 1999; Praktische ungarische Grammatik.
Debrecen 1992, 1995, 1999; Grammatica ungherese pratica. Debrecen 1997, 2000;
Praktiline ungari keele grammatika. Debrecen 1997; Grammaire pratique du
hongrois. Debrecen 1998, 2001; Jitsujo hangariigo bunpo. Debrecen 2006. – Finn
nyelvkönyv. Bp. 1979, 1980, 1985, 1992, 1993 [– Outi Karanko – Maria Vilkuna];
Finn nyelvkönyv 1. Bp. 1985, 1987, 1995 [– Outi Karanko – Irmeli Kniivilä]; Finn nyelvkönyv 2. Bp. 1990 [– Outi Karanko – Irmeli Kniivilä]; Norsk–ungarsk–norsk
lommeordbok. Norvég–magyar–norvég zsebszótár. Oslo 2002, 2005 [– Ove Lund].
7
Kiss Antal főbb művei: Finn (oktatási segédanyag I. évf. magyar szakosoknak). Debrecen 1986; Jakab Lászlóval közösen: A Jókai-kódex ábécérendes adattára. Debrecen
1978; A Jókai-kódex szókincsének szófaji megoszlása. Debrecen 1980; A Birk-kódex
ábécérendes adattára. Debrecen 1983; A Guary-kódex ábécérendes adattára. Debrecen 1994; Az Apor-kódex ábécérendes adattára. Debrecen 1997; A Festetics-kódex
ábécérendes adattára. Debrecen 2001.
8
Unkarin lukemisto sanastoineen. Helsinki 1965; Nykyunkarin oppikirja. Helsinki
1972, 1979.
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tevékenységéről is. (Nyirkos Istvánról ld. Hlavacska 2003; Hoffmann 2003;
Maticsák 2013.)
A tanszék oktatói állománya a hetvenes-nyolcvanas években stagnált. Sajnálatos módon kiesett egy finnugrista generáció, amely az utánpótlás megfelelő ritmusát biztosította volna. Személyi téren 1990-ben történt előrelépés Maticsák Sándor (1965–) alkalmazásával. A jelenlegi tanszékvezető (2005–) fő
kutatási területe kezdetben a névtan volt. A finn nyelv és kultúra iránti érdeklődését jelzi a száz híres finn életét bemutató kislexikon, ill. a kezdő nyelvtanulóknak szánt finn nyelvkönyve, amelyet Anna Tarvainennel közösen készített. Írt könyvet a hét napjainak elnevezéséről az európai nyelvekben, tanszéki
kollégái közreműködésével nemrég jelentette meg a rokon nyelvek szótárait
bemutató kötetet, s ugyancsak nemrég látott napvilágot a régi mordvin nyelvemlékeket elemző monográfiája is. Jelenleg elsősorban mordvin képzőtani
kérdésekkel foglalkozik.9
Maticsák Sándor több nemzetközi kongresszus szervezésében működött
közre, és több mint két tucat debreceni és jyväskyläi tudományos kiadvány
szerkesztésében vett részt. Társszerzője a Debreceni Nyári Egyetem Hungarolingua nyelvkönyveinek.10 Keresztes Lászlóval együtt szerkesztik a Folia
Uralica Debreceniensia kiadványsorozatot.
A tanszéki oktató- és kutatómunkában időlegesen aspiránsként, illetőleg tudományos ösztöndíjasként hosszabb-rövidebb ideig részt vett A. Molnár Ferenc, Schmidt Éva, Salamon Ágnes és Rusvai Julianna. Külső előadóként korábban Révay Valéria, Palkó Ágnes, Agyagási Klára, Balogh Edina, Máté József és Hajdu Éva tevékenykedett. A közelmúltban Pasztercsák Ágnes, Hrisztina Armutlieva, Dusnoki Gergely, Fodor György és Fábián Orsolya dolgozott
a tanszéken.
Tanszékünk jelenlegi állományába tartozik Takács Judit adjunktus, aki
2007-ben védte meg PhD-disszertációját magyar névtanból. Kutatási területe
9

Ki kicsoda Finnországban? Szerk. Maticsák Sándor. Debrecen 1999; Finn nyelv. Debrecen 2002, 2003, 2005, 2010 [– Anna Tarvainen]; A Mordvin Köztársaság településneveinek rendszere. Debrecen 1995; Vándorló napok. A hét napjainak megnevezése az európai nyelvekben. Debrecen 2006; A mordvin írásbeliség kezdetei (XVII–
XVIII. század). Debrecen 2012; Rokon nyelveink szótárai. Budapest 2014 [– Tóth
Anikó Nikolett – Petteri Laihonen].
10
Hlavacska Edit – Hoffmann István – Laczkó Tibor – Maticsák Sándor: Hungarolingua 1. Magyar nyelvkönyv kezdőknek. Debrecen 1991, 1996; Hungarolingua 2.
Magyar nyelvkönyv középhaladóknak. Debrecen 1993, 2001; Hungarolingua 3. Magyar nyelvkönyv haladóknak. Debrecen 1999.
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elsősorban a finn névtan, a finn mint idegen nyelv és a kommunikációelmélet.
Őelőtte Kelemen Ivett tanított a tanszéken, aki lapp nyelvészetből doktorált
két évvel ezelőtt. Legutóbb Dennica Peneva védte meg finnugor tárgyú diszszertációját 2014-ben.11
Az oktatómunkába bevonjuk a PhD-hallgatóinkat is. Jelenleg Tóth Anikó
Nikolett, Buzgó Anita és Kókai Krisztina alkotja azt a reményteljes gárdát,
akiktől a disszertáció megírását várjuk. A témák sorrendben: a lapp égtájnevek
rendszere; a fennomán mozgalom nyelvészeti (névtani) vetülete; finnugor hónapnevek.
Az elmúlt évtizedekben 12-en védték meg bölcsészdoktori / PhD címüket
finnugor nyelvészetből. Nyelvek, ill. nyelvcsoportok szerinti megoszlásuk: három obi-ugor (Keresztes László, Grega Sarolta, Kissné Rusvai Julianna), két
permi (Vászolyi Erik, A. Molnár Ferenc), két mordvin (Salamon Ágnes, Maticsák Sándor), három lapp (Bogár Edit, Máté József, Kelemen Ivett), észt
(Lerch Ágnes) és egy kontrasztív témájú (Dennica Peneva). Hárman szereztek
kandidátusi fokozatot (A. Kövesi Magda, Keresztes László). Akadémiai doktori értekezés kettő készült, Kálmán Béláé és Keresztes Lászlóé. Tanszékünk
jelenlegi munkatársai közül Keresztes László és Maticsák Sándor habilitált.
4. Nemzetközi kapcsolatok. A tanszék nemzetközi kapcsolatai kezdettől
fogva szépen fejlődtek. Rendkívül élénk a diák- és tanármobilitás. Nagyon sok
neves finnugor nyelvész van Japántól az Egyesült Államokig, aki felkereste és
felkeresi tanszékünket, sok külföldi vendégtanár tart nálunk órákat. A nagyon
jó finnországi kapcsolataink közül is kiemelkedik a Jyväskyläi Egyetemmel
sok évtizede fennálló szakmai együttműködés és barátság. Tanszékünk munkatársai, ill. itt végzett diákjai közül sokan dolgoztak magyar nyelvi lektorként
Jyväskyläben és Helsinkiben,12 s mai napig rendszeresen tartunk előadásokat
finnországi egyetemeken. Keresztes László, Varga Pál és Maticsák Sándor ré11

12

Pasztercsák Ágnes: A népábrázolás hagyományának módosulása a XX. század első
felének finn prózairodalmában. Debrecen 2007; Takács Judit: Keresztnevek jelentésváltozása. Egy tulajdonnév típus közszóvá válásának modellje. Debrecen 2007; Kelemen Ivett: A pluratívák az északi számi (lapp) nyelvben. Debrecen 2015; Dennica
Peneva: Egyeztetési típusok vizsgálata finnugor nyelvekben (magyar, finn, észt, északi lapp). PhD-disszertáció [kézirat]. Debrecen 2014.
Jyväskyläben: Kiss Antal 1975–81, 1984–85, Keresztes László 1981–84, Kornyáné
Szoboszlay Ágnes 1985–88, Varga Pál 1989–92, Maticsák Sándor 1992–96, Szabó
Ágnes 1999–2002, Pasztercsák Ágnes 2002–5, Fábián Orsolya 2005–7, Dusnoki Gergely 2007–11; Helsinkiben: Nyirkos István 1962–67, Keresztes László 1969–75, Révay
Valéria 1981–84, Máté József 1994–98; Turkuban: Jakab László 1966–70.
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vén jelentős részt vállaltunk a jyväskyläi hungarológiai képzés kidolgozásában
és két évtizedes „üzemeltetésében”. Együtt indítottuk útjára a Hungarologische Beiträge c. kiadványsorozatot, szerveztünk konferenciákat, s hathatós segítséget nyújtottunk a 2001-es hungarológiai világkongresszus megrendezésében.
Nagy megtiszteltetés volt tanszékünknek, hogy az egyetem vezetése díszdoktori felterjesztésünket többször is méltányolta. Elsőnek, talán még Pápay
kezdeményezésére, a híres vogulkutatót, Artturi Kannistót avatták díszdoktorrá, már Csűri idejében. A neves finnugor nyelvész, Erkki Itkonen 1988-ban, a
Jyväskyläi Egyetem rektora, Aino Sallinen pedig 2009-ben lett díszdoktor.
Rajtuk kívül a finnugor nyelvészek közül Rédei Károly (2002) és Lars-Gunnar
Larsson (2013) kapta meg e kitüntető címet.
Külön kell szólnunk a diplomáciai kapcsolatokról. Rendkívül jó a viszonyunk a
finn nagykövetséggel. A korábbi (Jari Vilén) és a jelenlegi (Pasi Tuominen)
nagykövet sokat segít nekünk, s gyakran látogatnak el egyetemünkre is.
5. Kiadványok. A tanszék legfőbb kutatási területei – obi-ugor nyelvészet,
mordvin nyelvészet, a magyar mint idegen nyelv, a finn mint idegen nyelv – jól
tükröződnek a kiadványokban is (ld. az 1–10. lábjegyzeteket). Immáron 22
számot élt meg az 1989-ben indított Folia Uralica Debreceniensia, amely
mára ERIH C kategóriás folyóirattá nőtte ki magát. A debreceni finnugor
kongresszus kiadványainak publikálásán kívül részt vettünk a jyväskyläi finnugor, majd hungarológiai kongresszus anyagának kiadásában, és a Hungarologische Beiträge megjelentetésében is. Nálunk látott napvilágot Anssi
Halmesvirta jyväskyläi professzor szerkesztésében a Finnország története című modern kézikönyv, melynek fordítását Kiss Antal vezérletével tanszékünk
volt diákjai végezték. Oktatóink számos tankönyvet és oktatási segédkönyvet,
egyetemi jegyzetet publikáltak a finn nyelvtanulás megkönnyítéséhez.
6. Összegzésül elmondhatjuk, hogy a jubiláló tanszék története során oktatta és kutatta a legtöbb finnugor nyelvet. A tanszék történetének első, hoszszabb szakaszában a keleti finnugor nyelveknek, az osztjáknak és a vogulnak a
kutatása került előtérbe, az utóbbi időben a súlypont a nyugati finnugor nyelvekre tolódott át. A finn nyelv az egyetem fennállása óta állandó kínálatot jelent az oktatás skáláján. Fontosnak tartjuk e kínálat bővítését, fejlesztését, az
észttel együtt. Reményeink szerint e beszámolóból kiviláglik, hogy a debreceni
finnugor tanszék kis létszámához képest nemzetközileg is számottevő tudományos eredményeket mondhat magáénak.

12

SZÁZ ÉVES A FINN- ÉS FINNUGOROKTATÁS A DEBRECENI EGYETEMEN
Irodalom
Bakó Elemér 1941: Csűry Bálint élete és munkássága. Tisza István Tudományegyetem, Debrecen.
Balassa Iván 1988: Csűry Bálint. A múlt magyar tudósai sorozat. Akadémiai
Kiadó, Budapest.
Hlavacska Edit 2001: Keresztes László tudományos és publicisztikai munkássága. Folia Uralica Debreceniensia 8: 13–26.
Hlavacska Edit 2003: Nyirkos István tudományos és publicisztikai munkássága. Magyar Nyelvjárások 41: 19–32.
Hoffmann István 2003: Nyirkos István hetvenéves. Magyar Nyelvjárások 41:
9–18.
Honti László 2001: Köszöntjük a jubiláló Keresztes Lászlót! Folia Uralica
Debreceniensia 8: 9–12.
Honti László 2013: A finnugrista Kálmán Béla. Folia Uralica Debreceniensia
20: 376–384.
Jakab Edit 1989: Vértes Edit tudományos munkássága. Folia Uralica Debreceniensia 1: 11–17.
Jakab László 1971: Papp István 70 éves. Magyar Nyelvjárások 17: 5–20.
Jakab László 1990: Magyar és Finnugor Nyelvészeti Tanszék (1914–1952).
In: A debreceni magyar és finnugor nyelvtudományi tanszékek története
(1914–1990). A KLTE Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai
55: 7–15. Debrecen.
Juhász Dezső 2010: Sebestyén Árpád 80 éves. Magyar Nyelv 106: 115–117.
Kálmán Béla 1972: Papp István 1901–1972. Magyar Nyelv 68: 368–370.
Kálmán Béla 1989: Vértes Edit 70 éves. Folia Uralica Debreceniensia 1: 1–10.
Keresztes László 1981: Andrássyné Kövesi Magda 70 éves. Magyar Nyelvjárások 23: 3–9.
Keresztes László 1990: Finnugor Nyelvtudományi Tanszék (1952). In: A debreceni magyar és finnugor nyelvtudományi tanszékek története (1914–
1990). A KLTE Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 55: 26–
40, 52–68. Debrecen.
Keresztes László 1993: Kálmán Béla nyolcvanéves. Magyar Nyelvjárások 31:
3–4.
Keresztes László 2002: A debreceni finnugrisztikai kutatások története és
eredményei. A Finnugor Nyelvtudományi Tanszék 50 éve. Folia Uralica
Debreceniensia 9: 3–46.
Keresztes, László 1994a: Zum 80. Geburtstag von Béla Kálmán. Folia Uralica
Debreceniensia 3: 149–150.
13

MATICSÁK SÁNDOR – KERESZTES LÁSZLÓ
Keresztes, László 1994b: Zum 75. Geburtstag von Edit Vértes. Folia Uralica
Debreceniensia 3: 151–152.
Keresztes, László 2003: The History and Research Findings of Finno-Ugric
Studies in Debrecen. The fifty years of the Finno-Ugric Department. Folia
Uralica Debreceniensia 10: 3–32.
Keresztes László 2010: 100 éve született Andrássyné Kövesi Magda. Folia
Uralica Debreceniensia 17: 261–265.
Keresztes László 2013: Professzorom, Kálmán Béla. Folia Uralica Debreceniensia 20: 385–390.
Kiss Antal 1991a: Andrássyné Kövesi Magda 80 éves. Folia Uralica Debreceniensia 2: 5–11.
Kiss Antal 1991b: Andrássyné Kövesi Magda tudományos munkássága. Folia
Uralica Debreceniensia 2: 11–14.
Kiss, Antal 1993a: Béla Kálmán. Bibliographie 1934–1992. Eurolingua, Eurasian Linguistic Association, Bloomington.
Kiss Antal 1993b: Kálmán Béla tudományos és publicisztikai munkássága
(1983–1992). Magyar Nyelvjárások 31: 5–11.
Kiss Antal 1997: In memoriam Kálmán Béla (1913–1997). Kiegészítés Kálmán Béla bibliográfiájához. Folia Uralica Debreceniensia 4: 3–8.
Maticsák Sándor 2013: Nyirkos István (1933–2013). Nyelvtudományi Közlemények 109: 470–473.
Nyirkos István 1999: Sebestyén Árpád 70 éves. Magyar Nyelvjárások 37: 7–15.
Sebestyén Árpád 1983: Kálmán Béla hetvenéves. Magyar Nyelvjárások 25: 5–26.
Szathmári István 1995: Bárczi Géza. A múlt magyar tudósai sorozat. Akadémiai Kiadó, Budapest.
Zaicz Gábor 2001: Keresztes László 60 éves. Nyelvtudományi Közlemények
98: 300–304.
Zaicz Gábor – Csepregi Márta 2004: Vértes Edit emlékezete. A Debreceni
Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 82.
*

14

SZÁZ ÉVES A FINN- ÉS FINNUGOROKTATÁS A DEBRECENI EGYETEMEN
Sata vuotta suomen ja fennougristiikan opetusta Debrecenin yliopistossa
SÁNDOR MATICSÁK – LÁSZLÓ KERESZTES
Suomalais-ugrilaisten kielten tutkimus ja opetus alkoi vuonna 1914 Unkarin
kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen laitoksen muodossa. Syksyllä
1952 laitos jakautui kahtia Unkarin kielen laitokseksi ja Suomalais-ugrilaisen
kielitieteen laitokseksi. Pitkän aikaa suomalais-ugrilaisten kielten opetus kuitenkin sisältyi unkarin kielen opetusohjelmaan, ja vasta 1963 perustettiin suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen oppiaine. Tämä antoi mahdollisuuden
sekä aidosti ammatilliselta kannalta pätevöittävään opetukseen että kaikkein
parhaan oppilasaineksen valitsemiseen opintoja suorittamaan. Vuonna 1977,
laitoksen täyttäessä 25 vuotta, oppiaineesta oli valmistunut jo 16 maisteria.
Vuoteen 1990 mennessä heitä oli valmistunut 34 lisää. Tässä yhteydessä mainittakoon, että Unkarissa tutkinto suoritetaan jokaisesta oppinaineesta erikseen,
myös sivuaineista.
Laitoksen kannalta hyvin merkittävä oli vuosi 1990, jolloin toimimme Kansainvälisen fennougristikongressin järjestäjinä. Samassa yhteydessä onnistuimme nostamaan oppiaineemme statusta yhtä pykälää korkeammalle ns. B-oppiaineeksi, joka tarkoitti vanhassa järjestelmässä laajaa sivuainetta. Tämä muutos kasvatti opiskelijamääriä ja suoritettuja tutkintoja entisestään, ja saimme
suomen kielen lehtorin rinnalle myös viron kielen lehtorin.
Tästä mallista luovuttiin vasta Bolognan prosessin myötä (2007), joka tarkoitti melkoisia muutoksia. Aloitimme toimintamme kokonaan uudestaan kandidaatin tutkintoon kuuluvana 50 opintopisteen suuntautumisvaihtoehtona.
Opinto-ohjelman painopisteeksi valikoitui suomen kieli. Vuonna 2009 pystyimme aloittamaan myös maisteritason pääainekokonaisuuden. Tätä rakennetta täydentää vielä tohtorikoulu, joka on toiminut muiden kieliaineiden tohtorikoulun alaisuudessa jo vuodesta 2002. Viime vuosina uusia kandidaattiopiskelijoita on tullut vuodessa jopa 26. Lisäksi pidämme kaikkien tiedekuntien
opiskelijoille suomen kielen alkeiskursseja, joille osallistuu 150–200 opiskelijaa lukukausittain.
Nykyisten kandidaatti- ja maisteriopintojen vahvana perustana toimii suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin opetus. Opetamme myös saamen ja viron
kieliä. Suomen kielen opettamiselle sekä oppimateriaalien ja sanakirjojen julkaisemiselle on Debrecenissä pitkät perinteet. Laitoksessamme on työskennellyt suomen kielen lehtoreita jo vuodesta 1972, ja heidän työtään on täydentänyt
vierailevien luennoitsijoiden jatkuva virta. Kerran toiminut suomen kielen aineopettajien koulutus päättyi Bolognan prosessin myötä, mutta nyt yritämme
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saada sen käynnistettyä uudelleen. Suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen
saralla laitoksemme on menestynyt myös mm. mansin, hantin, mordvan ja saamen kielten tutkimuksessa.
Laitoksen johdossa on toiminut vuosikymmenten saatossa useita ansioituneita henkilöitä. Oppiaineen perustajan Béla Kálmánin jalanjälkiä ovat astuneet
Árpád Sebestyén, Edit Vértes, László Keresztes, (Keresztesin Oslossa työskennellessä professorina) Antal Kiss, István Nyirkos sekä nyt Sándor Maticsák. Suomen kielen lehtoreina ovat vuosien saatossa toimineet Outi KarankoPap, Marketta Huitu, Harri Mantila, Irene Wichmann, Pirkko Lehto, Heidi
Vaarala, Tuula Jäppinen, Anna Tarvainen, Sanna Lähde (nyk. Manner), Petteri
Laihonen ja nyt Susanna Virtanen.
Tällä hetkellä laitoksen vakituiseen henkilökuntaan kuuluu laitoksenjohtajan
lisäksi yliassistentti Judit Takács. Myös laitoksen jatko-opiskelijat Anikó Nikolett Tóth, Anita Buzgó ja Krisztina Kókai kantavat osansa opetustunneista ja
valmistelevat samalla väitöskirjojaan.
Kansainväliset suhteemme ovat olleet tiiviitä ja kehittyneet aina laitoksen
alkuajoista asti. Opiskelija- ja opettajavaihto on vilkasta useiden eri vaihto-ohjelmien (Erasmus, CIMO, Campus Hungary, kahdenväliset sopimukset) muodossa. Myös Suomen Budapestin-suurlähetystön kanssa tehty monipuolinen
yhteistyö on mainitsemisen ja kiittämisen arvoista.
Erityisen tärkeäksi yhteistyökumppaniksi on muodostunut Jyväskylän
yliopisto. Rehtori Matti Manninen on keväällä 2015 allekirjoittanut Debrecenin
ja Jyväskylän yliopistojen välisen sopimuksen yhteisestä tohtorinkoulutusohjelmasta. Moni laitoksemme henkilökunnasta tai entisistä opiskelijoista on toiminut unkarin kielen lehtorina Jyväskylän yliopistossa. Laitoksemme työntekijät
László Keresztes ja Sándor Maticsák, sekä kirjallisuuden professori, Pál Varga ovat olleet aktiivisesti rakentamassa ja ylläpitämässä Jyväskylän yliopiston
hungarologian opintokokonaisuutta sekä perustamassa ja toimittamassa
Hungarologische Beiträge -julkaisua.
Laitoksellemme on ollut suuri kunnia, että Debrecenin yliopisto on myöntänyt sekä Erkki Itkoselle (1988) että Aino Salliselle (2009) kunniatohtorin
arvon. Heidän lisäkseen sama kunnianosoitus on fennougristien piirissä myönnetty Károly Rédeille (2002) ja Lars-Gunnar Larssonille (2013).
Laitoksen julkaisutoiminta on vuosikymmenten ajan ollut tasokasta ja monipuolista. Tällä hetkellä julkaisemme vuosittain Folia Uralica Debreceniensia kausijulkaisua sekä tilanteen mukaan muita julkaisuja.
[Käännös: Susanna Virtanen]
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1. Bevezetés
A katonanevek a finn és a svéd családnévállomány különleges típusát képezik. A 18. században alakult ki ez a névtípus, s legelőször a katonák körében vált öröklődő családnévvé. A katonák egyrészes neveit később a civilek
is felvették, ennek köszönhetően e két réteg nevei szorosan összekapcsolódnak.
Jelen tanulmányban a katonák és civilek egyrészes nevei közötti kapcsolatot kívánom feltárni. Bemutatom a névtípus történetét, hogyan került a finn
névanyagba, hogyan fejlődtek ki az egyrészes katonanevek, s váltak népszerűvé a civilek körében is. Írásom további részében saját gyűjtésem alapján a
névtípus lexikális-morfológiai csoportjait is bemutatom, valamint a lehetséges névváltoztatásokra is kitérek.
Az általam vizsgált nevek a finn–svéd határon fekvő Tornio, a középfinnországi Jyväskylä és a Botteni-öböl partján található Pori anyakönyveiből
származnak. A vizsgált időszak 1860–1900 közé esik. Ebben az időszakban
változott a legtöbbet a finn névanyag, s ekkor váltak a katonanevek divatossá
a szélesebb rétegek körében is. Tornio és Jyväskylä anyakönyveinek minden
adatát, míg Poriból – a névanyag nagy számára való tekintettel – minden ötödik év neveit vontam be a vizsgálatba. A korpuszomban összesen 284 különböző név szerepel.
2. A katonanevek története
XI. Károly svéd király az 1680-as években rendeletben adta ki, hogy oszszák fel az egyházkerületeket kisebb körzetekre, amelyeknek el kellett látniuk egy-egy gyalogos katonát. Erre a célra megalapították az egy gyalogos
katonát kiállító szervezetet (ruotujakolaitos). A szervezet toborzópénzt és
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éves fizetést adott a katonáknak, ezenfelül a gyalogos katonák zsellértelket,
illetve különböző támogatásokat (pl. vetőmagot, szénát vagy munkaruhákat)
is kaptak. A korona adta a fegyvert és az egyenruhát, háborúban pedig gondoskodott a katonák élelmezéséről. Ha a gyalogos katona elesett a harcokban, elbocsátották vagy felmondott, a szervezet új katonát állított ki (Niemelä
1990: 34). Finnországban általában 2-4 tanyára jutott egy gyalogos katona, s
ezek adót fizettek a gyalogos katona ellátásának érdekében.
A gyalogos katonák kiállítását valamennyi tartománynak el kellett fogadni, s maguk gondoskodtak a szervezet működtetéséről. A 17. századi hadviselések miatti állandó toborzások megkönnyítették az új rendszer elfogadtatását. Finnország tartományai közül először Viipuri és Savonlinna 1681-ben,
majd 1696-ig Uusimaa, Häme, Turku és Pori, s legkésőbb Pohjanmaa 1733ban csatlakozott ehhez a rendszerhez. Minden tartomány maga szervezte meg
a gyalogezredét. Egy ezredet általában nyolc századra osztottak, amelyet 128
katona tett ki. Mivel a nagy északi háborúban (1700–1721) számtalan finn
katona elesett, az 1740-es években Svédországból vezényeltek svéd katonákat a finn területekre. Pohjanmaa-ban még a század végén is sok svéd katona
állomásozott.
A katonák teljes jogú tagjai voltak a falusi közösségnek. A gyalogos katonák jó része az alsóbb rétegből származott, s maguk is beállhattak cselédnek békés időszakban. A gyalogos katonaság megjelenése mégis egy teljesen
új társadalmi réteget hozott létre a finn vidéki területeken.
Miután Finnország 1809-ben az Orosz Birodalom része lett, a rákövetkező évben I. Sándor orosz cár feloszlatta a katonaságot, s Finnországnak mintegy 50 évig nem volt saját hadserege. Így a gyalogos katonaság is megszűnt,
s a katonáknak el kellett hagyniuk a zsellértelkeket. Ez mind társadalmi,
mind gazdasági szempontból előnytelen sorsot hozott számukra, egy részük
földönfutóvá vált (Juva 1966: 34, 64, 151; Pulma 1985: 49, 53). Néhány tartományban, mint pl. Satakuntában, nem kellett elköltözniük, ha új zsellértelket építettek, s megművelték földjeiket. Azok a katonák is szerencsésebbek
voltak, akik értettek valamilyen mesterséghez, „mellékállásként” gyakorolták
azt a hadsereg berkein belül. A katonaság megszűnése után így könnyen
kézművesekké válhattak (Niemelä 1990: 127–128).
Az oroszok 1854-ben ismét szükségét érezték a katonaság felállításának,
mivel a krími háború (1853–1856) következményeként félő volt, hogy az
angolok partra szállnak a finn partoknál. A béke megkötésével azonban a
hadsereg létszáma egyre fogyatkozott (Mikkonen 2013: 329–331).
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3. A katonanevek használata
Egyes kutatók szerint Svédországban már a 16. században megjelentek a
katonanevek, mások a 17. századra datálják. Bár Lund kutatásai szerint
(1953: 68) Dániában és Norvégiában is használtak katonaneveket, Furtenbach (1987: 59) szerint a svéd (valamint a német) hadseregben a 30 éves háború alatt (1618–1648) francia hatásra terjedtek el a katonanevek. A kutató
szerint a svéd és német katonanevek mind szerkezetükben, mind szemantikai
tartalmukban hasonlítanak egymásra. Finnországban az egy gyalogos katonát
kiállító szervezet megalapításától kezdve jelentek meg a katonanevek. Fontos
mozzanat, hogy nemcsak a katonák, hanem a tartalékosok és a tengerészek,
sőt az 1880-as évektől a hadköteles férfiak is katonanevet kaptak.
Mi volt a katonanév, és miért is volt rá szükség? A finn és svéd katonanevek nem a hagyományos ragadványnévi funkciót töltötték be, nem a katonák
egymás közti elnevezésére, hanem a személyek azonosítására szolgáltak. Az
elfogadott vélekedések szerint a svéd parasztok csak a 19. században vettek
fel családnevet – bár ezt Furtenbach (1987: 66) inkább a 18. századra teszi –,
Finnországban ez még később, csak a 19–20. század fordulóján történt meg.
Öröklődő családnév hiányában meg kellett különböztetni a katonákat egymástól, hiszen a 17–18. században még a svédeknek is csak kereszt- és apanevük volt. A katonaneveket az írnokok adták, s ezzel a névvel jegyezték fel
a gyalogosokat a körzeti jegyzékekbe, valamint a katonai lajstromokba. A
katonaneveket kizárólag a katonaság berkein belül használták, ezzel azonosították a gyalogos katonákat a hivatalos dokumentumokban. A katonanevek
kezdetben nem öröklődtek. Eleinte többnyire kétrészesek (összetettek) voltak, később pedig egyre inkább elterjedt az egyrészes név. Szemantikai tartalmuk általában a katonai életre, a katonák belső tulajdonságaira, illetve a
természetre utaltak (lásd a 7. pontot).
A katonanevek egyszerre viselik magukon a természetes és mesterséges
névadás jegyeit (e névadásfajtákról bővebben lásd. N. Fodor 2012: 38–43;
Hoffmann 2008: 5–20). Nem tartoznak a (sajátosságjelölő) ragadványnevek
közé, hiszen elsősorban külső nyomásra, hivatalos eljárás miatt volt szükség
ezekre a nevekre. A katonaneveket az írnokok adták, akik a hatalom képviselői voltak. Ez a kulturálisan determinált névfajta azonban a 19. század végéig nem töltötte be a hagyományos családnév funkcióját sem, mivel nem
öröklődtek a katona családjában. A katonaneveket a finn névtudomány lisänimi-nek (’ragadánynév, megkülönböztető név’) nevezi, vö. német Beiname
(Paikkala 2004: 72), amely az egyén megnevezésére szolgál, de még nem
öröklődik. A magyarban Fehértói Katalin (1969: 5) megkülönböztető névnek
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nevezte ezt a névfajtát. A megkülönböztető név fő jellegzetessége a sajátosságjelölő funkció, ez arra enged következtetni, hogy a név szoros kapcsolatban áll a névviselővel (Hoffmann 2008: 10–11). Ez csak részben igaz a katonanevekre: egyrészt a katonanevek nagy része is helynevekből származott,
másrészt ha a katona előző megkülönböztető neve megfelelt a katonanevek
kritériumainak, ezt használhatta tovább katonanévként is. Így itt szerepet kap
a természetes névadás folyamata is.
4. A névtípus változásai. A 19. századi katonanevek kialakulásáig több
névtípust használtak a katonaság körében. Nézzük, hogyan fejlődött ki az
egyrészes katonanév!
4.1. Katonanevek a 18. században. A 18. századi katonanevek a polgári
és értelmiségi réteg névdivatját követték.
4.1.1. Kétrészes (összetett) családnevek. A svédországi polgári réteg a
17. században kezdett családnevet használni. Ezek általános jellemzői a következők voltak: két névrészből álltak, s mind az első, mind a második tagjuk
egy szótagú szó volt. (A finn szakirodalomban összetett névként említik ezeket a neveket.) Az előtag gyakran helynévi eredetű volt, a szülőhely, szülőföld valamely komponenséből származott. Sok esetben az utótag is helynévre
utalt. Az elő- és utótagokat szabadon kombinálhatták. A leggyakoribb utótagok a következők voltak: -berg ’hegy’, -ström ’folyam’, -gren ’ág’, -qvist
’ág’, -lund ’liget’, -mark ’föld’, -dahl ’völgy’, -holm ’sziget’, -vall ’gát’,
-strand ’part’, -bäck ’patak’, -borg ’vár’, -blom ’virág’, -sten ’kő’, -löf ’levél’, -rot ’gyökér’, -lind ’hársfa’, -ros ’rózsa’, -man ’ember’.
A 18. századi katonanevek Finnországban megegyeztek ezzel a névtípussal. Mivel a Birodalom egész területén a svéd volt az egyetlen hivatalos
nyelv, s a lajstromokat is svéd nyelven vezették, a finn katonák is svéd nevet
kaptak, pl. Berg/man ’hegy + ember’, Grön/holm ’zöld + sziget’, Lind/qvist
’hársfa + ág’, Sten/bäck ’kő + patak’. A finn összetett katonanevek állományát színessé tették a finn helynevekből származó nevek, pl. Sammalfält <
első tagja Sammalisto falu nevéből; Kåskenfelt < első tagja Kåskenniska falu
nevéből, Irrberg < Iroila falu nevéből (Mikkonen 1986: 61).
4.1.2. Egyrészes, idegen eredetű képzővel ellátott nevek
a) Klasszicizált nevek. Az 1700-as években klasszicizált neveket is használtak katonanévként. Ez a névtípus a 17. században terjedt el a papok és
értelmiségiek körében. Általában szülőhelyük nevét vagy korábbi ragadványnevüket fordították latinra vagy görögre, és -us vagy -ander képzővel
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látták el, pl. Selenjus, Holmerus, Nylander, Lasander, Lydander. 1752-ben
megtiltották, hogy nem nemesi származásúak klasszicizált nevet kapjanak,
így a katonák körében rövid életű volt ez a névtípus.
b) Francia, német, svéd képzős nevek. A 18. században az értelmiségi réteg körében divatba jöttek a francia, -an, -en, -in, -el, -el(l) végződések, illetve a német -er képzők, pl. Julin, Paulin, Levan, Harden, Lemlen, Lexell, Lidell, Wändel, Kröger, Müller. Svéd képzők az -ing és az -s képző, pl. Frising, Siurling, Jyssing, Bärtas, Jacobas (Mikkonen 1974: 35, 41, 49; 1986:
62; Noreen 1904: 421; Tegnér 1930: 115–116).
4.2. Katonanevek a 19. században. A legtipikusabb katonanevek egyrészes, képző nélküli nevek. A 19. század végén közülük sok öröklődő családnévvé vált. A svéd nyelvűek jellemzően egy szótagból álltak, míg a finn
nyelvűek két szótagból tevődtek össze.
A svédek a 18. század végén kezdték használni az egyrészes neveket.
Nagy részük a szülőföld természeti képeihez köthető helynevekből származott. Ezek a nevek a katonák körében is megjelentek, s lassan kiszorították az
összetett katonaneveket. A finnek körében is hamarosan felbukkant ez a névtípus: az egyrészes katonanevek száma Finnországban már az 1790-es évektől megugrott, s hamarosan a leggyakoribbá vált. Svédországban jóval később, csak a 19. század derekán vált általánossá (Lund 1953: 86–87).
Habár a katonanevek funkciójukból fakadóan nem öröklődtek a katona
családjában, ez nem zárta ki azt, hogy a katonanevek ne szálljanak katonáról
katonára. A körzetbe érkező új katona gyakran megkapta a leszerelő katona
nevét. Néha elődje katonanevének csak egy részét tartotta meg, pl. Järnfelt és
Järnman, Björklund és Lund. Néhány esetben az előző katonanév valamely
részéhez az új katona nevében egy képző járul, pl. Willman és Willig,
Wäckman és Wäckling, Häckman és Häkkinen; máskor az új katona lerövidítette elődje régi nevét: Wigermania > Wig, Asprothia > Asp, Dahlström >
Dahl. A katonáról katonára való névöröklés inkább Svédországban volt jellemző, Finnországban ritka volt (Mikkonen 1974: 43; 2013: 359, 363–364).
Az öröklődés alapja a területiség volt, nem a vér szerintiség (utóbbit lásd
a következő pontban). Ez tulajdonképpen az írnokok dolgát is megkönnyítette, hiszen egyszerűbb volt ugyanazon vagy hasonló néven számon tartani
az ugyanazon a területen szolgáló gyalogos katonákat. Ezek alapján igen
nehéz megmondani, hogy a katonaneveket nexus- vagy megkülönböztető
neveknek tekintsük-e, hiszen mindkét névfajta jellegzetességei keverednek
benne. Mivel a finn szakirodalomban egyértelűen lisänimi-nek, vagyis megkülönböztető névnek tekintik, így én is ezt a névfajtát tartom relevánsnak.
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5. A katonanevek öröklődő családnévként
A svéd kutatók szerint Svédországban már a 18. század végén a szélesebb
társadalmi rétegek is elkezdtek öröklődő családnevet használni. Utterström
(1983: 27) a katonák és tengerészek körében ezt egy évszázaddal még korábbra datálja. Furtenbach (1987: 66, 70) szerint a katonaneveknek jelentős
szerepe volt az öröklődő családnevek elterjedésében; ugyanis a két folyamat
nagyrészt egy időben zajlott. Mivel a katonanevek általában véve megegyeztek a civilek családneveivel, a katonák gyermekei gond nélkül használhatták
apjuk katonanevét. Éppen ennek köszönhető az is, hogy a katonanevek nagy
hatást gyakoroltak a mai svéd családnév-állományra is. Lars Ericson kutatásai szerint (1995: 172) a leköszönő svédországi katonák megtartották katonanevüket, s ezt a gyermekeik is felvették. A Finnországban adatolható svéd
családnevek jelentős része katonanevekből származik, ezek általában főként
a svédek lakta területeken maradtak meg családnévként (Mikkonen 2013:
391–392).
Finnországban a 19. század végén kezdett terjedni az öröklődő családnevek használata az alsóbb rétegekben. A polgári és értelmiségi réteg családnevei többnyire svéd nyelvűek voltak. A finn érzelműek felhívták a figyelmet a
finn nyelvű családnevek használatára. Emiatt a krími háború idején, az 1850es és 1860-as években a hadseregben is próbálták erősíteni a finn szellemet
azzal, hogy elkezdték a svéd nyelvű katonanevek helyett a finn nyelvűeket
előnyben részesíteni. A finn sajtóban mind a civilek, mind a katonák családnévhasználatával sokat foglalkoztak. Például a Tampereen Sanomat c. újság
egyik 1886-os cikke leírta, hogy a hadköteles katonáknak is kell családnévvel
rendelkezni (Tampereen Sanomat 1886. február 13., 1. oldal).
A katonanevek javarésze öröklődő családnévvé vált. Minél általánosabb
szemantikai mezővel rendelkezett egy név, annál nagyobb esély volt arra,
hogy idővel családnévvé váljon. A Pirjo Mikkonen által kutatott katonanévanyag1 89,4%-a napjainkban is létező családnév (2013: 395–396). Paikkala
szerint (2004: 554) a 19. században már a katonák is ugyanazokat a neveket
használták, mint a civilek.
Lássuk, mi volt az oka, hogy a katonanevek ilyen nagy hatással voltak a
társadalom egészére! A hadseregben nem szolgálhattak katonanév nélkül, s
vagy a hadseregtől kaptak nevet vagy a már meglévő nevet használták (abban az esetben, ha az megfelelt a katonanevek alapvető kritériumainak). Mivel minden katonának katonanévvel kellett rendelkeznie, az alsóbb rétegek1

A hadsereg hivatalos katonajegyzékeiből gyűjtötte. Összesen 753 nevet vizsgált az
1863 előtti korszakból és 1599 nevet az 1881–1890 közötti periódusból.
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ben is elkezdett terjedni a használatuk. A katonanevek öröklődő családnévvé
lettek. Ezek az egyrészes nevek igen kedveltté váltak a társadalom szélesebb
köreiben, s az egyház is elősegítette ezek gyors terjedését. A papság és a
hadsereg szorosabb kapcsolatát jelzi az is, hogy az egyházkerületek lelkészei
adták ki a hadkötelezettek névsorát a hadsereg számára.
Ebben az időben a hadsereg tagjait tisztelet övezte, s így családtagjaik is
örömmel vették fel ezeket a neveket. A katonanevek hasonlítottak a civilek
összetett családneveihez, ami vonzóvá tette a katonanevek öröklődését. Ez a
névtípus az előkelő rétegbe tartozást fejezte ki (Mikkonen 2013: 393–394).
A 19. század végén a -nen képzős nevek (az ún. keleti típusú nevek) váltak az eszményi finn családnevekké, ezeket tartották a legfinnesebbeknek.
Az egyrészes családnevekből – s így sok katonanévből is – alkothattak -nen
képzős neveket, mint pl. Lahti ’öböl’ > Lahtinen, Helmi ’gyöngy’ > Helminen, Toivo ’remény’ > Toivonen, Tähti ’csillag’ > Tähtinen (Mikkonen 2013:
397). Nem minden katonanévből lehetett azonban -nen képzős alakot létrehozni. Az egy szótagból álló, hosszú magánhangzóra vagy diftongusra végződő családnevekből (mint pl. Jää ’jég’, Puu ’fa’, Suo ’mocsár’) sosem képeztek -nen alakot. A -e és az -s végű nevek (pl. Este ’akadály’, Laine ’hullám’, Kangas ’kopár erdő’, Kaunis ’szép’) tőváltozása is tiltotta a -nen képző
hozzácsatolását. Hasonlóan nehézkes lett volna a három vagy több szótagú
családnevek vagy az -iO végű nevek képzése, pl. Kataja ’boróka’, Salama
’villám’; Autio ’puszta’, Kallio ’szikla’ (Mikkonen 2013: 398).
6. A katonanevek a névváltoztatás folyamatában
A katonai jegyzékeket még a 19. század folyamán is svéd nyelven vezették, s Mikkonen kutatásai szerint (2013: 365) ez az 1890-es évekig nem is
változott. A finn nemzeti tudat gyors elterjedését elősegítette a 19. század
szelleme és a krími háború. A korabeli sajtót tanulmányozó Landgren (1988:
309) leírja, hogy az újságok is egyre nagyobb hangsúlyt fektettek a fennomán
mozgalomra, s a krími háború lendítette fel az egész országban való elterjedését. A finn érzelmű értelmiség egyre nagyobb figyelmet fordított a személynevekre, s elindult az a 20. század elejéig folytatott propaganda, amiben
mind a kereszt-, mind a családnevek elfinnesítését sürgették (Buzgó 2013a:
48–55; 2013b: 23–36; Maticsák – Buzgó 2013: 95–108).
Ebből nem maradhattak ki a katonanevek sem. A svéd katonaneveknek
ekkor már volt egy bevett rendszere (főként helynévre utaló természeti képen
alapultak), amit Finnországban is használtak. Ennek analógiájára alakult ki a
finn katonanévrendszer is: vagy egyszerűen lefordították a svéd katonaneve23
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ket (pl. sv. Stjärna > fi. Tähti ’csillag’) vagy a svéd név jelentésének megfelelően, arra asszociálva hoztak létre új finn neveket (pl. sv. Wall ’sánc’ > fi.
Este ’gát’).
Jóllehet a névfinnesítés a századfordulón kezdődött, s a 20. század elején
bontakozott ki, névanyagomban is találtam olyan neveket, amelyeket finnesítettek. A következő módszerekkel finnesítették el a svéd katonaneveket:
a) Fordítás: sv. Berg > fi. Vuori ’hegy’, sv. Björk > fi. Koivu ’nyírfa’, sv.
Borg > fi. Linna ’vár’, sv. Wall > fi. Linna ’vár’, sv. Dahl > fi. Laakso
’völgy’, sv. Fors > fi. Koski ’vízesés’, sv. Lund > fi. Lehto ’liget’, sv. Frisk >
fi. Tuori ’friss’, sv. Pihl > fi. Paju ’fűzfa’, sv. Strand > fi. Ranta ’part’, sv.
Wiik > fi. Lahti ’öböl’.
b) Egyik tag lefordítása, másik elhagyása: sv. Dahl/ström ’völgy + folyam’ > fi. Laakso ’völgy’, sv. Järn/felt ’vas + mező’ > fi. Kenttä ’mező’.
c) Tővéghangzó hozzátoldása: sv. Gest > fi. Gesti, sv. Lamm > fi. Lammi,
sv. Kuntz > fi. Kuntsi, sv. Rönn > fi. Rönni.
A finnesítés során egyszerűen tükörfordítással fordították le a svéd neveket. A rövidítés során az összetett nevek elő- vagy utótagja kiesett, s a „maradékot” lefordíthatták finnre. A hangzásában elfinnesített katonanevek minden esetben kaptak egy -i tővéghangzót, amely egyébként is nagyon gyakori
a finn köznevekben. Emellett a finn számára idegen hangokat írásban is finnesítették (pl. sv. Kuntz > fi. Kuntsi).
7. Az egyrészes katonanevek szemantikai mezői
Elemzésemben azt vettem alapul, hogy az egyrészes katonaneveknek köznévi jelentése is van. A csoportosításban Hoffmann István (2007) helynevekre kidolgozott lexikális-morfológiai elemzését alkalmaztam, amelyet N. Fodor János (2010) is felhasznált a magyar családnevek esetében. Habár a szerző a természetes névadással keletkezett neveket vizsgálta, a katonanevek
átmeneti jellege miatt indokoltnak tartottam elvégezni az elemzést.
Az alábbi csoportosításban szófajuk szerint két fő kategóriára osztom a
katonaneveket, s ezután adom meg a köznév lexikális jelentését.
7.1. Főnevek
a) Növény és növényrész nevek: sv. Ahl ’égerfa’, Asp ’rezgőnyárfa’, Björk
’nyírfa’, Blom ’virág’, Ek ’tölgyfa’, Glad ’(erdei) tisztás’, Haag ’berek,
liget’, Heg ’legelő’, Lilja ’liliom’, Lund ’liget’, Lönn ’juhar’, Palm ’pálma’, Pihl ’fűzfa’, Roos ’rózsa’, Rönn ’berkenye’ // fi. Kangas ’kopár er-
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dő’, Kenttä ’mező’, Koivu ’nyírfa’, Korpi ’vadon, erdő’, Laiho ’vetés’,
Lehti ’levél’, Lehto ’liget’, Nurmi ’gyep, pázsit’, Paju ’fűzfa’.
b) Állatnevek: sv. Björn ’medve’, Elg ’jávorszarvas’, Fisk ’hal’, Hjorth
’szarvas’, Gös ’süllő’, Lax ’lazac’, Mård ’nyest’, Utter ’vidra’ // fi. Hirvi
’szarvas’, Joutsen ’hattyú’, Karhu ’medve’, Kärki ’fekete harkály’,
Kärppä ’hermelin’, Lintu ’madár’, Majava ’hód’, Pälsi ’prém’.
c) Víznevek, vízpart: sv. Forss ’ár’, Holm ’sziget’, Strand ’part’, Ström ’folyam’, Träsk ’mocsár’, Wiik ’öböl’ // fi. Aalto ’hullám’, Järvi ’tó’, Koski
’vízesés’, Kurttio ’függőleges vízesés’, Lähde ’forrás’, Lahti ’öböl’, Laine
’hullám’, Niemi ’félsziget’, Niva ’sellős hely a folyóban’, Pauna ’tavacska’, Ranne, Ranta ’part’, Saari ’sziget’, Salmi ’szoros’, Salo ’erdős sziget’, Wirta ’folyam’.
d) Domborzati nevek: sv. Berg ’hegy’, Dahl ’völgy’, Granit ’gránit’, Jord
’föld, talaj’, Häll ’szikla’, Sten ’kő’ // fi. Kallio ’szikla’, Laakso ’völgy’,
Mäki ’domb’, Vaara ’hegy’, Wuori ’hegy’.
e) Égtájnevek: sv. Söder ’dél’, Nord ’észak’.
f) Évszaknév: sv. Winter ’tél’.
g) Színnév: sv. Grön ’zöld’.
h) Foglalkozásnevek: sv. Konst ’mesterség’ // fi. Mylly ’malom’, Rautio ’kovács’, Wahti ’őr’.
i) Tárgynevek: sv. Borg ’vár’, Färd ’csata, harc’, Hammar ’pöröly’, Hannell
’fegyver kakasa’, Hjelt ’sisak’, Kask ’sisak’, Sax ’olló’, Wall ’erdő’ // fi.
Linna ’vár’.
j) Népnév: Tysk ’német’.
A csoportosításból jól látszik, hogy mind a svéd, mind a finn nyelvű nevek túlnyomórészt természeti képre utalnak. A katonaneveknek ez az egyik
tipikus sajátossága, s ez a jelleg a civil lakosság neveiben sem változott. Nagyon gyakoriak a növényre/növényrészre, valamint a víznévre, vízpartra
utaló nevek. A katonanevek esetében fontos kiemelni a tárgyneveket, melyek
általában az életmódjukra utaló tárgyak köréből kerültek ki. Ez a csoport a
legritkább esetben őrződött meg családnévként, az elfinnesítések korában is
nagyon ritka esetben fordították finnre. (A foglalkozásnévre utaló családnevek Svédországban csak a katonák körében voltak jellemzők, ezeket -are
szuffixummal látták el. Ezt a finn katonanevek között is megtalálhatjuk, pl.
Måhlare ’festő’, Snickare ’asztalos’, Enspännare ’futár’) (Mikkonen 1974).
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7.2. Melléknevek
Külső (testi) és belső (lelki) tulajdonságok: sv. Hast ’sietség’, Hurtig
’fürge’, Fred ’békés’, Fri ’szabad’, Frisk ’élénk’, Fullt ’csúnya’, Färm ’fürge, gyors’, Mild ’gyenge’, Riik ’gazdag’, Snäll ’kedves’, Stark ’erős’, Tapper
’bátor’ // fi. Hyrkäs ’nagydarab’, Lammi ’gyenge’, Langi ’hosszú’, Ravaska
’gyors, fürge’, Tuori ’friss’, Vähä ’kis’, Wilkas ’élénk’.
A tulajdonságra utaló nevek nagyon ritkán váltak öröklődő családnévvé, s
a civil lakosság nevei között is szórványosak. Ezek a tulajdonságra utaló
nevek is a katonai életet tükrözik, azt, hogy mit várnak el egy katonától (pl.
legyen gyors, élénk).
8. Összegzés
A katonanevek használata a 18. században terjedt el egész Finnország területén. Abban az évszázadban még az összetett nevek domináltak. Ezt hamar felváltották az egyrészes katonanevek, s mint a legtöbb finn családnév,
ezek is sokszor helynevekből alakultak családnévvé. A 19. század második
felében a svéd katonanevek elfinnesedtek, emellett öröklődő családnévvé
váltak. Ennek köszönhetően nemcsak a katonák, hanem a civilek is felvették
a katonaneveket.
A katonanevek átmenetet képeznek a természetes és mesterséges névadás
között, abban az időben alakultak ki, amikor az egyelemű név mellett megkülönböztető vagy ragadványnevek álltak, de még nem öröklődtek. Bár a
névfajta kialakulása miatt a mesterséges névadás csoportjába tartozik, csak a
19. század végén válik el egyértelműen a természetes névadással keletkezett
nevektől (lásd: 4.2. pont).
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Soldier names in the Finnish family name system
The present paper studies soldier names in 19th century Finland. Soldier
names used in the Swedish and Finnish army in this period constituted a special group of names. Later, these names were adopted by social strata other
than the army and became family names. Soldier names were one-morpheme
lexemes without suffixes. This study aims to discuss the history of this name
type and sheds light on when these names evolved, why they came to be
used, how they developed grammatically and how they were turned into
family names in Finland. The corpus examined here is made up of 284 names
from the dialects of Jyväskylä, Pori and Tornio. In addition to their grammatical analysis, the semantic content of the names is also examined.
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1. Introduction
The purpose of this paper is to report on a longitudinal study I started in
2002 and repeated in 2012 in the Saami speech communities of Eanodat/
Enontekiö, Finland with the support of the Hungarian Scientific Research
Fund (OTKA). The study focuses on examining the current language situation of this minority community, especially aiming at exploring the way
norms of language use and language attitudes have changed during the past
decade. In this paper I will present some of the recent results of the study.
Firstly, I will shortly consider the theoretical background, more specifically
the notions of language change and language attitudes, which are central to
this study. Next, I will describe the set-up of the research, i.e. the place and
the participants of the study, as well as the methodology I have relied on
throughout the research. The description will be followed by the research
questions I attempt to answer in this paper. Some of the results of this longitudinal study will be considered in the next section of the paper. Finally, I
will sum up the results and point at future research tasks to be accomplished
within the framework of the study.
It is widely claimed that the world’s dominant languages are expanding
and today multilingualism has become all too common in most countries.
While in stable multilingual situations versus unstable ones the languages are
functionally separated, in most multilingual communities one of the
languages, usually the one with less prestige loses the domains where it has
originally been used. A similar process happens in the case of indigenous
minority languages which are spoken in a community where the users of the
1

Report on recent results (OTKA-PD-104612).
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majority language outnumber that of the minority language. Such languages
generally go through the process of language change, a process which is
characterised by the diminishing role of the minority language in everyday
communication leading eventually to language shift, referring to the process
through which the minority community gradually shifts to the exclusive use
of another language variety, to the majority language as a rule (Weinreich
1953; Gal 1979).
In recent years there has been a growing interest in the study of endangered minority languages. Most of the research carried out in these communities focus on exploring the situation of the language in danger at a
certain point of time and on making predictions about its vitality and its
future in the community under investigation. Only a handful of the researchers return to the scene of the study to examine the longitudinal trend of
language change in that certain community. Such studies make use of both
apparent-time and real-time data gathered at different points of time, often
decades apart (Labov 1972; Nahkola – Saanilahti 2004; Aikio 1988).
In the Saami language communities of Fenno-Scandinavia language change
started cc. 150 years ago, reached its peak 40-50 years ago and has
apparently slowed down since then. The slowing down of language change is
mostly due to positive changes on macro level reflected mainly in more
supportive institutional support as well as in generally more positive majority
and minority attitudes towards the Saami language and culture. Positive attitudes are apparently reflected in an increased degree of participation in
decision-making concerning the Saami, especially in the past 20 years. Table
1 below includes the most recent data as to the number of Saamis and the
number of Saami speakers in Finland assessed by the Saami Parliament and
the Finnish Statistical Office. According to the data, there are about 10 000
Saamis in Finland, out of which about 20% speak Saami as their mother
tongue in the whole of Finland. In the past 25 years the number of speakers
has increased by 12% in Finland, while there has also been a 4% decrease in
the number of Saami speakers in the Saami core area in Finnish-Lapland,
mainly due to migration away from these territories. The 12% rise in speaker
numbers in the whole of Finland can similarly be due to migration, i.e. the
fact that Saami speakers have moved to the southern territories of Finland
and especially to larger cities because of better opportunities in education
and at the labour market. Today only 1/3rd of the Saamis live in the core
Saami area, where about half of them speak the language as their mother
tongue.

30

CHANGES IN THE NORMS OF LANGUAGE USE IN ENONTEKIÖ
Saami
N

Mother tongue
speaker N
(2014)
1949**
cc. 10 000*
(90% Northern Saami)

Finland
Finnish-Lapland
(Sápmi)

cc. 3500*

1553**

Mother tongue
speaker %
(1990–2014)
12 % ↗
4%↘

Table 1.
Change in the number of Saamis and Saami speakers in Finland
(*Saamelaiskäräjät 2014; **Tilastokeskus 2014)

Figure 1 below indicates how the process of language change is reflected
in the different age groups a couple of decades apart. In 1990 the number of
Saamis, who declared Saami as their mother tongue, was the highest in the
generational groups of young adults, i.e. in the age group of 25 to 40. In
2014, as is illustrated in Figure 2, the same age group still in high numbers
claim Saami as their mother tongue. Noticeably, today the elderly and the
oldest age groups much more eagerly attach to Saami than the elderly Saamis
did so 24 years earlier. By comparing the two tables, another striking
difference is that today the youngest generations are attached to their mother
tongue in quite high numbers. It is a change most welcome from the point of
view of language revitalization. These numbers can refer firstly to the fact
that language is successfully transmitted to young generations in the Saami
community and secondly to the fact that the attitudes of the Saami in Finland
have become more positive towards their mother tongue during the course of
24 years due most probably to more proactive policy environment
concerning the Saami in Finland. A more favourable policy climate, thus,
seems to have a positive effect on the attitudes of the Saami towards their
mother tongue.
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Figure 1.
The number of Saami speakers in 1990 according to age groups
(Tilastokeskus 2014)

Figure 2.
The number of Saami speakers in 2014 according to age groups
(Tilastokeskus 2014)
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The process of language change in a minority context is characterised by
the diversity of skills and very importantly also by the diversity of attitudes
of the speakers of the languages. Attitudes, similarly to minority language
use, tend to change with time, and thus also follow a longitudinal trend.
Minority attitudes can become more positive, more negative or can remain
stable towards language preferences, language maintenance and several
aspects of multilingualism. They can not only vary according to time and
have a longitudinal trend, but can also vary with respect to age and education
as is claimed by Fasold (1984). When it comes to language maintenance and
language revitalization many authors, Lewis (1981) among them, claim that
attitude is just as important a dimension of social structure as the size and age
distribution of the minority community. Furthermore, a positive attitude is
claimed to be a prerequisite for successful revitalization (Grenoble – Whaley
2006). Thus, people’s attitudes towards their mother tongue have strong
effects on its status within a given community and therefore they are good
indicators of language health (Baker 1992). According to Gal the most
important type of attitude when examining language change is the attitude of
the minority community towards its mother tongue, its value and that of the
majority towards the minority language and culture (Gal 1979). The present
discussion concentrates on exploring minority attitudes towards language
maintenance and Saami–Finnish bilingualism.
2. Research design
The study has been conducted in the municipality of Enontekiö in
Finnish-Lapland where only a minority of the population can today be regarded as ethnic Saami after about a century of majority assimilation policy
and internal migration. According to the most recent census, detailed in
Table 2, today there are 203 Saamis in the municipality who constitute 11%
of the population there. This is the second most populated territory occupied
by the Saamis in Finnish-Lapland after Inari to the east with only 6%. The
Saami in Enontekiö live concentrated in the central village of Hetta and in
some other smaller communities, mostly scattered throughout the municipality,
being the third largest in Finland. Although Utsjoki municipality has the
most Saamis of the three with its 46%, both Enontekiö and Inari can proudly
present an increasing number of Saamis in their respective communities.
Most importantly, with respect to language revitalization, in the past few
decades the number of Saami speakers both in Inari and in Enontekiö has
steadily increased in the young age groups (from 0 to 24). The rise in speaker
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numbers is most apparent in the youngest generations, as in indicated in
Table 2, namely from 0-14 which is a sign that parents seem to be making
efforts and also find ways to pass their mother tongue on to the youngest
members of the family.
576 ↘ (1260 ↘)
(46%) (0-24: 153 ↘)

203 ↗ (1890 ↘) (11%)
0-24: 77 ↗ (0-14!))

433 ↗ (6814 ↘) (6%)
(0-24: 152 ↗)

Table 2.
(http://lappi.sekl.fi/lappi/yleista/toiminta-alue-ja-seurakunnat,
http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/sq/3093fc89-2132-4535-87e3-f79d58247dab)

The longitudinal research in its first phase was a questionnaire paper
survey in Finnish. The aim was to have as many respondents as possible participate in the survey and have them reflect on Saami language use and language attitudes towards Saami, its maintenance and revitalization as well as
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towards Saami–Finnish bilingualism. In the second phase of the research, a
decade later, I repeated the same survey, used the same methods and asked
the same questions. The survey was designed to have mostly closed and
some open items and was a variable-oriented one focusing on 3-4 key
variables during the analysis as the sample was stratified according to mother
tongue, place of living and age. It included respondents above 25 years of
age. The first sample, as it is revealed in Table 3, in 2002-2003 was mailed to
227 Saamis, out of which 60 returned the questionnaires. In 2013 I resampled
the survey with 179 of the original sample and received 30 surveys back. The
table also shows that only ten Saamis filled in and returned both surveys and
three of them indicated a willingness to be interviewed later on. As the birth
dates indicate in the table, the ten Saamis mostly belong to the older age
groups.
Year
2002–2003
2013–2014

Survey N
227 > 60
178 (48) > 30 > 10
(1958, 1957, 1957, 1951, 1950, 1949,
1946, 1942, 1930, 1924, 1923)

Interview N
–
3

Table 3.
The longitudinal survey sample in 2002–2003 and in 2013–2014

At the present phase of the research I am engaged in the analysis of the
surveys and in making arrangements for the next stage during which the
research will be complemented by the assessment of attitudes towards Saami
and the norms of language use on the level of the individual.
In this paper I seek to answer the following research questions based on
the data available in the 2003 and 2013 surveys:
1) How do changes in language use relate to the longitudinal trend in
Saami–Finnish language change?
2) How do changes in language attitudes relate to the longitudinal trend in
Saami–Finnish language change?
Firstly, I will illustrate how language use in informal and formal domains
has changed during the past decade. Secondly, I will analyse a decade of
change concerning language attitudes towards language maintenance and
Saami–Finnish bilingualism. Thirdly, I will demonstrate the generational
variations associated with the changes in language use and language attitudes.
The data will be presented in diagrams.
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3. Discussion
As it is widely known, it is the informal domain where minority language
use counts the most considering language revitalization. Figure 3 below
presents how the patterns of language use in the informal domain, i.e. at
home, have changed throughout a period of 10 years. On the horizontal line I
listed the people the respondents supposedly have contact with and on the
vertical one the frequency of Finnish and Saami language use. The respondents were required to indicate the frequency of language use on a scale
from ‘1’ to ‘5’, ‘1’ marking the exclusive use of Finnish, ‘5’ the exclusive
use of Saami and ‘3’ a mixed use of both languages. The light grey columns
indicate language use in 2003 and the dark grey ones refer to language use 10
years later, i.e. in 2013. As the diagram represents, there is a slight decrease
in the mixed use of Saami and Finnish with the elderly members of the
family, depicting a change towards the use of Finnish. However, there is a
slight increase towards the mixed use of the two languages with the younger
generations, indicating a change towards Saami language use. The decrease
can be explained by the fact that some of the elderly and the oldest people in
the family have passed away during that 10 years’ time. The increase,
nonetheless, is a positive change which indicates a slightly more positive
attitude and willingness to speak Saami in the family and especially and most
importantly with the youngest members of the family.

Figure 3.
Language use in informal domains (2003–2013)

Figure 4 presents how language use in the same place of interaction, i.e. at
home, with the same partners has varied according to the four age groups
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during the same ten-year period. The black columns indicate language use in
2003 and the chequered ones present language use in 2013. What can strike
the eye first is the change in the oldest age groups, i.e. from 70 and above,
towards the use of Saami in the family, especially with the older members.
Similarly, a younger, but still elderly age group, i.e. 56-70, is today more
willing to speak Saami with the younger members of the family than they
were a decade earlier due most probably to more favourable majority
attitudes successfully offsetting several decades of negative attitudes and
assimilation policy. In the second younger age group, however, there is no
such change towards a more willing approach to use Saami. Saami speakers
in this middle-aged generation use both Saami and Finnish, but mostly
Finnish with the elderly and with the younger generation alike. In sum,
although there is a slight increase in the willingness to speak Saami among
the elderly and the oldest age groups, i.e. from 56 to 70 and above 70, today
younger generations are much more reluctant to speak their mother tongue in
the family. We can conclude here that changes in language use at home over
ten years follow the longitudinal trend of language change as far as the third
generation, i.e. we can see the increasing dominance of interactions in
Finnish. However, in the third generation the tendency turns for the better,
i.e. interactions are increasingly dominated by Saami as speakers get older.

Figure 4.
Language use in informal domains (2003–2013): Age group variation
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The following diagram in Figure 5 illustrates the change in the patterns of
language use outside the home, i.e. mostly in formal situations. As it is
presented below, these are the places the Saami interact the most Finns with
and the ones dominated by interaction in Finnish. Saami events and the
church are the only exceptions. They as a rule allow for the mixed use of
Saami and Finnish because these are the places where the Saami meet Saami
friends and relatives. If we consider the relationship between the light and
dark grey columns, i.e. the change in the norms of language use, we can
notice that hardly anything has changed in the patterns. Finnish language use
generally dominates interactions in places outside the home, following again
the longitudinal trend of language change, i.e. the dominance or the increasing dominance of Finnish in interactions.

Figure 5.
Language use in formal domains (2003–2013)

If we look at the generational variation below in Figure 6, the columns
illustrate that the older generations are much more inclined to speak both
Saami and Finnish at the church and at Saami events. As they are less formal
situations than the other ones and can involve friends and relatives who are
also Saamis, speakers are more at ease and can thus be more willing to rely
on their home language. Moreover, service at the church in Enontekiö is recently held in Saami, undoubtedly contributing to a more favourable attitude
towards Saami language use among Saami speakers. The change during the
past ten years is also for the better in these elderly generations. It seems that
the older the speaker, the more willing he or she is to use Saami at the church
and at Saami events. All the other formal domains of interaction remain
dominated by Finnish language use all through the four generations and
throughout the ten years.
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Figure 6.
Language use in formal domains (2003–2013): Age group variation

As it has been established in the literature, an endangered language can
most successfully be maintained if it is transmitted to the younger generations.
Hence, the attitude of the adult generations to language maintenance can be
an indicator of behaviour or at best willingness to pass the minority language
onwards. In the attitude module of the survey respondents were required to
express their opinion on certain attitude statements and rate them on a scale
of ‘5’, ‘1’ marking complete disagreement and ‘5’ complete agreement with
the statement. In Figure 7 I selected three statements, each relating to an attitude to language maintenance. As it is revealed by the numbers, respondents
mostly claim that it is important to teach children Saami and more importantly to preserve Saami as their native tongue. Today respondents agree
slightly more with the significance of preserving Saami and contradictorily,
slightly less with the importance for children to learn Saami, pointing to a
potential discrepancy between attitudes and behaviour. One might easily
interpret these numbers as altogether positive attitudes which are probably
not followed by actual measures taken by the parents to provide for Saami
educational environment for their children. Yet, on the average, respondents
scored ‘4’ in both 2003 and 2013, referring to the fact that attitudes have
basically remained positive towards language maintenance during the past
ten years.
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Figure 7.
Attitudes to language maintenance (2003–2013)

The generational variation in Figure 8, however, reveals a more subtle
picture of attitudes towards language maintenance. Similarly to the previous
diagrams, sample data are missing for the youngest generation in 2013, the
reason being that respondents have become older by 2013 and have been
included in the adult generation, i.e. in the age group of 41–55. In this
generation respondents have become slightly uncertain concerning the significance of preserving Saami and transmitting it to the younger generations.
In the older age groups, on the other hand, there has been a change towards
the other direction. The older the respondent, the more convinced he or she is
about the importance of preserving and teaching the Saami language. The
longitudinal trend of change in attitudes, therefore, follows a similar pattern
to that of language use.
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Figure 8.
Attitudes to language maintenance (2003–2013): Age group variation

In a previous study (Duray 2014) I conclude that although the Saami community in Enontekiö is in a language shift situation, featured by functional
language loss, it is also in an additive bilingual situation, i.e. both the minority and the majority have shown positive attitudes not only towards the use of
Saami in informal domains, but also to the presence of Saami and Finnish in
everyday life, e.g. at the workplace and at schools. In this paper I have so far
enquired about the individual Saami speaker as language revitalization is
claimed to work best on the individual level where the Saami speaker has the
possibility to use Saami in an increasing number of domains, mostly in the
family. The societal level of revitalization, however, is equally important in
this respect. On that level the majority is expected to recognize minority
language rights and thus, educational and cultural institutions are established
and preferably, the labour market also welcomes speakers of Saami in certain
jobs rewarding the knowledge of the minority language with a higher salary.
Figure 9 below shows how the respondents view their possibilities to use
Saami at workplaces in the community and to what extent the knowledge of
Saami is rewarded by their employers. As the data suggests, during the past
decade the Saami participating in the survey have been nearly equally unsure
about getting a promotion or better salary if they speak Saami, but most of
them have considered Saami to be an advantage when seeking a job in their
community in Lapland. However, there has been a slight decrease in
agreement here, signifying that today speakers are less sure about Saami
being an advantage at the labour market.
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Figure 9.
Attitudes to Saami–Finnish bilingualism (2003–2013)

As for the generational variation concerning the same attitude statements,
Figure 10 shows a decrease in agreement with the usefulness of Saami at the
labour market. The diagram also indicates that the adult generation, i.e. the
age group of 41–55, is the least convinced about Saami being an advantage at
the labour market. In this age group a change towards disagreement is more
considerable than in the other age groups. The older and the oldest age
groups are the ones which are not that negative, but generally uncertain about
the usefulness of Saami at the workplace. These are also the generations that
are retired or are approaching retirement. They are present at the active
labour market to less extent, but can certainly be involved in jobs related to
the traditional livelihood of the Saami, i.e. in handicraft or reindeer herding,
in jobs that tend to preserve the minority language.

Figure 10.
Attitudes to Saami–Finnish bilingualism (2003–2013): Age group variation
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4. Conclusion
The Saami participating in the survey have in general shown a slightly
more positive attitude and willingness to speak Saami with family members,
and most importantly, with the youngest members in the family. However, it
must also be noted that the generational variation shows that the younger generations are more reluctant to speak their mother tongue at home. There also
seems to be a tendency to use more Saami in the family as one gets older.
As illustrated in Table 4 below, changes in language use at home in ten
years follow a trend towards the decreasing use of Saami as far as the third
generation. In this third generation the tendency turns towards the increasing
dominance of Saami in interactions followed by the same pattern in the
fourth generation. At the same time Finnish language use dominates most of
the interactions in places outside the home all through the four generations
and through the ten years’ of investigation, which follows a steady longitudinal trend towards the increasing dominance of Finnish in most formal
interactions. The only exception is the church and Saami events, where there
is a counter-tendency, i.e. the older the speaker, the more willing he or she is
to use the Saami language.
How do changes in language use relate to the longitudinal trend
in Saami–Finnish language change?
Age group

1st

2nd

3rd

4th

Longitudinal trend in informal
domains

Finnish

Saami

Longitudinal trend in formal
domains

Finnish

Finnish

Table 4.
The longitudinal trend in language use in formal and informal domains

As for attitude change, Table 5 illustrates that the longitudinal trend of
change in attitudes follows a similar pattern to that of language use. As far as
the third generation, attitudes change towards the negative. The shift occurs
in this third generation, where attitudes become more positive towards
preserving Saami and towards passing it on to the younger generations.
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Interestingly, it is this third generation where we can see a change concerning
the attitudes towards Saami–Finnish bilingualism. Young speakers have become
less sure about Saami being an advantage at the labour market, the second
generation being the least convinced about it and about getting a better payment if speaking Saami. However, an opposite way of change happens in the
two oldest age groups. They are the ones who are generally unsure about the
usefulness of Saami at the labour market, indicating a change in the trend.
How do changes in language use relate to the longitudinal trend
in Saami–Finnish language change?
Age group

1st

2nd

3rd

4th

Longitudinal trend in attitudes
towards language maintenance

Negative

Positive

Longitudinal trend in attitudes
towards Saami–Finnish
bilingualism

Negative

Uncertain

Table 5.
The longitudinal trend in language attitudes towards language maintenance
and Saami–Finnish bilingualism

5. Summary
There is a clear-cut discontinuity in the longitudinal trend between the
second and the third generation with regard to change in language use and
language attitudes. Therefore, it is the second generation of Saami speakers
which is the key age group to follow on in ten years’ time to see whether the
changes depicted in language use and attitudes are enduring ones and will
follow a similar trend in the third generation towards the diminishing use of
Saami and less positive attitudes regarding Saami, or whether they represent
a unique stage in the language change process in the community that is
counterbalanced in the third generation with an increasing use of Saami in
the informal domain and with more positive attitudes towards Saami language
maintenance.
The surveys considered in this paper allowed me to have a general picture
of the process of language shift in the community. In the following stage of
the research, preceding the repetition of the survey in a decade’s time, I opt
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for a method which is more qualitative in nature. Thus, interviews and participant observation will foster a deeper understanding of the change in language use in the community and will help reveal several facets of language
attitudes, as well as the relationship between attitudes and behaviour. Crosscase studies will also allow the analysis of commonalities and differences
between language attitudes and practices of language use of individual
speakers in the community under investigation.
Literature
Aikio, Marjut 1988: Saamelaiset kielenvaihdon kierteessä. Kielisosiologinen
tutkimus viiden saamelaiskylän kielenvaihdosta 1910–1980. (The Saami
in the screw of language shift. A sociolinguistic study of language shift in
five Sami villages 1910–1980.) Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.
Baker, Colin 1992: Attitudes and Language. Multilingual Matters, Clevedon
[England] – Philadelphia.
Duray, Zsuzsa 2008: Kétnyelvűség és nyelvi attitűd finnországi északi számi
beszélőközösségekben. PhD dissertation. (Unpublished.)
Duray, Zsuzsa 2014: Language Attitudes in a Minority Language Context:
The Case of Sodankylä and Enontekiö. Finnisch-Ugrische Mitteilungen
38: 35–59.
Fasold, Ralph 1984: The Sociolinguistics of Society. Ch. 6. Language Attitudes.
Basil Blackwell, Oxford.
Gal, Susan 1979: Language Shift: Social Determinants of Linguistic Change
in Bilingual Austria. Academic Press, New York – San Francisco – London.
Grenoble, Lenore A. – Whaley, Lindsay J. 2006: Saving Languages. An
Introduction to Language Revitalization. Cambridge University Press,
Cambridge.
Labov, William 1972: Sociolinguistic Patterns. University of Pennsylvania
Press, Philadelphia.
Lewis, Glyn E. 1981: Bilingualism and Bilingual Education. Pergamon
Institute of English, London.
Nahkola, Kari – Saanilahti, Marja 2004: Mapping language change in real time:
A panel study on Finnish. Language Variation and Change 16: 75–92.
Weinreich, Ulrich 1953: Languages in contact: Findings and problems.
Linguistic Circle, New York.
45

ZSUZSA DURAY
A nyelvhasználati normák változása és a nyelvi attitűdök Enontekiöben
(2003–2013)
A Fenno-Skandináviában beszélt északi számi a veszélyeztetett nyelvek
közé tartozik, amelynek beszélői a nyelvi és kulturális asszimiláció következményeként egyre kevesebb színtéren használják anyanyelvüket. Írásomban
annak a longitudinális szociolingvisztikai vizsgálatnak a részeredményeiről
számolok be, amelynek célja feltárni a nyelvcsere folyamatának sajátosságait
a finnországi Enontekiö jelenleg 203 fős számi beszélőközösségében.
Mivel a nyelvhasználati szokások és a nyelvi attitűdök idővel változnak,
egy kisebbségi közösségben zajló nyelvcserét úgy tárhatunk fel megbízhatóan, ha időről időre visszatérünk hozzájuk, és megfigyeljük, majd rögzítjük
a változásokat. Dolgozatomban összehasonlítom a 2002-ben és 2012-ben
végzett kérdőíves vizsgálatom részeredményeit annak érdekében, hogy árnyaltabb képet kaphassak az enontekiöi számi beszélőközösségben zajló nyelvcserefolyamat üteméről és irányáról. A kérdőívben az első vizsgálat során 60,
a másodikban 30 adatközlő nyilatkozott négy korcsoportba rendezve nyelvhasználati szokásairól és nyelvi attitűdjeiről a számi nyelv fenntartásával és a
számi–finn kétnyelvűséggel kapcsolatban. Az elemzés során egyszerű kvantitatív módszert alkalmazok, és grafikusan ábrázolom a két vizsgálati időpontban gyűjtött adatok egy részét. Arra a kérdésre keresem a választ, hogy a
nyelvhasználati mintákban és a nyelvi attitűdökben észlelhető változások
miként viszonyulnak a számi–finn nyelvcsere longitudinális trendjéhez.
Az itt bemutatott adatokból megállapítom, hogy az egy évtizedet felölelő
vizsgálati mintában nem érvényesül a nyelvcsere longitudinális trendje a
nyelvhasználat és a nyelvi attitűdök tekintetében. A második és harmadik
korcsoport között ugyanis megszakad a folytonosság és a legtöbb esetben
ellentétes irányú változás veszi kezdetét. Ezért az anyanyelvi beszélők második generációját tekintem kulcsfontosságú korcsoportnak, amelyet a következő, tíz év múlva esedékes vizsgálat során kiemelt figyelemmel kell kísérni. A
megválaszolandó kérdés akkor pedig az lesz, hogy vajon az első és második
generációnál tapasztalt trend, azaz a számi egyre kevesebb nyelvhasználati
színtéren való használata és a beszélők egyre negatívabb attitűdjei átterjednek-e az akkorra harmadik generációssá váló beszélők körére, vagy pedig az
ellentétes irányú változás újra megfigyelhető lesz ebben a harmadik generációban, amennyiben ebben a korcsoportban újra növekedni kezdene a nyelvhasználati színterek száma, és újra pozitívabb attitűdökkel fordulnának legalábbis a nyelvfenntartás irányába.
DURAY ZSUZSA
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Bevezetés
Reguly Antal (1819–1858), a finnugor népek kutatója legfőképpen a nyelvészet és a néprajz területén elért eredményei által vált a magyar tudomány
jeles alakjává. Ugyancsak jelentős, ám kevéssé közismert a térképészeti tevékenysége: a terepen összeállított kéziratos vázlataira támaszkodva elsőként
készítette el az Urál hegység északi vidékeinek részletes térképét, amely
nemcsak kartográfiatörténeti szempontból, hanem a magyar kultúrtörténet
vonatkozásában is kiemelkedő alkotásnak számít. Legfőbb értéke a páratlanul gazdag névanyagában rejlik, melynek révén ez a másfél évszázadnál régebbi térkép még ma is az uráli vidékek megismerését célzó nyelvészeti,
néprajzi és történeti-földrajzi kutatások egyik fontos forrása.
A térképen és a kéziratos terepi vázlatokon megjelenített földrajzi nevek
igen nagy része első kézből származó filológiai adat, mivel Reguly a terepi objektumok elnevezéseit a helyi lakosok közlései alapján sok esetben olyan
nyelveken is rögzítette, amelyek akkoriban még nem rendelkeztek írásbeliséggel. Ebből adódóan e névanyag tanulmányozása számos nyelvészeti kutatás
kiindulási alapjául szolgálhat. Reguly kartográfiai munkáival filológiai oldalról többen is foglalkoztak. A hazai nyelvész kutatók közül Székely Gábor
részletesen is vizsgálta Reguly kéziratos vázlatait és térképét (B. Székely 2009).
Reguly kartográfiai munkáinak teljes feldolgozása bonyolult interdiszciplináris feladat, amelynek megvalósításához egyaránt szükséges a térképész és
a filológus szakemberek közreműködése. A Reguly-térkép több olyan ábrázolási
megoldást is tartalmaz, amelyek megfelelő értelmezése nem csupán a nyelvészeknek okoz fejtörést, hanem a térképészek számára is komoly kihívást
jelent. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Reguly térképének többféle és
különböző színvonalú változata is létezik, és az ezek közötti eltérések nagymértékben befolyásolják a térkép alapján végzett névgyűjtési munkálatokat.
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E tanulmányom megírása során két lényeges szándék vezérelt. Az egyik
az, hogy bemutassam a Regulyhoz köthető, Magyarországon napjainkban ismert kartográfiai forrásokat, műveket, különös tekintettel azon ábrázolási sajátosságaikra, amelyek ismerete mindenképpen elősegítheti a nyelvészeti célú vizsgálatok nagyobb eredményességét. A másik fő célom, hogy a hazai
térképészet oldaláról ismertessem a Reguly-témában eddig elért főbb eredményeket. A téma magyarországi kutatásának történeti áttekintését követően
nagy súlyt fektetek a doktori kutatásaim keretében készülő modern kartográfiai feldolgozások, illetve az ezek alapján előzetesen összeállított névgyűjtemények tárgyalására.
A térkép és a vázlatok
Reguly térképészeti munkásságát illetően több félreértés és pontatlanság
is felfedezhető a mai magyarországi köztudatban. Például Regulyt gyakran
úgy említik, mint tudós utazót, aki elkészítette az Északi-Urál térképét. Félreértésre adhat okot azonban, hogy az Északi-Urál megnevezés a jelenkori
földrajzi értelmezés szerint jóval kisebb területet határoz meg annál, mint
amelyet Reguly az utazásai során ténylegesen bejárt és a térképén ábrázolt. A
Reguly által térképezett hegyvonulatok között egyaránt szerepel a mai értelemben vett Középső-Urál, az Északi-Urál, a Sarkközeli-Urál, a Sarki-Urál,
valamint a Jugor-félszigeten elhelyezkedő dombvidék, a Paj-Hoj. A térképezés ezen kívül még a nyenyecföldi tengerparti területeket, illetve több nyugat-szibériai folyó vidékét is érintette.
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A Regulyhoz fűződő kartográfiai munkák közül a legismertebb és leglátványosabb kétségtelenül maga a térkép. A téma feltárását ugyanakkor nehezíti, hogy a kutatók – mind térképészeti, mind nyelvészeti körökben – nem
feltétlenül ugyanazt a munkát értik Reguly-térkép elnevezés alatt. Ez azzal
magyarázható, hogy napjainkban Reguly térképének négy különböző változatával találkozhatunk, melyeknek mindegyike meglehetősen ritkának vagy
egyedinek számít. Ezek határozott megkülönböztetését azért is tartom nagyon fontosnak, mivel az ábrázolási módszerek eltérései okán a térkép egyes
változatai nem egyforma mértékben hasznosíthatók a névtani kutatások számára. A térkép változatai a következők.
A szentpétervári kéziratos Reguly-térkép
Az eredeti kéziratos térképet Reguly 1846-ban Szentpéterváron készítette,
túlnyomórészt a saját terepi vázlatai alapján. Reguly a térkép megszerkesztéséhez korábbi csillagászati mérési eredményeket, illetve más kartográfiai jellegű munkákat is felhasznált annak érdekében, hogy az addig jórészt feltáratlan vidékek topográfiai és etnikai jellemzőiről összegyűjtött ismereteit kellően pontos földrajzi keretek közé illessze.
A meglepően nagy területet bemutató színes térkép német nyelvű, valamennyi magyarázó megírás németül olvasható, mindemellett a földrajzi nevek is német írásmód szerint szerepelnek rajta. A térkép bal felső sarkában
helyezkedik el a címmező,1 a jobb alsó sarokban pedig a jelmagyarázat. A
térképet határoló főkereten belül egy melléktérkép is helyet kapott, amely
részletesebben ismerteti az Urál hegység legmagasabb csúcsait.
A térkép etnográfiai jellege abban nyilvánul meg, hogy öt népcsoport (vogulok, osztjákok, zürjének, szamojédek és tatárok) előfordulási területének
határait szemlélteti. A térképi tartalom további részét képezik a kategóriák
szerint csoportosított települések, az utak, a földművelés és az állattenyésztés
elterjedését jelölő határok, a növényzeti fedettség határai, valamint a közigazgatási egységeket elválasztó határok.
Az eredeti kéziratos térkép egyik különlegessége a domborzat ábrázolási
módjából adódik: „orosz stílusú” domborzatábrázolással készült, azaz színtörléses módszerrel mutatja be a hegységeket. Ez a megoldás – amellett,
hogy esztétikai szempontból is igen látványos – a névrajzi elemek jobb olvashatóságát kifejezetten elősegíti.
1

A térkép címe: Ethnographisch-geographische Karte des Nördlichen Ural Gebietes
entworfen auf einer Reise in den Jahren 1844 und 1845 von Anton v. Reguly. St Petersburg 1846.
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A térkép névanyaga meglehetősen gazdag. Az egyes földrajzinév-típusok
között megtalálhatók a domborzati nevek, a településnevek, a víznevek, a
tengeri fokok és a szigetek nevei. A térképi névrajzhoz tartoznak még a tájékoztató jellegű megírások is. Reguly utazásaihoz kapcsolódóan megjelennek
az útvonalak versztben2 kifejezett távolságértékei, valamint bizonyos települések felkeresésének dátumai. Reguly sok helyütt az időszakos jellegű településeket is berajzolta, mint például a vadászkunyhókat és a réntartók sátrait.
Utóbbiak mellett néhol feltűnnek a tulajdonos nemzetségére, származására
utaló megírások is.
A kéziratos térképet – amelyet napjainkban is Szentpéterváron őriznek –
Reguly a szentpétervári tudományos körök kérésére szerkesztette meg, akiket
terepi felvételezése idején munkájának előrehaladásáról levélben mindvégig
tájékoztatott. A térkép Szentpéterváron történő elkészítését az is indokolta,
hogy az Orosz Földrajzi Társaság3 égisze alatt, Ernst Hofmann4 vezetésével
szervezett küszöbönálló uráli expedíció tagjai is hasznosítani kívánták Reguly terepen összegyűjtött információit.
A kőnyomatos Reguly-térkép
Reguly térképe kőnyomatos változatban is napvilágot látott: az eredeti
kéziratos térképet litografálták, majd az ily módon létrehozott kiadásból a
Hofmann-expedíció valamennyi tagja kapott egy-egy példányt. A térkép
ezen változata (mérete: 74 × 110 cm) – amely ugyancsak Szentpéterváron
készült, és ennek egy példányát Reguly terepi vázlatainak nagyobbik részével együtt a Magyar Tudományos Akadémia Kézirattárában őrzik – a kéziratos térképhez viszonyítva szembetűnő eltéréseket mutat.
A leglényegesebb különbség a domborzat ábrázolásában mutatkozik. A
kéziratos térkép színtörléses domborzatrajzának sokszorosítása Reguly idejében még komoly technikai nehézségekbe ütközött, éppen ezért a litografálás
során a csíkozásos domborzatábrázolást alkalmazták. E módszer kiválóan alkalmas a domborzati idomok szemléletes bemutatására, ugyanakkor az egyik
legnagyobb hátránya, hogy a sok helyütt meglehetősen sűrű csíkozás között a
többi térképi elem – főként a hegységekre és a vízfolyásokra vonatkozó földrajzi nevek nagy része – elvész, szinte teljesen olvashatatlanná válik.
2

1 verszt = 1067 méter.
A földrajzi társaságot 1845-ben alapították Русское Географическое Общество néven. A társaság – melynek megnevezése a 19. és 20. században többször is változott –
napjainkban (1992-től) ismét az alapításakor kapott nevét viseli.
4
Hofmann, Ernst [Гофман, Эрнст Карлович; Dorpat (ma Tartu), 1801. január 3. – Dorpat,
1871. május 23.]: balti német származású utazó, geográfus, geológus.
3
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A névrajz olvashatóságát a domborzatábrázolás módszerén túl további tényezők is befolyásolják. Az eredeti kéziratos térképen például valamennyi
névrajzi elem aránylag vastagon fogó, sötét színű tussal lett megírva, ezáltal
a nevek a tartalmi sűrűségtől függetlenül élesebben elválnak a térkép többi
elemétől. Bár a kőnyomatos kiadás rajzolójának sokkal egyszerűbb a kézírása, mint Regulyé, több esetben is előfordul, hogy az általa megírt nevek még
ott is nehezen azonosíthatók, ahol a térkép más tartalmi elemei egyébként
nem hátráltatják az olvasást.
A térképlap elrendezését tekintve a kőnyomatos kiadás pontosan igazodik
az eredeti kéziratos térképhez: a címmező, a melléktérkép és a jelmagyarázat
ugyanott helyezkedik el, és ezek megírásaiban sincsen különösebb eltérés. A
kétféle kiadás alapos szemrevételezésekor azonban feltűnik, hogy a litografálás során számos vízfolyás és település neve lemaradt (például a kőnyomatos
térképen esetenként csak a településkarika látható, a név nincs mellette). Ebből következően a kőnyomatos kiadás kevesebb névrajzi elemet tartalmaz,
mint az eredeti kéziratos térkép.
Reguly-térkép a Magyar Földrajzi Intézet nyomtatásában
A Budapesten őrzött kőnyomatos térkép nyomán a 20. században két kiadás is megjelent. Az egyik 1906-ban, a Magyar Földrajzi Intézet gondozásában készült, és Pápay József tanulmányának mellékleteként ismerjük (Pápay
1906). Ehhez a kiadáshoz (mérete: 48 × 71 cm) mindössze két színt – feketét,
illetve a vízfelületek bemutatásához kéket – használtak. A korlátozott
színhasználatból eredően ezen a kiadáson a határvonalak ábrázolásához egy
sajátos megoldást választottak, amely viszont a csíkozásos domborzatrajzzal
együtt tovább nehezíti a névrajzi elemek felismerését.
Az etnikai határok minőségi jellegű megkülönböztetése a kéziratos és a
kőnyomatos térképen egyaránt a határvonalak mellett futó színes szalagok,
úgynevezett bandok színével történik. Ezzel ellentétben a „kétszínes” kiadáson csupán a határvonalak gyanánt berajzolt fekete sávok szélessége alapján
lehet következtetni arra, hogy az adott terület melyik etnikumhoz tartozik.
Ezek a fekete sávok viszont helyenként olyannyira kiszélesednek, hogy a térkép más tartalmi elemeit – köztük a névrajzot is – kitakarják. Ennél fogva ez
a kiadás csak korlátozottan használható a földrajzi nevek azonosításához.
Reguly-térkép a Térképtudományi Tanulmányok mellékleteként
A térkép másik 20. századi változata 1983-ban jelent meg a Térképtudományi Tanulmányok (Studia Cartologica) 9. kötetéhez mellékelve. Ennek
alapján állította össze Hidas Gábor a kötetben megtalálható földrajzinév51
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jegyzéket, amelyet a Reguly-térkép első magyarországi rendszeres névgyűjteményeként tartanak számon (Stegena – Hidas 1983). Ez a kiadás tartalmi
szempontból teljesen megegyezik ugyan a kőnyomatos térképpel, viszont
méreteiben felére kisebbítve és kevésbé jó minőségű nyomtatással készült.
Ezek a tulajdonságok nemcsak a névrajz olvasását, hanem a többi térképi
elem felismerését is jócskán megnehezítik.
Jóllehet Reguly kartográfiai munkásságának koronája a térkép, a térképészet és a filológia szemszögéből nézve legalább ennyire értékesek a kéziratos
terepi vázlatok is. Ezek közül napjainkban öt számozott és négy másik vázlatról tudunk, amelyek ma az MTA Kézirattárában lelhetők fel. A térképen
ábrázolt területek, illetve Reguly korabeli levelezései alapján további vázlatok létezése is valószínűsíthető, viszont ezek pontos helyét egyelőre nem
ismerjük.
Reguly térképező tevékenysége nem csupán az úttörő jellege miatt egyedülálló. Annak ellenére, hogy a térképezés nem műszeres felmérés útján, hanem mindössze szemmérték szerint, a terepi objektumok egymáshoz képest
való felvételezésével történt, a térkép meglepően pontosan mutatja be az ábrázolt területeket. A vázlatok ugyanakkor – mivel nincsen rajtuk földrajzi fokhálózat – önmagukban nem alkalmasak az objektumok egyértelmű földrajzi
helyzetének megállapítására. Az objektumok elkülönítését, valamint az egyes
földrajzinév-típusok felismerését nehezíti, hogy a vázlatok grafikai értelemben kevésbé szemléletesek és kifejezők, mint a térkép bármelyik változata.
Éppen ezért célravezetőbb a vázlatokat a térképpel együtt tanulmányozni.
A térkép szerkesztése során Reguly – a méretarányból adódó tartalmi korlátokat szem előtt tartva – megszűrte a terepi vázlatait, azaz nem jelenített
meg minden földrajzi nevet azok közül, amelyek a vázlatokon helyet kaptak.
Sokszor előfordul, hogy abban az esetben, amikor egy terepi objektumhoz
több különböző (nyelvű) névváltozat is tartozik, a térképre csak az orosz
vagy oroszos névalak került fel, így a vázlatok névanyaga helyenként gazdagabb, mint a térképé.
A vázlatokon a nevek írásmódja nem annyira következetes, mint a térképen: német vagy magyar írásmód szerint jelennek meg, sőt bizonyos földrajzi
nevekben az orosz ábécé egyik korábban használt betűje, a jaty is felismerhető. A földrajzi neveken kívül a vázlatok különféle magyarázó megírásokat és
feljegyzéseket is tartalmaznak, amelyek többnyire német nyelvűek, de orosz
és magyar szavak is előfordulnak bennük. A számozott vázlatokon a készítés
helyszíne és időpontja is szerepel.

52

REGULY ANTAL KARTOGRÁFIAI MUNKÁI
Az uráli térképező munka további fontos dokumentuma az Orosz Földrajzi Társaság tagjának, Köppen5 akadémikusnak 1847. január 21-én írt levél
(Pápay 1906), amelyben Reguly ismerteti a térkép megalkotásához fűződő
elgondolásait, valamint több esetben részletesen is indokolja döntéseit. E levél valóságos tudományos tanulmány, amely – amellett hogy Reguly térképező szemléletmódjának megértését segíti – a térkép hasznos kiegészítéseként is szolgál. Nem véletlen, hogy a cár testvére által patronált földrajzi társaság rangos folyóiratában is megjelent.
Kutatások térképész oldalról
Reguly uráli térképezése kartográfus berkekben is kevéssé ismert. A finnugor népek körében végzett hatalmas gyűjtőmunkájáért Regulyt hosszú időn
át csak nyelvész és etnográfus tudósként tartották számon, a térképészeti
eredményei háttérbe szorultak. A Reguly-téma részletes és kimondottan térképész szemléletű kutatása csupán néhány évvel ezelőtt vette kezdetét, amikor Reguly születésének 190. és halálának 150. évfordulója kapcsán a kartográfiai munkássága is nagyobb figyelmet kapott. Ezt megelőzően a hazai térképészet részéről a témában mindössze egyetlen munka, a már említett Térképtudományi Tanulmányok 9. kötete jelent meg, amelyben a kőnyomatos
térkép kisebbített méretű változata és a Hidas-féle földrajzinév-jegyzék is
szerepel. Annak ellenére, hogy e kiadvány az ELTE sokszorosítóüzemében
mindössze 50 példányban készült, jelentős szerepet játszott abban, hogy Reguly térképe nemcsak a hazai, hanem a határainkon túli kutatók számára is
ismertté és elérhetővé vált. Kutatástörténeti szempontból azért is tekinthető
fontosnak, mivel Hidas Gábor Magyarországon elsőként állított össze rendszeres névgyűjteményt a térkép alapján. Ezt a munkát ugyanakkor nyelvészeti oldalról igen komoly bírálatok érték, amelyek ugyan nem voltak alaptalanok, viszont a kiadvány megítélése minden bizonnyal egészen más lett volna,
ha a készítésének körülményeiről is többet lehetett volna megtudni.
A kötet lényegében Hidas munkája, amelyhez Stegena Lajos írt – több
pontatlanságot is tartalmazó – rövid bevezetést. Ebben ráadásul említés sem
esik arról, hogy a mellékelt térkép nem az eredeti méretben készült. A kedvezőtlen technikai feltételekből adódóan a térképváltozat tartalmi elemei nehezen olvashatók. Mivel legtöbben csak ezt a kevésbé előnyös tulajdonsá5

Köppen, Peter von [Кёппен, Пётр Иванович; Harkov (ma Harkiv, Ukrajna), 1793.
február 19. (március 2.) – Karabag birtok (Krím), 1864. május 23. (június 4.)]: geográfus, etnográfus, statisztikus. A szentpétervári akadémia munkatársa. A neves meteorológus és éghajlatkutató, Wladimir Peter Köppen édesapja.
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gokkal bíró kiadást ismerték meg Reguly térképeként, magát a térképet sokan nem is tekintették igazán használható forrásmunkának.
A névjegyzékben Hidas a kigyűjtött neveket táblázatos formában, a földrajzi fokhálózathoz igazodva, foktrapézok szerint sorolta fel. A táblázat első
oszlopában az egyes foktrapézokat meghatározó szélességi és hosszúsági
fokértékek, a második oszlopban a földrajzi nevek, a harmadikban pedig a terepi objektumok típusai olvashatók. A névgyűjtemény összesen 606 névelemet tartalmaz, nagyrészt téves olvasatban, és sok helyütt az objektumtípusok
besorolása is bizonytalan. Ennek legfőbb oka az, hogy a névjegyzék összeállításakor Hidasnak nem volt lehetősége az akadémiai kőnyomatos térkép
vizsgálatára, mindössze a kisebbített méretű, nehezen olvasható kiadásra támaszkodhatott. Mindezt jól tükrözi, hogy a névjegyzékből csaknem teljesen
hiányoznak a domborzati nevek, hiszen ezeket a kisebbített térképen a domborzatrajz sűrű csíkozásai között szinte lehetetlen felismerni és kibetűzni.
A névazonosítás technikai körülményeinek ismeretében elmondható, hogy
a Hidas által feltárt nevek mennyisége nem számít rossz eredménynek, és a
munka értékét nem csökkenti az a tény, hogy az olvasatok sokszor távol állnak a helyes alakoktól. Hidas a térképész szemszögéből vizsgálta a neveket,
ezért a tévesztések – a térképváltozat gyenge minőségén túl – főként a nyelvi
ismeretek hiányával magyarázhatók.
Mintegy negyed évszázaddal később, a „kettős évfordulóhoz” kapcsolódó
megemlékezések részeként a Reguly-témában két térképészeti publikáció is
napvilágot látott, amelyek elindították és megalapozták a jelenleg is zajló
kutatásokat. Az egyik Klinghammer István és Gercsák Gábor cikke (Klinghammer – Gercsák 2009), amely az Urál hegységet bemutató korábbi ábrázolásokat, valamint Reguly térképének lehetséges forrásait is áttekintette, részben Borbély Andor tanulmányának nyomán (Borbély 1955). A másik publikáció Márton Mátyás történeti és életrajzi adatokban gazdag írása, amelyben
a szerző többek között részletesen elemezte a kőnyomatos térképet, illetve elsőként sorolta fel a Reguly-térkép napjainkban ismert négyféle változatát
(Márton 2009).
A téma kutatásában komoly előrelépést jelentett Szőnyi Zsófia térképész
hallgató – Márton Mátyás vezetésével készített – diplomamunkája (Szőnyi
2010). A munka vezérfonalát az MTA Kézirattárában őrzött terepi vázlatok
részletes elemzése és úttörő feldolgozása adja, emellett a vizsgálatok az akadémiai kőnyomatos térképet is érintették. A dolgozat értékét növeli, hogy a
készítésében nyelvész szakemberek is közreműködtek: a szerző földrajzinévazonosítási munkálataihoz az ELTE Finnugor Tanszékének részéről Csepregi
Márta és Szíj Enikő nyújtott segítséget.
54

REGULY ANTAL KARTOGRÁFIAI MUNKÁI
Szőnyi Zsófia szándéka a térképész oldalról addig feltáratlan kéziratos
vázlatok kartográfiai újraalkotása volt, amellyel a névelemek jobb olvashatóságát, átláthatóvá tételét célozta meg. A grafikus feldolgozásokon a nevek
rendszerbe foglalása egyedi keresőhálózatok létrehozásával valósult meg. A
dolgozathoz mellékelt névgyűjteményben Szőnyi a saját olvasatában közreadott névelemeket a keresőhálózati koordinátákkal együtt szerepelteti. Az olvasatok gyakran tartalmaznak tévesztéseket, viszont ha figyelembe vesszük,
hogy Szőnyinek nem volt lehetősége a témában részletesebben elmélyülni,
valamint a dolgozat megalkotásához viszonylag rövid idő állt rendelkezésére,
a munka igen értékesnek tekinthető. Szőnyi – a térképész szemszögéből vizsgálódva – maga is felhívta a figyelmet a névazonosítás nehézségeire, az
egyes betűk hasonlóságából eredő tévesztés lehetőségére. A dolgozatban
Szőnyi egyenként jellemezte a kéziratos vázlatokat, tételesen felsorolta, hogy
a különféle földrajzinév-típusokból mennyi névelem szerepel rajtuk. A munka részét képezi még a kőnyomatos térkép elemzése, pontosságának vizsgálata, valamint a térkép és a vázlatok összehasonlítása egy kiválasztott mintaterületre vonatkozóan.
Három évvel Szőnyi Zsófia dolgozatát követően jelent meg az én diplomamunkám, amelynek készítését Gercsák Gábor témavezetőként, Szíj Enikő
pedig külső konzulensként segítette (Gulyás 2013). E dolgozatom a szentpétervári kéziratos térképhez kapcsolódik, amelynek tartalmi elemeit a hazai
térképészet oldaláról korábban még senki nem tanulmányozta. A dolgozat –
amely a jelenleg is zajló doktori kutatásaim bevezetéseként íródott – két fő
részre tagolható. Egyrészt a kéziratos térképről készült fényképfelvételek és a
Köppen akadémikusnak írt levél kartográfiai szempontú elemzésével igyekeztem rávilágítani Reguly térképező szemléletmódjára. Másrészt kísérleti
célból elkészítettem a kéziratos térkép egy választott részletének modern kartográfiai feldolgozását. E munka részeként kigyűjtöttem és rendszereztem a
térképrészletre eső névrajzi elemeket. Az általam azonosított mintegy 221
földrajzi nevet táblázatokba rendezve összehasonlítottam a Szőnyi Zsófia és
Hidas Gábor gyűjteményeiben szereplő olvasatokkal is. A munkám legfőbb
célja az volt, hogy megtaláljam azokat az ábrázolási és névanyag-rendszerezési megoldásokat, amelyeket később a térkép teljes feldolgozása során alkalmazhatok.
Doktori kutatásaim keretében Reguly Antal térképező munkásságának
részletes feltárását tűztem ki célul. A különféle térképelemzések és kartográfiatörténeti vizsgálatok mellett a kutatásaim részét képezi Reguly kéziratos
térképének és vázlatainak korszerű feldolgozása is, amelyet – a korábbi név-
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feltáró munkáktól eltérően – egy új, kartográfiai szemléletű módszer alkalmazásával kívánok megvalósítani.
A kéziratos térkép feldolgozása
Magyarországon mindezidáig még nem jelent meg olyan gyűjtemény,
amely teljes egészében rendszerbe foglalná a Reguly-térkép – névtani szempontból a legnagyobb eredményességet sejtető – kéziratos változatának névanyagát. Egy gondosan összeállított névjegyzék önmagában véve is értékes
lehet, azonban információtartalmát és kezelhetőségét tovább növelheti, ha
egy vizuális melléklet is társul hozzá, melynek segítségével az olvasatok
földrajzi helyzete is vizsgálható. Egyik lehetséges megoldásként szóba jöhet
– mint ahogyan azt a Térképtudományi Tanulmányok 9. köteténél is láthatjuk –, hogy a térképnek egy kisebbített méretű másolatát mellékelik a névjegyzékhez. Ebben az esetben viszont problémát jelent, hogy a térkép közvetlen másolása, méreteinek kisebbítése jelentősen rontja az olvashatóságot, ráadásul egy egyszerű másolat nem feltétlenül nyújt hathatós segítséget a térképen szereplő tartalmi elemek megfelelő értelmezéséhez. Kézenfekvőbbnek
tartottam tehát egy új, korszerű vizuális melléklet elkészítését a térkép kéziratos változata alapján.
A modern kartográfiai feldolgozás a mai térképhasználókhoz közel álló
ábrázolási megoldásokkal, magyar nyelvű jelmagyarázattal rendelkezik. Nem
tekinthető másolatnak, hanem sokkal inkább egy olyan vizualizációként fogható fel, amely kartográfiai megfontolásokon alapul, a kéziratos térkép értelmezését segíti, és – az eredeti dokumentummal ellentétben – bármikor rendelkezésre áll. A térképek alapján végzett névgyűjtések esetében sokszor éppen
az jelenti a problémát, hogy a kigyűjtött nevek – különösen, ha nagy mennyiségű névanyagról van szó – önmagukban csupán egyszerű adathalmaznak tekinthetők, a térbeli elhelyezkedésük ismerete nélkül a további elemzésük nehézségekbe ütközik. Ezzel szemben a vizuális feldolgozás jól mutatja az általam azonosított névelemek földrajzi helyzetét, továbbá a hozzá tartozó névjegyzék összekapcsolható és kiegészíthető az olvasataim pontosítására irányuló későbbi nyelvészeti gyűjtőmunkák eredményeivel.
Egy terjedelmes névgyűjteménnyel szemben lényeges elvárás a jó kezelhetőség, ezért a kéziratos térkép feldolgozásakor a fokhálózatra támaszkodva
keresőhálózatot alakítottam ki, és az előzetesen összeállított névjegyzékben a
névelemeket – egy betűből és egy számértékből összetevődő – keresőkoordinátákkal együtt szerepeltetem. Ez a megoldás sokkal hatékonyabb annál,
mint amikor a nevek mellett a foktrapézok oldalait meghatározó fokértékek
olvashatók. A keresőkoordinátás névanyag-rendszerezés előnye főként akkor
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mutatkozik meg, amikor a névjegyzék a földrajzi neveket többféle felsorolásban is tartalmazza.
A munka jelen állása szerint a kéziratos térképről – a távolságértékeket
(184 tétel) nem számolva – mintegy 1768 filológiai adatot sikerült kigyűjtenem. Az előzetes névgyűjtemény két fő részből tevődik össze. Először a térkép valamennyi névrajzi elemét egyszerű lista formájában felsoroltam. A
névjegyzék a földrajzi nevekkel kezdődik, amelyek névtípusok szerint kategorizálva, betűrendben, a hozzájuk tartozó keresőhálózati koordinátákkal
együtt olvashatók. Az egyes kategóriák a következők:
– településnevek (ezen belül: székhelyek nevei, templommal rendelkező
falvak nevei, falvak nevei, a vadászkunyhók elnevezései, a rénpásztorok
sátraihoz kapcsolódó megírások),
– víznevek (ezen belül: vízfolyások nevei, tavak nevei, a tengeröblök nevei),
– szigetnevek,
– tengeri fokok nevei,
– domborzati nevek és a hágók nevei.
A felsorolás a magyarázó megírásokkal és a Reguly útvonalához fűződő
dátumokkal folytatódik. Az útszakaszokra vonatkozó, versztben kifejezett távolságértékeket az egyes szakaszok végpontjait kijelölő földrajzi objektumok
(pl. települések, folyók) neveivel együtt adom meg. Külön felsorolás tartalmazza a melléktérképen szereplő 73 földrajzi nevet.
A névgyűjtemény másik fő részét az azonosítási táblázatok képezik, melyeket az olvasataim pontosítása céljából állítottam össze. A nyelvészeti vizsgálatok eredményességét nagyban segíti, ha a feldolgozott földrajzi nevek
minél pontosabb olvasatban állnak rendelkezésre. A helyes olvasatok megtalálása viszont nem egyszerű feladat. A korábbi névgyűjtési munkák, a térkép
és a vázlatok elemzésére tett kísérletek is mind azt mutatják, hogy bizonyos
névrajzi megírásokat a kutatók különböző módon értelmezhetnek. Ennek legfőbb okát abban látom, hogy Reguly jellegzetes kézírását mindenki másképpen olvashatja, és a neveket vizsgálók háttérismeretei is eltérőek lehetnek.
Természetesen az én olvasatomban közreadott nevek sem tekinthetők teljesen megbízhatónak. Ugyanakkor a névjegyzéket nagy gondossággal, a jövőbeli filológiai hasznosítás lehetőségét szem előtt tartva állítom össze. Annak
érdekében, hogy közelebb kerüljek a térképen ábrázolt objektumok pontos
elnevezéseihez, más forrásmunkák vizsgálatát is szükségesnek tartottam. Éppen ezért a kigyűjtött neveket egyenként megkíséreltem későbbi kiadású,
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nagy méretarányú térképeken is azonosítani. E munka előzetes eredményeit
táblázatos formában foglaltam össze.
Amennyiben a nevek azonosításához jelenkori kiadású térképeket is felhasználunk, bizonyos eshetőségeket nem hagyhatunk figyelmen kívül. Nehézséget okozhat, ha a Reguly-térképen szereplő név helyett azóta már újabb
– és a népterület esetleges változásából adódóan másik nyelvű – elnevezés
jelöli az adott földrajzi objektumot. Az is előfordulhat – és ez különösen a települések esetében jellemző –, hogy a név azért tűnt el, mert az általa jelölt
objektum fizikailag megszűnt létezni. Mivel az uráli területekről napjainkban
készülő térképek – az aktualitás követelményének megfelelően – a jelenkori
állapotokat mutatják, az elnéptelenedett településeket (és azok neveit) csupán
a nagyobb méretarány-tartományokban tüntetik fel, de ott sem szükségszerűen. Mindemellett a legtöbb mai kiadású térképen a földrajzi neveknek csak
a napjainkban használatos alakjait jelenítik meg.
Meglátásom szerint a kéziratos térkép neveinek azonosításához a topográfiai térképek vizsgálata jelenti a leghatékonyabb megoldást. Ezek – méretarányuktól függően – igen részletesen mutatják be a terepet, és a névrajzuk is
meglehetősen gazdag. Mivel a közvetlen terepi tájékozódás szempontjából
fontos szerepet játszanak, így sokszor az egykori települések maradványait és
az azokhoz tartozó neveket is ábrázolják. Az azonosítási munkálataimhoz
múlt századi – főleg a hetvenes és nyolcvanas években kiadott – orosz topográfiai térképeket használtam. A vizsgált területet lefedő térképszelvények
1 : 100 000-es és 1 : 200 000-es méretarányban álltak rendelkezésemre. Legfőbb célom az volt, hogy a kéziratos térkép névvel rendelkező objektumait a
topográfiai térképek szelvényein is megtaláljam, és az ott szereplő földrajzi
neveket táblázatokba rendezve összehasonlítsam a kéziratos térképről gyűjtött névalakokkal.
A névjegyzékben a topográfiai térképekhez fűződő névösszevetéseket
földrajzinév-típusok szerint, külön táblázatokban rendszerezem. Valamennyi
táblázatot azonos módon alakítottam ki. Az első oszlopban a keresőhálózati
koordináták olvashatók, melyek segítségével a második oszlopban felsorolt –
kéziratos térképről gyűjtött – földrajzi nevek egyszerűen visszakereshetők a
térképmellékleten. A harmadik és negyedik oszlop tartalmazza az orosz topográfiai térképeken azonosított névalakokat: cirill betűs, illetve magyarra átírt
formában. Az ötödik oszlopban földrajzi koordináták szerepelnek, melyek arra szolgálnak, hogy a kéziratos térképen bemutatott terepi objektumokat,
amelyekre a gyűjtött nevek vonatkoznak, más térképeken, illetve közvetlenül
a terepen is meg lehessen találni. A hatodik oszlop a felhasznált topográfiai
térképszelvények azonosítóját mutatja.
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Domborzati
Kere
nevek a pétersővári kéziratos
koord.
Reguly-térképen

Gyűjtés orosz nyelvű
topográfiai térképek alapján
Cirill betűs
névalak

Magyarra
átírt névalak

Az objektumra
mutató
földrajzi
koordináták

A topográfiai térkép
szelvényazonosítója

G8

Atjer tump

г. Атертумп

g. Atyertump

É62°38' K59°27' P40–17-18

I1

Jarenje

г. Яренэйпэ

g. Jarenejpe

É69°26' K61°46' R41–19-20

H6

Kelp njăr

г. Келпнёр

g. Kelpnyor

É64°38' K60°29' Q41–31-32

G9

Kumpurm

г. Хумбурум

g. Humburum É61°06' K60°13' P41–25-26

M2

Lada hei pae

г. Лядхэй

g. Ljadhej

É68°10' K65°56' R41–35-36

N3

Njarebe

г. Няропэ

g. Njarope

É67°40' K66°56' Q42–01-02

г. Пырва

g. Pirva

É63°25' K59°12' P40–05-06

F–G7 Pirwa
J3

Tadjibe schieda Тадебямыльк Tagyebjamilk É67°40' K62°10' Q41–03-04

J3

Udak schieda

г. Удэкмыльк g. Udekmilk

É67°47' K61°55' Q41–01-02

A domborzati elemek azonosítási táblázata (részlet)

A topográfiai térképek segítségével végzett, jelenleg is zajló névazonosítási munkálatok meglepően jó eredményekkel szolgálnak. Például a kéziratos
térképen a legnagyobb számban (615) előforduló folyónevek közül eddig
mintegy 595-öt sikerült azonosítanom, ami 97%-os eredményt jelent! Az
ugyancsak nagymennyiségű falunevek (414) esetében 83%-os, a domborzati
neveknél (328) pedig 59%-os az előzetes eredmény, amely szintén igen jónak mondható.
A vázlatok ismételt feldolgozása
Reguly napjainkban ismert terepi vázlatainak első kartográfiai feldolgozását Szőnyi Zsófia készítette el. E munka jelentősége nem csupán az úttörő
jellegéből adódik. A gondosan összeállított, vizuális mellékletekkel ellátott
névgyűjtemény – a szerző saját számításai szerint – mintegy 1870 névrajzi
elemet tartalmaz, ami kiváló eredménynek tekinthető.
A Szőnyi-féle feldolgozás legfőképpen a földrajzi nevek és a magyarázó
megírások feltárására irányult, ennél fogva nem érintette a vázlatok valamennyi grafikus és szöveges elemét. A mellékleteken a folyók, a települések
és a domborzati idomok rajzolatának kialakítása a lehető legegyszerűbb módon történt. Dolgozatában Szőnyi külön is hangsúlyozta, hogy a vizuális mellékleteket áttekintő céllal alkotta meg, és ennek megfelelően az ábrázolás so59
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rán nem látta szükségesnek az érvényben lévő kartográfiai szabályok következetes alkalmazását (például a folyók vonalai nem vastagodnak a torkolathoz közeledve, a névrajzi elemek elhelyezése nem minden esetben követi a
megszokott szabályokat). Az azonosított tartalmi elemeket és a nevek elhelyezkedését igyekezett oly módon visszaadni, ahogyan az eredeti dokumentumokon is szerepelnek. Összességében elmondható, hogy ezek a vizuális
mellékletek jól olvashatók, és rajtuk a névjegyzékben felsorolt olvasatok
egyszerűen visszakereshetők.
A kéziratos térkép névanyagának rendszerezése során úgy döntöttem,
hogy a terepi vázlatokat magam is feldolgozom. Az ismételt feldolgozást
több szempontból is indokoltnak tartottam. Egyrészt a nyelvészeti kutatások
számára hasznos lehet, ha a nevek többféle olvasatban állnak rendelkezésre.
Másrészt a vázlatok tanulmányozásához – az uráli vidékeket bemutató topográfiai térképszelvények és a kéziratos térkép tartalmának ismeretében – én már
jóval kedvezőbb feltételekkel foghattam hozzá, mindez pedig a névfeltáró
munkálatok nagyobb eredményességét valószínűsítette.
A terepi vázlatokat egészen más szemszögből közelítettem meg. A célom
nem csupán a névrajz vizuális bemutatása volt: a feldolgozást a vázlatok
minden egyes tartalmi elemére kiterjesztettem, így a megjelenítés során nagyobb mértékben támaszkodtam a kartográfia szabályaira. Mivel a vázlatokhoz nem tartozik külön jelmagyarázat, igyekeztem olyan ábrázolási megoldásokat választani, amelyek egyaránt segítik a grafikus és szöveges elemek
megfelelő értelmezését. Az általam készített mellékleteken többek között
megkülönböztettem a templommal rendelkező falvakat, berajzoltam az utakat a hozzájuk kapcsolódó adatokkal együtt, emellett külön feltüntettem azokat a tartalmi elemeket is, amelyeket Reguly a vázlatain áthúzott. A betűk tulajdonságait oly módon alakítottam ki, hogy a különböző természetű névrajzi
elemek egymástól jól elkülönüljenek. A névelemek és a földrajzi objektumok
közötti kapcsolatot esetenként a betűk színével is érzékeltettem. A mellékleteken a névolvasatok egyedi keresőhálózatok segítségével kereshetők vissza.
Reguly terepi vázlatairól eddig mintegy 2046 nevet, továbbá 185 egyéb
adatot (főként távolságértékeket) sikerült összegyűjtenem. Az ennek a
munkának a keretében összeállított előzetes névgyűjteményben a névrajzi
elemek közreadása vázlatonként külön-külön, névtípusok szerint csoportosítva történik. A felsorolt névelemek mindegyike a vizuális mellékletek sorszámával és a keresőkoordinátákkal együtt szerepel. Mivel az én gyűjteményemben közreadott nevek nemcsak olvasatukban, hanem a besorolásukat tekintve is gyakran eltérnek a Szőnyi Zsófia által feltárt nevektől, ezért a váz-
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latok nyelvészeti szempontú vizsgálatához érdemes lehet mindkét gyűjtőmunkát együttesen felhasználni.
A feldolgozások előzetes eredményei azt mutatják, hogy az általam alkalmazott kartográfiai szemléletű módszer igen hatékony: a kéziratos Regulytérkép névanyagának rendszerezése mellett sikerült jelentősen megnövelnem
a terepi vázlatok alapján gyűjtött névrajzi elemek mennyiségét is.
Összegzés
E tanulmányomat kifejezetten azzal a szándékkal írtam meg, hogy felhívjam a figyelmet a Reguly-témában folytatott és jelenleg is zajló hazai térképészeti kutatásokra. A tanulmányban felsoroltam és röviden bemutattam a
Regulyhoz fűződő, Magyarországon napjainkban ismert kartográfiai munkákat, ismertettem a hazai térképészet által elért főbb eredményeket, különös
tekintettel a szentpétervári kéziratos térkép, illetve a Budapesten őrzött terepi
vázlatok alapján készülő vizuális feldolgozásokra és névgyűjteményekre. Célom volt továbbá arra is rávilágítani, hogy a kartográfia és sajátos szemlélete
más tudományterületeken is jól alkalmazható, és a nyelvészeti, néprajzi kutatásokat jelentősen segítheti, ha esetenként kartográfusokat is bevonnak a
munkálatokba.
Irodalom
Borbély Andor 1955: Reguly Antal térképének szerepe az Észak-Ural megismerésében. Földrajzi Közlemények 79: 231–242.
Gulyás Zoltán 2013: A Reguly-térkép egy részletének modern kartográfiai
feldolgozása. Diplomamunka, ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék, Budapest.
Klinghammer István – Gercsák Gábor 2009: Reguly Antal északi-uráli térképezése. Magyar Tudomány 170/7: 858–865.
Márton Mátyás 2009: Reguly Antal és az Északi-Urál térképe. Geodézia és
Kartográfia 61/11: 20–30.
Pápay József 1906: Reguly Antal urali térképe. Földrajzi Közlemények 34:
349–370. A Köppen akadémikusnak írt levél: 356–368.
Stegena Lajos – Hidas Gábor 1983: Reguly Antal Észak-Ural térképe (1846).
Térképtudományi Tanulmányok (Studia Cartologica) 9.
B. Székely Gábor 2009: Reguly Antal kéziratos térképvázlatai és térképe (filológiai vizsgálatok). Folia Uralica Debreceniensia 16: 99–120.
Szőnyi Zsófia 2010: Reguly Antal és az Északi-Urál. Diplomamunka, ELTE
Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék, Budapest.
61

GULYÁS ZOLTÁN
Картографические работы Антала Регули
Венгерский путешественник, языковед, исследователь финно-угорских народов Антал Регули (1819–1858) добился выдающихся результатов и в области картографии: на основе сделанных им в поездках картосхем он составил первую подробную карту северных уральских территорий. На свои наброски и карту Регули нанёс многочисленные географические названия, взятые непосредственно у местных жителей, поэтому данные картографические работы являются важными источниками для исследований по языковедению, этнографии и географии.
В данной статье кратко представлены картографические работы, связанные с Регули: картосхемы и карта, существующая в четырех различных вариантах (Санкт-Петербургская рукописная карта, Санкт-Петербургская литографированная карта, а также два версии карты, выпущенных в Венгрии в 20-ом веке). Далее дается обзор предыдущих исследований по теме в среде венгерских картографов. Затем автор знакомит с собственными исследованиями, в рамках которых он с помощью
современного картографического метода тщательно анализирует рукописную карту и картосхемы, в частности, представленный на них топонимический материал. В конце даются предварительные результаты
этой работы.
ЗОЛТАН ГУЛЯШ
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A mai uráli nyelvek tanúságtétele alapján az uráli alapnyelvi szókezdő *khangnak kettős megfelelése van az utódnyelvek keleti ágában (az ugor és
szamojéd nyelvekben). Az etimológiai irodalom ezt a jelenséget a szókezdő
mássalhangzót követő (hangsúlyos) első szótagi magánhangzó veláris vagy
palatális voltával hozza összefüggésbe:
PU

*k!*k"-

fi.

é.

lp. md. ma. ud. ko. mr. ms. ha. ny. eny. ng. szk. km. kb. mt.

k- k- g- kk- k- g- k-

k- k- k- h- χ- χ- χ- k- k- q- k- k- kk- k- k- k- k- k- ś- s- ś- š- š- s- k-

PU *kala ’hal’ ~ fi. kala, é. kala, lp. guolle, md. kal, ma. kol, ud. –, ko. – |
mr. hal, ms. χul, ha. χul, nye. χāľe | eny. kare, ng. kole, szk. qəly, km.
kola, kb. kola, mt. kälä.
PU *kakta ~ käktä ’kettő’ ~ fi. kaksi, é. kaks, lp. guokte, md. kavto, ma. kok,
ud. kÏk, ko. kÏk, mr. két, ms. kit, ha. kät | nye. śiďe, eny. side, ng. śiti,
szk. šitty, km. šide, kb. sida | mt. kide.
1. A magyar nyelv tanúságtétele
Ez a palatális/veláris szembenállás következetesen megjelenik azokban az
ősi eredetű magyar szavakban, amelyek kezdő mássalhangzója uráli, finnugor vagy ugor szókezdő *k- előzményre vezethető vissza:
(1) *k ~ h megfelelés van az alábbi veláris hangrendű szavakban: hab, had,
hagy, hagy(ap), hagym(a), hagy(máz), haj, háj, haj(ít), haj(nal), haj(ó),
haj(ol), haj(t), hal (v), hal (n), hál, hal(ad), hall, hál(ó), hal(ok), hály(og),
hám(lik), ham(u), hangy(a), hány (v), hany(att), har(ag), har(ap), har(kály),
hár(o)m, há(r)s, hár(ul), has(ad), hat (v), hat (szn), hát, hattyú, ház, hó1,
hó2, hód, ho(l), holl(ó), hol(nap), hom(ály), hom(lok), hón(alj), hor(d),
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hor(hó), horny(ol), hor(ol), hossz(ú), hoz(zá), húgy1 , húgy2 , hull, huny,
húsz, húz.
(2) *k ~ k megfelelés van az alábbi palatális hangrendű szavakban: ked(v),
kegy(elet), kéj, kel (v), kell, kem(ény), kér, kér(eg), kér(ődzik), ker(ül),
kés, keser(ű), kes(hed), kesz(eg), két, kev(és), kéz, ki, kív(ül), kís(ér), kő,
köcs(ög), köd, köles, könny, könny(ű), köny(ök), kör(ül), kösz(örül),
kösz(vény), köt, kö(ved), köv(et), köz, közép, küz(d).
Ettől a statisztikailag általánosnak tekinthető kettős hangfejlődési tendenciától szórványosan eltérő hangmegfelelések is találhatók:
(3) *k ~ h megfelelés van olyan szavakban, amelyek első magánhangzója palatális ugyan, a szó maga azonban vegyes hangrendű: hé(j), herv(ad),
híz(ik). Ezek alapnyelvi előzményei azonban az első szótagban is veláris
magánhangzót tartalmaznak: *koja ’héj’, *korpe- ’hervad’, *katz- ’hízik’.
Az első szótagi magánhangzó palatálissá válása a magyar nyelvben ment
végbe az ősmagyarkori veláris Ï (esetleg veláris I) eltűnése következtében.
(4) *k ~ h megfelelés van olyan szavakban, amelyek palatális hangrendűek:
hegy, her(e), hím, hö(l)gy, hős. Ezek alapnyelvi előzményei azonban az
első szótagi veláris magánhangzó után palatális vagy palatalizált szótagzáró mássalhangzót tartalmaznak: *kaća ’hegy’, koj(e)-ra ’here’, koj(e)-ma
’hím’, kaßwa ’hölgy’, *kaća ’hős’. Ezek eredményezték az első szótagi
magánhangzók utólagos palatalizálódását.
(5) *k ~ k megfelelés van egy olyan szóban, amelynek alapnyelvi előzménye
egyértelműen palatális hangrendű, a magyar szó azonban veláris hangrendű képzős, vegyes hangrendű származékszó: *kije ~ *küje → kígy(ó).
Erre a szabálytalanságra nincs elfogadható nyelvtörténeti magyarázat, elképzelhető az is, hogy a kígyó szónak más az etimológiája.
2. A manysi nyelv tanúságtétele
A *k ~ χ hangmegfelelés a manysiban nyelvjárási tagolódást mutat: ez a
hangfejlődés csak az északi és a keleti (kondai) nyelvjárásokban ment végbe,
az archaikusabb (és nagyrészt már kihalt) nyugati és déli nyelvjárásokban viszont veláris ] (azaz: q) van a χ helyén: É, K χūl, Ny ]ul, D ]ōl ’hal’ (Kálmán
1989: 11).
(6) *k ~ χ hangmegfelelés van azokban az északi manysi szavakban, amelyek
magyar megfelelőiben is szókezdő h hang van: χump ~ hab, χōnt ~ had,
χāŋχi ~ hág, χuľi ~ hagy, χuj ~ haj(nal), χāľ ~ haj(ó), χujti ~ haj(t), χōli ~
hal (v), χūl ~ hal (n), χūli ~ hál, χūl(Ïγli) ~ hall, χōntəli ~ hall, χūl(p) ~
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hál(ó), χāľp ~ hály(og), χūľəm ~ ham(u), χūni ~ hány (v), χōn(i) ~ hany(att),
χūrum ~ hár(o)m, χōt ~ hat (szn), χōtpan ~ hatvan, χotaŋ ~ hattyú, χuntəľ
~ hód, χula(χ) ~ holl(ó), χoli ~ hol(nap), χom(i) ~ hom(lok), χanə(l) ~
hón(alj), χarti ~ hor(d), χos(a) ~ hossz(ú), χus ~ húsz.
(7) *k ~ k megfelelés van azokban az északi manysi szavakban, amelyek magyar megfelelőiben is szókezdő k hang van (az első szótagi palatális magánhangzó azonban a manysiban utólag gyakran velarizálódott): kant ~
ked(v), kwāli ~ kel (v), kēr ~ kér(eg), kas(aj) ~ kés, kās(ew) ~ kesz(eg), kit ~
két, kitÏγ ~ kettő, kāt ~ kéz, kon ~ ki, kaw ~ kő, koť(ľ) ~ köz, kasi ~ küz(d).
(8) *k ~ χ hangmegfelelés van abban az északi manysi szóban, amelynek a
magyar megfelelőjében szókezdő h hang van, de az első szótagi veláris
magánhangzó a magyarban palatalizálódott: χūti ~ híz(ik).
(9) *k ~ χ hangmegfelelés van azokban az északi manysi szavakban, amelyek
magyar megfelelői h kezdetűek, de palatális hangrendűek: χār ~ her(e),
χum ~ hím, χūš ~ hős.
3. A hanti nyelv tanúságtétele
A *k ~ χ hangmegfelelés a hantiban is nyelvjárási tagolódást mutat: ez a
hangfejlődés az északi és a déli nyelvjárásokban ment végbe, a keleti (szurguti, vachi, vaszjugáni) nyelvjárásokban azonban veláris magánhangzók előtt
megmaradt a szókezdő k, a szalimiban pedig veláris ] (azaz: q) található
(Honti 1984: 13).
(10) *k ~ χ hangmegfelelés van azokban az északi és déli hanti szavakban,
amelyek magyar megfelelőiben is szókezdő h hang van: χump ~ hab,
χăntə ~ had, χuŋχ- ~ hág, χul ~ hal (n), χăl- ~ hal (v), χōγət- ~ hal(ad), χul~ hall, χƒt(əp) ~ hál(ó), χōjəm ~ ham(u), χur(mit)- ~ har(ag), χƒŋraj ~
har(kály), χuləm ~ hár(o)m, χut ~ hat (szn), χŏtəŋ ~ hattyú, χot ~ ház,
χūl(əχ) ~ holl(ó), χăt(eŋχət) ~ hol(nap), χos ~ húgy1 , χŏs(t)- ~ húgy2 , χos ~
húsz.
(11) *k ~ k megfelelés van azokban az északi és déli hanti szavakban, amelyek
magyar megfelelőiben is szókezdő k hang van (az első szótagi palatális magánhangzó azonban szórványosan itt is velarizálódott): kil- ~ kel (v), ker ~
kér(eg), kät ~ két, ket ~ kéz, ki(m) ~ ki, kew ~ kő, kŭt ~ köz, kŏttəp ~ közép.
(12) *k ~ χ hangmegfelelés van abban az északi és déli hanti szóban, amelynek a magyar megfelelőjében szókezdő h hang van, de az első szótagi
veláris magánhangzó a magyarban palatalizálódott: χottəta ~ híz(ik).
65

JANURIK TAMÁS
(13) *k ~ χ hangmegfelelés van abban az északi és déli hanti szóban, amelynek a
magyar megfelelője h kezdetű, de palatális hangrendű: χar ~ her(e).
A három ugor nyelv meglehetősen egybehangzó tanúságtétele alapján
összességében az állapítható meg, hogy az uráli-finnugor szókezdő *k- hang
kétirányú hangmegfelelései már az ugor együttélés kezdetén kialakultak, és
az ezeket követő későbbi elsőszótagi magánhangzó-elmozdulások (palatalizálódások, illetve velarizálódások) a szókezdő hangok további alakulását már
nem befolyásolták. Amíg azonban a manysi és hanti nyelvben a periférikus
nyelvjárások archaizálásra hajlamos jellege miatt a k → χ hangváltás csak
részlegesen zajlott le, a magyar nyelvből nem mutathatók ki ilyen „atavisztikus” szóalakok. A korai és későbbi ősmagyar korban átvett q- kezdetű törökségi szavak kettős jellege (harang, homok, de kapu, koporsó stb.) nem térbeli (nyelvjárási), hanem időbeli tagolódásra utalnak: a h- kezdetűek korai, a kkezdetűek pedig a k → χ → h hangváltozás lezajlása utáni kései átvételek.
Ugyancsak időben jelentősen eltérő kettős kölcsönzésre utalnak a még az
ugor korban közösen átvett hattyú és az ősmagyar korban külön átvett gödény ’nagytestű vízimadár’ szavak (ezek közös török előzménye *qotan,
illetve *qodan volt).
4. A nyenyec nyelv tanúságtétele
A *k ~ χ hangmegfelelés a nyenyecben is nyelvjárási eltéréseket mutat: ez
a hangváltozás következetesen végbement a tundrai nyelvjárásokban, a szókezdő k- azonban változatlanul megmaradt a periférikus erdei nyelvjárásokban (Hajdú 1968: 17).
(14) *k ~ χ hangmegfelelés van azokban a tundrai nyenyec szavakban, amelyek magyar megfelelőiben is szókezdő h hang van: xāmpa ~ hab, χāje~ hagy, χaj(em) ~ huny, χajer% ~ haj(nal), χo ~ haj(ó), χā- ~ hal (v),
χāľe ~ hal (n), χūlī- ~ hal(ad), χā ~ hall, χasu ~ hasz(on), χaw% ~ hó,
χū% ~ hol(nap), χūlī ~ holl(ó), χawā- ~ hom(lok).
(15) *k ~ χ hangmegfelelés van azokban a tundrai nyenyec szavakban, amelyek magyar megfelelői h kezdetűek, de palatális hangrendűek: χoj ~
hegy, χora ~ her(e).
E szabályos hangváltozások mellett azonban a nyenyecben több, hangrendi átcsapás okozta „anomália” is jelentkezik:
(16) szabálytalan *k ~ χ hangmegfelelés van olyan szavakban, amelyek
uráli alapnyelvi rekonstrukciója palatális hangrendű, és a magyar megfelelők
is k- kezdetűek: χibe ~ ki, χīďe ~ köcs(ög), χājel ~ könny.
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A nyenyec nyelvre (és a matori kivételével a többi szamojéd nyelvre is)
jellemző másik hangváltozás az uráli szókezdő k- palatalizálódása és spirantizálódása (£, š, ś, s hanggá válása) a palatális hangrendű szavak fejleményeiben. Ez a hangfejlődés a szamojéd együttélés négyezer éve során ment végbe, és csak a periférikus matori nyelv állt ellent ennek a tendenciának. A
nyenyecben viszont ez a hangváltozás mind a tundrai, mind az erdei nyelvjárásokban lezajlott:
(17) *k ~ ś hangmegfelelés van olyan szavakban, amelyek magyar megfelelőiben k- szókezdet van: śa ~ ki, śībī ~ kev(és), śiďe ~ két, śun ~ köd,
śijet ~ kígy(ó).
(18) szabálytalan *k ~ ś hangmegfelelés található egy olyan szóban, amelynek uráli alapnyelvi alakja veláris hangrendű és a magyar megfelelő is
h- kezdetű: śāw ~ hám.
5. Az enyec nyelv tanúságtétele
Az enyec nyelv nem vett részt a *k ~ χ hangváltozásban, a veláris hangrendű szavakban változatlanul megmaradt a szókezdő k- hang.
(19) *k ~ k hangmegfelelés van azokban az enyec szavakban, amelyek magyar
megfelelőiben szókezdő h hang van: kaba ~ hab, kode ~ had, kai- ~ hagy,
kāja ~ haj(nal), kua ~ haj(ó), kā- ~ hal (v), kare ~ hal (n), kô ~ hall, kuore(se%) ~ hál(ó), kasu ~ hasz(on), kuru(ruo) ~ hol(nap), kuru(ke) ~ holl(ó).
(20) *k ~ k hangmegfelelés van azokban az enyec szavakban, amelyek magyar megfelelői h kezdetűek, de palatális hangrendűek: kuiju ~ hegy,
kura ~ her(e).
(21) *k ~ s (ś) hangmegfelelés van olyan palatális hangrendű szavakban,
amelyek magyar megfelelőiben k- szókezdet van: sebi(de) ~ kev(és),
side ~ két, sio ~ ki, śuddo ~ köd.
E szabályos hangváltozások mellett azonban az enyecben is több, hangrendi átcsapás okozta „anomália” is jelentkezik:
(22) szabálytalan *k ~ k hangmegfelelés van olyan szavakban, amelyek uráli
alapnyelvi rekonstrukciója palatális hangrendű, és a magyar megfelelők
is k- kezdetűek: kide ~ köcs(ög), koiri ~ könny. (Megjegyzendő, hogy
ezek a szabálytalanságok a nyenyecben is ugyanígy megtalálhatók.)
(23) szabálytalan *k ~ s hangmegfelelés található egy olyan szóban, amelynek uráli alapnyelvi alakja veláris hangrendű és a magyar megfelelő is
h- kezdetű: sēri ~ hón(alj).
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6. A nganaszan nyelv tanúságtétele
A nganaszan nyelv sem vett részt a k ~ χ hangváltozásban, a veláris hangrendű szavakban változatlanul megmaradt a szókezdő k- hang.
(24) *k ~ k hangmegfelelés van azokban a nganaszan szavakban, amelyek
magyar megfelelőiben szókezdő h hang van: koŋfu ~ hab, koiďi ~ hagy,
küə ~ haj(ó), kou ~ haj(nal), kuə(ďa) ~ hal (v), kolÏ ~ hal (n), kou ~ hall,
kičə(δəə) ~ hó(nap), küδia(hü”) ~ hol(nap), kuntə(ga”a) ~ hossz(ú).
(25) *k ~ s, ś hangmegfelelés van olyan palatális hangrendű szavakban, amelyek magyar megfelelőiben k- szókezdet van: śiti ~ két, sÏ(lÏ) ~ ki.
(26) szabálytalan *k ~ k hangmegfelelés van olyan szavakban, amelyek uráli
alapnyelvi rekonstrukciója palatális hangrendű, és a magyar megfelelők
is k- kezdetűek: kita ~ köcs(ög), kintə ~ köd, kəəlÏ ~ könny.
7. A szölkup nyelv tanúságtétele
A szölkup nyelv különleges helyet foglal el a szamojéd nyelvek között,
minthogy az uráli alapnyelvi szókezdő k- mássalhangzónak nem két, hanem
három lehetséges fejleménye van: a q-, k- és az š-. (A szölkup nyelv soknyelvjárásos volta miatt az itt felvett példaanyag az északi szölkup tazi
nyelvjárás adataira épül.)
(27) *k ~ q hangmegfelelés van azokban a szölkup szavakban, amelyek magyar megfelelőiben szókezdő h- hang van: qāmpÏ ~ hab, qIči- ~ hagy,
qIči ~ haj(nal), qä ~ haj(ó), qu- ~ hal (v), qIlÏ ~ hal (n), qurÏ- ~ hal(ad),
qō ~ hall, qām ~ hám(lik), qar(ÏŋtÏľ) ~ har(ánt), qāsÏ ~ hárs, qosÏ ~
hasz(on), qatÏ- ~ hat (v), qum ~ hím, qarÏ ~ hol(nap), qālÏ ~ hón(alj),
qot(tä) ~ hát, qÏš(qä) ~ húgy2 .
(28) *k ~ k hangmegfelelés van azokban a szölkup szavakban, amelyek magyar megfelelőiben szókezdő h- hang van: kurÏ ~ har(mat), külä ~
holl(ó), küši ~ húgy1 .
(29) *k ~ š hangmegfelelés van az olyan palatális hangrendű szavakban,
amelyek magyar megfelelőiben k- szókezdet van: šep(Ïk) ~ kev(és), šittÏ
~ két, šü ~ kígy(ó), šümtÏ ~ köd.
(30) *k ~ q hangmegfelelés van abban a szölkup szóban, amelyeknek a magyar megfelelője h kezdetű, de palatális hangrendű: qorÏ ~ her(e).
(31) szabálytalan *k ~ q hangmegfelelés van egy olyan szóban, amelynek az
uráli alapnyelvi rekonstrukciója palatális hangrendű, és a magyar megfelelője is k- kezdetű: qāńe ~ könny.
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(32) szabálytalan *k ~ k hangmegfelelés van egy olyan szóban, amelynek az
uráli alapnyelvi rekonstrukciója palatális hangrendű, és a magyar megfelelője is k- kezdetű: kietä ~ köcs(ög).
8. A kamassz nyelv tanúságtétele
A kamassz nyelv sem vett részt a *k ~ χ hangváltozásban, a veláris hangrendű szavakban változatlanul megmaradt a szókezdő k- hang, a palatális
hangrendű szavaknál viszont végbement a *k ~ š hangváltozás:
(33) *k ~ k hangmegfelelés van azokban a kamassz szavakban, amelyek magyar megfelelőiben szókezdő h- hang van: kojo- ~ hagy, kuja ~ haj(nal),
kuju ~ haj(ó), kü- ~ hal (v), kola ~ hal (n), ku ~ hall, kamo ~ hó, ki ~
hó(nap), künze ~ húgy1 , künďə(gej) ~ húgy2 .
(34) *k ~ k hangmegfelelés van azokban a kamassz szavakban, amelyek magyar megfelelői h- kezdetűek, de palatális hangrendűek: kora ~ her(e).
(35) *k ~ š hangmegfelelés van az olyan palatális hangrendű szavakban,
amelyek magyar megfelelőiben k- szókezdet van: šide ~ két, ši(mdə) ~
ki, šüm(kä) ~ kev(és), süńü ~ köd.
(36) szabálytalan *k ~ k hangmegfelelés van olyan szavakban, amelyek uráli
alapnyelvi rekonstrukciói palatális hangrendűek, és a magyar megfelelői
is k- kezdetűek: kom(də) ~ kem(ény), kaj(əl) ~ könny.
9. A kojbál nyelv tanúságtétele
A kojbál nyelv sem vett részt a *k ~ χ hangváltozásban, a veláris hangrendű szavakban változatlanul megmaradt a szókezdő k- hang, a palatális hangrendű szavaknál viszont végbement a *k ~ s hangváltozás:
(38) *k ~ k hangmegfelelés van azokban a veláris hangrendű kojbál szavakban, amelyek magyar megfelelőiben szókezdő h- hang van: kojo- ~
hagy, kuja ~ haj(nal), kuju ~ haj(ó), ku- ~ hal (v), kola ~ hal (n), ku ~
hall, kÏj ~ hó(nap), kara(n) ~ hol(nap), kule ~ holl(ó), konÌu ~ hossz(ú),
kÏnze ~ húgy1 , kÏnzÏ(gej) ~ húgy2 , kaj- ~ huny.
(39) *k ~ s hangmegfelelés van az olyan palatális hangrendű szavakban,
amelyek magyar megfelelőiben k- szókezdet van: sida ~ két, se(m) ~ ki,
süm(ke) ~ kev(és), sünö ~ köd.
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(40) szabálytalan *k ~ k hangmegfelelés van egy olyan szóban, amelynek az
uráli alapnyelvi rekonstrukciója palatális hangrendű, és a magyar megfelelője is k- kezdetű: kÏj(il) ~ könny.
10. A matori nyelv tanúságtétele
A matori nyelv megőrizte az uráli szókezdő k- mássalhangzót mind a veláris, mind a palatális hangrendű szavakban:
(41) *k ~ k hangmegfelelés van azokban az eredetileg veláris hangrendű
matori szavakban, amelyek magyar megfelelőiben szókezdő h- hang
van: kojo- ~ hagy, kua ~ haj(ó), kaja ~ haj(nal), kā- ~ hal (v), kälä ~ hal
(n), kuh ~ hall, ki(stit) ~ hó(nap), kinÊi(kej) ~ húgy2 .
(42) *k ~ k hangmegfelelés van az olyan eredetileg palatális hangrendű szavakban, amelyek magyar megfelelőiben is k- szókezdet van: kide ~ két,
kÏ(m) ~ ki, köhä ~ kev(és), kündü ~ köd, kaj(ə)li ~ könny.
A matorit emiatt ki kellene emelni az uráli szókezdő *k- mássalhangzót
megváltoztató nyelvek sorából. Van azonban egy igen érdekes hangtani jelenség a matoriban: a protoszamojéd (PS) szókezdő *s- hang „revitalizációja”, k- hanggá válása. Az erre utaló példák:
(43) *s ~ k hangmegfelelés van azokban a közszamojéd eredetű szavakban,
amelyek első szótagi magánhangzója palatális hangrendű: PS *sejtwe ~
mt. kej%be ’hét’, PS *seja ~ mt. kejä ’sarok’, PS *sejə ~ mt. keje ’szív’,
PS *sijə ~ mt. ki ’(izzó) szén’, PS *sünsə ~ mt. künÊü ’mell’, PS *süntz~ mt. kündəhä ’fekete’ (Helimski 1997: 79).
Ezért az a hangtani jelenség is elképzelhető, hogy a matori nyelv a még a
közszamojéd együttélés során bekövetkezett általános *k- ~ £- (š-, ś-, s-)
hangváltozást utólag visszazárhangúsította, az uráli szókezdő *k- zárhang
megőrződése a palatális hangrendű matori szavakban ezért csak látszatjelenség, egy kettős, eltérő időrendű és egymásnak ellentmondó (gyengülési–erősödési) hangtani folyamat eredménye.
A szamojéd nyelvi jelenségeknél ugyancsak lényeges annak figyelembe
vétele, hogy a tundrai nyenyec szókezdő *k- ~ χ- hangváltozás az ugorkori
hangváltozástól teljesen függetlenül – más időben és térben – ment végre, és
maga a nyenyec χ hang is eltérően viselkedik: előfordulhat szó belsejében is
(pl. jeχena ’tokhal’ stb.), a % gégezárhangot követve, azzal egyesülve pedig -khangot eredményez: pl. tū ’tűz’ : tū-χuna ’tűzben’, de ŋum% ’fű’ : ŋum-kana
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’fűben’ stb. (Hajdú 1968: 41). Ezzel szemben a tundrai nyenyecben szó elején egyáltalán nem állhat k- hang.
*
Összegezve az ugor és szamojéd nyelvek hangváltozási jelenségeit megállapítható, hogy az uráli szókezdő *k- hang mindkét nyelvágban eltérő fejleményeket eredményezett attól függően, hogy veláris vagy palatális hangrendű szó elején állott. Mindezekből azonban nem következik, hogy az uráli
alapnyelvre két külön *k és *q fonémát kelljen feltételezni. A veláris és palatális magánhangzót megelőző k hang (a ki..., illetve ku...) fonetikai szempontból jelentős ejtésbeli különbségeket mutat ugyan, és ez a hangtani szembenállás külön fonémákat eredményezett számos törökségi nyelvben: ennek
illusztrálásához elég pl. csak néhány példát kiragadni Kai Donner kamassz
szótárának török jövevényszavaiból: qajaq, qaračqai, qarta, qazyq, qola,
qomus, qozan, qudai, gulun, és velük szemben: käräk, kizän, köbrük, kök,
kömür, külük, küzän stb., hogy a kétféle (k és q) hang jelenlétét a kamassz
nyelvben is megmagyarázzuk. Ez egyben arra is magyarázatot ad, hogy a
Donner-anyagban miért van veláris q szóbelseji helyzetekben is.
Ugyancsak török hatást lehet feltételezni a szölkup nyelv k és q fonémáinak kialakulásában. A szamojéd nyelvek közül ugyanis ez a kettősség az
északi nyenyec, enyec és nganaszanban egyáltalán nem fordul elő, a déli szamojéd nyelvek közül a szölkupban és a kamasszban kimutatható, a kojbál és
matori esetében pedig feltételezhető, bár a fennmaradt korai („predonner”)
nyelvi anyagban – az erre a jelenségre érzéketlen korabeli gyűjtők hibájának
felróhatóan – ennek ma semmi nyomát nem lelhetjük fel.
A veláris q- megléte (és éppen a χ- helyén való megléte) egyes manysi és
hanti nyelvjárásokban szintén „tatárközelséget” mutat, a manysi déli és nyugati, illetve a hanti szalimi nyelvjárások lehettek leginkább kitéve egy külső
tatár nyelvi nyomásnak.
Az uráli alapnyelvi kettős fonéma létezése ellen szól a *k ~ χ, illetve a *k
~ £ hangváltozásokból kimaradt nyugati uráli nyelvek „közömbössége” a
szókezdő *k- mássalhangzót érintő hangváltozásokat illetően. A PU szókezdő *k- hang változásait az utódnyelvekben tehát joggal tekinthetjük uráli
jelenségnek, és ettől elkülönítve a veláris q hang szórványos jelentkezéseit
pedig utólagos török nyelvi hatásnak.
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Gab es zweierlei (*k und *q) velare Verschlusslaute
in der uralischen Grundsprache?
Aufgrund der Beweise der heutigen uralischen Sprachen hat der PU *k- Laut
doppelte Entsprechungen im östlichen Zweig der Nachfolgesprachen: in den
ugrischen Sprachen vollzog sich die *k → h, χ Spirantisierung in den velaren
Wörtern und in den samojedischen Sprachen berührte die *k → s, ś, š Veränderung die palatalen Wörter. Die westlichen uralischen Sprachen blieben
aber bezüglich dieser Lautwandel gleichgültig. Das Vorkommen des velaren
q Lautes ist eindeutig auf die Kontaktgebiete der uralischen und türkischen
Sprachen eingrenzbar. Wir können also die Änderungen des PU *k- Lautes
als uralische Erscheinung und das sporadische Auftreten des velaren q als
nachträgliche türkische Wirkung betrachten.
TAMÁS JANURIK
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1. Johdanto
Tässä artikkelissa kuvaan koltansaamen kieltoa polarisoivia rakenteita,
niiden käyttöä, murteellista jakautumista sekä muuttumista. Lisäksi valotan
yleisimpien elementtien historiallista taustaa. Vastaan seuraaviin kysymyksiin: Millaisia rakenteita koltansaamen murteissa käytettiin 1910-luvun alussa polarisoimaan kieltoa, millaisissa funktioissa niitä käytettiin sekä millaisia
rakenteita nykyisissä Suomen puolella puhuttavissa murteissa käytetään?
Valitsin tutkimuskohteekseni koltansaamen kieltoa polarisoivat rakenteet
huomattuani, että puhutussa kielessä kieltoa polarisoidaan eri tavalla kuin
kirjoitetussa kielessä. Aineiston perusteella kyseiset rakenteet muuttuvat herkästi kielikontaktien vaikutuksesta. Monien kielten ympäröimää koltansaamea voi pitää yleisemminkin hyvänä tutkimuskenttänä kielikontaktien tutkimusta ajatellen.
Kieltoa polarisoivilla rakenteilla tarkoitan rakenteita, jotka ilmentävät polaarista vaihtelua: positiivinen vs. negatiivinen. Englannikielisessä tutkimuskirjallisuudessa niitä kutsutaan termeillä positive polarity marker PPM ja negative polarity marker NPM. Suomenkielisessä tutkimuskirjallisuudessa käytetään myös termejä fokus- ja asteikkopartikkeli. Suomessa kieltoa polarisoidaan pääosin kliiteillä -kin ja -kAAn ja unkarissa partikkeleilla is sekä sem.
Kieltoa polarisoivat partikkelit ja kliitit voivat liittyä minkä tahansa kiellon
kohteena olevan sanan tai lausekkeen yhteyteen. Ne muuttavat kielteiset ilmausten merkitykset ’ei X’ muotoon ’ei edes X, ei X:kään’. Koltansaamen
yleisimmät myönteiset polarisoivat elementit ovat še sekä -^i ’-kin, myös’.
Nuoressa ja osittain vakiintumattomassa kirjakielessä kieltoa polarisoidaan ainoastaan partikkelilla ni, mutta ei kliiteillä -:V/-gV, -kaan tai -ki, -^i,
joita käytetään tai joita on käytetty puhutussa koltansaamessa. Kliiteistä -:V
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ja -gV esiintyy kaksi varianttia. Toisessa vokaalina on i ja toisessa e. Valitsin
merkintätavaksi muodon, joka ei ota kantaa vokaalin laatuun.
Koltansaamen koulukieliopissa, joka pyrkii vakiinnuttamaan koltansaamen kirjakieltä, kieltoa polarisoivat rakenteet on mainittu ainoastaan kielteisten indefiniittipronominien (ij) ni mii ’(ei) mikään’ sekä (ij) ni ^ii ’(ei) kukaan’ yhteydessä, rinnakkaisia rakenteita ei ole mainittu lainkaan (Moshnikoff et al. 2009: 57). Myöskään Feist (2010: 258–261) ei mainitse kieliopissaan muita rakenteita. Miestamo ja Koponen ovat tutkineet koltansaamen negaatiota (Miestamo – Koponen 2015). He valottavat hieman myös tutkimiani
rakenteita. Artikkelissa keskitytään lähinnä niihin tapauksiin, jotka esiintyvät
kirjakielessä, mutta esiin nostetaan myös kliitti -kaan, jota käytetään partikkelin ni rinnalla (Miestamo – Koponen 2015: 367). Tämä artikkeli on kirjoitettu kandidaatintutkielmani pohjalle, joka käsittelee koltansaamen kieltoa
polarisoivia rakenteita (ks. Juutinen 2015).
2. Aineisto
Aineistoni koostuu 1900-luvun alussa kerätystä Neidenin, Paatsjoen,
Nuorttijärven ja Suonikylän murteiden folkloremateriaalista sekä 1970-luvulla ja vuonna 2007 Suomen puolella tehdyistä haastatteluista. Käsitellessäni
sotien jälkeisiä murteita käytän Suonikylän murteesta nimitystä Sevettijärven
murre ja Petsamon murteesta nimitystä Nellimin murre. Nimitykset ovat niiden kylien mukaan, joihin suurin osa kyseisiä murteita puhuvista kolttasaamelaisista asutettiin 1940-luvulla.
Sekä Sevettijärven että Nellimin murteista olen valinnut aineistokseni
vuodelta 2007 kahden murteenpuhujan haastattelut. Niin ikään 1970-luvun
Sevettijärven murteen aineistoni koostuu kahden ja Nellimin murteen aineisto kolmen puhujan haastatteluista. Haastattelut kestävät puolesta tunnista
tuntiin. Käyttämästäni noin 7 tunnin aineistosta olen analysoinut pelkästään
haastateltavien osuudet. Haastattelut koostuvat sekä koltansaamenkielisestä
keskustelusta että haastateltavan muistelmista ja saduista.
Käyttämäni aineisto on ajallisesti kolmitasoinen. Vanhin aineisto on kerätty kolttasaamelaisten perinteisillä asuinpaikoilla Norjan Neidenissä sekä
Neuvostoliitolle luovutetulla Petsamon alueella. Seuraava kerros on kerätty
70-luvulla Inarin kunnan alueella tilanteessa, jossa kaikki haastateltavat olivat syntyneet luovutetulla Petsamon alueella, mutta olivat jo suomen kielen
vaikutuspiirissä. Uusimpien haastattelujen aikaan vuonna 2007 suomen kieli
oli jo osa jokapäiväistä elämää mm. median ja koulutuksen kautta. Tällainen
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monikerroksinen aineisto mahdollistaa kielenmuutoksen tutkimisen lähes
sadan vuoden ajalta.
1900-luvun alun aineiston olen kerännyt kahdesta lähteestä. Neidenin
murteen aineisto on kerätty teoksesta Lappische Volksdichtung V – See- und
Skolte-Lappische Texte des Südlichen Varangergebiets (Lagercrantz 1961) ja
Paatsjoen, Suonikylän ja Nuorttijärven murteiden aineistot teoksesta Koltanja kuolanlappalaisia satuja (Itkonen 1931). Ne on julkaistu käyttäen suomalais-ugrilaista tarkekirjoitusta. Tässä artikkelissa käytän koltansaamen nykyortografiaa, jolle olen muuttanut tarkekirjoituksella julkaistut esimerkkilauseet.
1970-luvun ja vuoden 2007 haastattelut on litteroitu, ja niitä säilytetään
Kotimaisten kielten nauhoitearkistossa. Osa haastatteluista julkaistaan glossattuna ja käännettynä Kielipankin palvelimella vuoden 2015 lopussa ja 2016
alussa.
Mikäli kielennäyte on otettu julkaistusta lähteestä, esimerkkilauseen järjestysluvun perään on merkittynä lähdeteos, sivunumero sekä tallennusvuosi.
Julkaisemattomien kielennäytteiden kohdalla esimerkkilauseen järjestysluvun perässä on nauhoitteen koodi, lauseen alkamisaika, tallennusvuosi sekä
murre.
3. Koltansaamen murteet ja puhuma-alueet
Koltansaamen murteet jakaantuvat eteläiseen ja pohjoiseen murreryhmään. Pohjoiseen murreryhmään kuuluvat Neidenin murre sekä Paatsjoen
murre, jota puhuttiin Paatsjoen, Petsamon sekä Muotkan siidojen1 alueilla.
Eteläiseen murreryhmään kuuluvat Suonikylän murre sekä Nuorttijärven
murre, jota puhuttiin Nuorttijärven ja Hirvasjärven siidojen alueilla (Sammallahti 1998: 31).
Kolttasaamelaisten perinteinen asuinalue ulottuu nykyisten Suomen, Norjan ja Venäjän alueille. Neidenin (Njauddâm) siida sijaitsi nykyisen Norjan
alueella sekä osittain Inarin kunnan pohjoisimmassa osassa. Neuvostoliitolle
jääneellä Petsamon alueella sijaitsivat Paatsjoen (Paaččjokk), Petsamon
(Peäccam) sekä Suonikylän (Suõ'nn’jel) siidat. Näiden lisäksi kolttasaamelaisia siidoja Muotkan (Mue't^^), Nuorttijärven (Nuõ'ttjäu'rr) sekä Hirvasjärven
(Sââ'rvesjäu'rr) siidat (Sammallahti 1998: 31) (ks. Kartta 1).

1

Lapinkylä
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Kartta 1.
Itä-saamelaiset siidat
Toisen maailmansodan jälkeen Petsamon kolttasaamelaiset asutettiin Inarin kunnan itä- ja pohjoisosiin niin että Paatsjoen ja Petsamonkylän kolttasaamelaiset asutettiin Inarijärven eteläpuolelle ja suonikyläläiset Sevettijärven
alueelle Inarijärven pohjoispuolelle (Jefremoff 2005: 8) (Ks. Kartta 2). Tätä nykyä Neidenin murre on sammunut. Venäjän puolelle jääneet kolttasaamelaiset siirrettiin pääosin Luujärvelle (Luujaavv'r) sekä Murmanskiin (Sammallahti 1998: 38), mutta osittain myös Ylätuuloman taajamaan (Pâjj-Tuållâm).

Kartta 2.
Muutto Petsamosta sekä nykyinen koltta-alue
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4. Koltansaamen negaatio
Ymmärtääksemme polarisoivien elementtien käyttöä täytyy käsitellä
aluksi perusnegaatiota. Koltansaamessa kieltoa koodataan kolmella tavalla:
persoonassa ja luvussa taipuvalla kieltoverbillä ij, pääverbin konnegatiivimuodolla sekä kieltoa polarisoivilla elementeillä. Preesensissä konnegatiivi
on homonyyminen preesensin yksikön toisen persoonan imperatiivimuodon
kanssa ja menneessä ajassa menneen ajan partisiipin kanssa (Miestamo – Koponen 2015: 355).
Prototyyppinen kieltolause rakentuu kieltoverbin sekä pääverbin konnegatiivimuodon varaan kuten esimerkissä (1).
(1)

17454_1bz, 28:51; 2007; Nellim
Tõn
jiõm
se.ACC
ei.1SG
’Sitä en osaa sanoa.’

silttâd
osata.CNG

särnnad
sanoa.INF

Koska koltansaamen negaatiosta on hiljattain julkaistu artikkeli (Miestamo – Koponen 2015), negaation laajaan esittelyyn ei tässä työssä ole tarvetta.
Nostan kuitenkin esille monille saamelaiskielille tyypilliset olla-verbin lyhyet kivettyneet kieltomuodot, koska niitä esiintyy käyttämissäni esimerkkilauseissa. Niissä kieltoverbi ja olla-verbi ovat sulautuneet yhteen esimerkiksi
i'lla < ij leäkku ’ei ole’. Koltansaamessa tällaisia muotoja on kehittynyt ainoastaan yksikön ja monikon kolmannelle persoonalle. (Tarkemmin ks. Miestamo – Koponen 2015: 358.)
4.1. Kieltoa polarisoivien elementtien historiallista taustaa
Koltansaamen kliittien -:V ja -gV historiallinen tausta on epäselvä. Voidaan ajatella, että ne ovat lainaa pohjoissaamen kliitistä -ge. Toinen vaihtoehto on ajatella, että kontaktit pohjoissaameen ovat säilyttäneet kyseisiä kliittejä. Pohjoissaamen vaikutukseen viittaa kliittien levikki, joka koltansaamessa kattaa ainoastaan Neidenin murteen sekä Petsamon rannikolla puhutun
Paatsjoen murteen. Näiden murteiden puhujat olivat tiiviissä kontakteissa
merisaamelaisiin sekä filman-saamelaisiin Varanginvuonossa sekä Petsamon
rannikkoalueella (Leinonen 2009). Filman-saamelaiset olivat Suomen ja Norjan alueilta Kuolan niemimaalle siirtynyt pohjoissaamea puhunut poronhoitajaryhmä. Väitettä, jonka mukaan kliitti olisi lainaa pohjoissaamesta, tukee
myös se, että Neidenin murteen monikon nominatiivin päätettä -k pidetään
pohjoissaamesta lainattuna (Sammallahti 1998: 31).
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Kliitin levikki ei ulotu koltansaamen itäpuolella puhuttuun kiltinänsaameen. Turjansaamessa esiintyy kieltoa polarisoiva kliitti -gen jonka yhteyttä
koltansaamen kliittiin yhteyteen olisi syytä tutkia tarkemmin.
Sammallahti esittää pohjoissaamen kliitille -ge kaksi vaihtoehtoista etymologiaa: sitä voidaan pitää joko lainaa itämerensuomen kliiteistä -kin tai
-kAAn, tai se periytyy suomalais-saamelaisen kantakielen kliitistä *-kä ’ja’
(1998: 243).
Kieltopartikkeli ni,2 on lainattu venäjästä vrt. никто ’ei kukaan’, ничто
’ei mikään’. Sen levikki kattaa saamelaiskielten itäisen kieliryhmän eli koltansaamen lisäksi akkalansaamen, kiltinänsaamen sekä turjansaamen (Itkonen 1958: 280).
Tuoreimpia koltansaamessa esiintyviä kieltoa polarisoivia elementtejä
ovat suomesta lainatut kliitit -kaan < sm. -kAAn sekä -ki ja -^i < sm. -kin, joita ei esiinny ollenkaan 1900-luvun alun aineistossa. Jälkimmäisestä kliitistä
esiintyy kaksi varianttia. Konsonantti k muuttuu etuvokaalien i ja e edellä liudentuneeksi konsonantiksi tai affrikaataksi ^ esim. kantasaame *kētI > ^iõtt
’käsi’, Ksaame *kirtē > ^e'rdded ’lentää’. Äänteenmuutoksen kehityskulku
on ollut seuraava: k → k´ → ^. Tätä muutosta ei ole tapahtunut kaikissa koltansaamen murteissa. Kyseinen muutos on kuitenkin yleinen maailman kielissä, ja se on tapahtunut esimerkiksi vatjassa esim. tšäsi ’käsi’ (Laakso 1991:
81).
Vuoden 2007 Nellimin murteen aineiston molempien puhujien idiolektissa esiintyy kliittejä, joissa kyseistä äänteenmuutosta ei ole tapahtunut kuten
nähdään esimerkistä (2).
(2)

17454_1bz, 28:15; 2007; Nellim
Tõn
jiõm
silttâd
se.ACC ei.1SG
osata.CNG
’Sitä en osaa sanoa ollenkaan.’

2

särnnad
sanoa.INF

voo'ps-ki
ollenkaan-NPM

Homonyyminen keskustelupartikkeli ni on lainattu suomesta. Vrt. sm. niin.
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5. Aineiston analyysi
Tässä kappaleessa tarkastelen millaisia kieltoa polarisoivia rakenteita
esiintyy käyttämässäni aineistossa. Aluksi esittelen löytämieni rakenteiden
lukumäärän, ja sitten esittelen lyhyesti kieltolauseiden sanajärjestystä sekä
erityyppisiä kieltorakenteita, joissa esiintyy jokin kieltoa polarisoiva elementti.

24

31

13

4

27

4
13

Nellim
2007

Nellim
1975, 1977

13

Sevettijärvi
2007
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Sevettijärvi
1973, 1976

11

Nuortijärvi
1914

10

Suonikylä
1913, 1926

Paatsjoki
1927, 1929

-:V / -gV
-kaan
-ki
-^i
ni

Neiden
1920

5.1. Kieltoa polarisoivien rakenteiden esiintyminen eri aineistoissa
Tässä luvussa esittelen aineistooni pohjaten koltansaamen murteiden
kieltoa polarisoivat elementit (ks. kartat 1 ja 2). Taulukossa 1. on esitelty eri
kieltoa polarisoivien elementtien edustus aineistossa.

5
8
23
6

Taulukko 1.
Koltansaamen murteiden kieltoa polarisoivat elementit
Taulukossa 1. esiteltyjen rakenteiden lisäksi aineistossa kieltoa polarisoivina elementteinä esiintyvät teänab ’enää’, kâ'l ’kyllä’ sekä še ’myös, -kin’.
Taulukosta käy ilmi, että Neidenin murteessa aineiston perusteella on
käytössä ainoastaan -:V -kliitti, joka esiintyy myös Paatsjoen murteessa
muodossa -gV.
Paatsjoen murteen aineistossa yleisin kieltoa polarivoiva elementti on
kielteinen partikkeli ni, joka esiintyy ainoana kieltoa polarisoivana elementtinä Suonikylän ja Nuorttijärven murteissa sekä Sevettijärven murteessa
1970-luvun aineistossa. Lisäksi se on yleisin myös Nellimin 1970-luvun
aineistossa. Sevettijärven murteen vuoden 2007 aineistossakin ni kattaa noin
2/3 kaikista tutkimistani rakenteista. Lisäksi se esiintyy myös Nellimin murteessa, mutta harvinaisempana kuin Sevettijärven murteessa.
Yleisiä kieltoa polarisoivan partikkelin ni sisältäviä kieltorakenteita ovat
ni voo'ps ’ollenkaan’ sekä ni õõut ’yhtään’. Seuraavassa esimerkit ovat Sevettijärven murteesta vuodelta 1976 (3) sekä Nellimin murteesta vuodelta 1977 (4).
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(3)

12744_1a: 08:18; 1976; Sevettijärvi
Jiõm
teâttam
tän
ei.1SG tietää.PST.PTCP tämä.ACC
’En tiennyt tätä asiaa ollenkaan.’

(4)

ää’šš
ni
asia.ACC NPM

voo’ps
ollenkaan

12897_1a, 20:47; 1977; Nellim
Škooule
koulu.ILL

mõõnim
mennä.PST.1PL

te’l
silloin

leäi
olla.PST.3SG

vaiggâd
vaikea

ko
ij
silttääm
ni
õõut
sää'n
kun
ei.3SG
osata.PST.PTCP NPM
yksi.ACC sana.ACC
’Kun menimme kouluun, silloin oli vaikeaa, kun ei osannut
yhtään sanaa.’
Vuoden 2007 Sevettijärven murteen aineistossa toiseksi yleisin kieltoa
polarisoiva elementti on kliitti -kaan, joka esiintyy myös Nellimin murteen
aineistossa vuosina 1970-luvulla sekä vuonna 2007. Sevettijärven murteessa
kliittin osuus kaikista tutkimistani rakenteista on noin 1/3.
Nellimin murteessa esiintyy kliitti -^i, joka on yleisin kieltoa polarisoiva
elementti vuoden 2007 aineistossa. Siitä esiintyy myös variantti -ki, tosin paljon harvinaisempana kuin -^i.
Eri-ikäisiä aineistoja tarkastelemalla koltansaamen kieltoa polarisoivat
rakenteet näyttävät erittäin moninaisilta. Syitä tähän on mahdollista etsiä kielikontakteista ja kaksikielisyydestä. Venäjän keisarikunnan alueella eläneet
kolttasaamelaiset olivat vahvasti kaksikielisiä suhteessa venäjään. Esimerkiksi kirkolliset toimitukset suoritettiin venäjäksi. Kun Petsamon alue liitettiin Suomeen vuonna 1920, kolttasaamelaisten kontaktit suomen kieleen lisääntyivät. Nykyisin kaikki Suomen puolen koltansaamen puhujat ovat kaksikielisiä suhteessa suomeen.
5.2. Sanajärjestys kieltolauseissa, joissa esiintyy kieltoa polarisoiva
elementti
Neutraalissa sanajärjestyksessä kieltoa polarisoiva partikkeli ni sijaitsee
pääosin välittömästi kiellon kohteena olevan sanan etupuolella, ja sitä edeltää
kieltoverbi. Esimerkissä (5) lauseen alussa sijaitsee subjekti, jota seuraa yksikön kolmannessa persoonassa oleva kieltoverbi, kieltoa polarisoiva partikkeli
ni sekä pääverbin menneen ajan partisiippi.
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(5)

Itkonen, s. 183; 1913 tai 1926; Suonikylä
Tõt ooumaž ij
ni
se
mies
ei.3SG
NPM
’Se mies ei (edes) tullutkaan.’

puâttam
tulla.PST.PTCP

Partikkelin ja korostettavan sanan väliin voi sijoittua jokin määre. Määritteitä voivat olla attribuuttiasemassa olevat numeraalit, pronominit sekä adjektiivit kuten esimerkissä (5).
(6)

Itkonen, s. 187; 1914; Nuortijärvi
Ij
ni
ei.3SG
NPM
’Ei soma hiirikään.’

suõmm
soma.ATTR

sä'ppleejaž
hiiri.DEM

Kieltoa polarisoivat kliitit liittyvät kiellon kohteena olevan sanan perään.
Neutraalissa sanajärjestyksessä kieltoverbi tulee kiellon kohteena olevan sanan etupuolelle, mutta niiden väliin voi sijoittua myös määritteitä. Esimerkissä (7) lauseen alussa olevaa subjektia seuraa yksikön kolmannessa persoonassa oleva kieltoverbi, verbin preteritin partisiippimuoto sekä akkusatiivimuotoinen objekti, johon on liittynyt kieltoa polarisoiva kliitti -:e.
(7)

Lagercrantz, s. 182; 1920; Neiden
Son
ij
vuäinnam
3SG
ei.3SG
nähdä.PST.PTCP
’Hän ei nähnyt mitään.’

mâi'd-:e
mikä.ACC-NPM

5.3. Sekarakenteet
Tutkimassani aineistossa on lauseita, joissa käytetään sekä kielteistä polarisoivaa partikkelia että kliittiä. Esimerkissä (8) kiellon kohteena on sekä verbi että lauseke õõut vuâra ’yhtään kertaa’. Tähän viittaa se, että verbiä edeltää partikkeli ni ja numeraaliin liittyy kliitti -kaan.
(8)

17461_1ez, 10:24; 2007; Sevettijärvi
Jiõm leäkku
ei.1SG olla.CNG

ni
NPM

vue'l==ääm
lähteä.PST.PTCP

õõut-kaan
yksi.GEN-NPM

vuâra vuõgg
kerta onki
’En ole lähtenyt kertaakaan onkimaan.’
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Tällaiset rakenteet vaikuttavat olevan tyypillisiä turjansaamelle, joka kuuluu koltansaamen tavoin saamelaiskielten itäiseen ryhmään. Genetz antaa sanakirjassaan partikkelista ni esimerkit kie-ni sekä ni kie-gen ’(ei) kukaan’
(1891: 97). Voidaan siis olettaa, että turjansaamessa kieltoa polarisoidaan usein
käyttämällä kahta elementtiä. Mainittakoon lisäksi, että koltansaamen kanssa
tiiviissä kontakteissa olleissa varsinaiskarjalan vienalaismurteissa esiintyy
vastaavanlaisia kieltorakenteita (Karlova 2015).
5.4. Kieltoverbittömät kieltolauseet
Koltansaamessa esiintyy myös kieltoverbittömiä kieltolauseita. Tämä on
mahdollista, koska kieltoa koodataan kieltoverbin lisäksi myös pääverbin
konnegatiivimuodolla. Mikäli kieltoverbi jää pois, kiellon kohteena olevan
sanan tai lausekkeen yhteyteen liittyy jokin kieltoa polarisoiva elementti.
Tällaiset lauseet ovat melko harvinaisia, ja luultavasti siksi jääneet huomiotta
aikaisemmassa tutkimuskirjallisuudessa. Esimerkiksi Feistin mukaan kielteisten indefiniittipronominien yhteydessä täytyy käyttää kieltoverbiä (Feist
2010: 260). Väitettä vastaan voidaan argumentoida esimerkillä (9), jossa on
kielteinen indefiniittipronomini mutta ei lainkaan kieltoverbiä.
(9)

Itkonen, s. 86; 1927 tai 1929; Paatsjoki
A
mutta

roomâs
ruumis

tõt
se

jiõčč
itse

õõst
^iõččâd
ni
mâi'd
ehtiä.CNG katsoa.INF
NPM
mikä.ACC
’mutta ruumis puolestaan ei ehtinyt katsomaan mitään.’
Vastaavanlaiset rakenteet ovat melko yleisiä puhutussa suomessa sekä
epämuodollisessa kirjoitetussa suomen kielessä esim. sitä kaikkea voi huomata ’ei kaikkea voi huomata’ (Kotilainen 2007: 133).
5.5. Rakenteen ja merkityksen välinen ristiriita
Aineistossani on lauseita, joissa myönteinen polarisoiva elementti on reanalysoitu, ja sitä käytetään kiellon yhteydessä. Partikkeli še ’myös, -kin’ korostaa vain harvoin kielteisyyttä. Tällaisia kieltolauseita on aineistossani
ainoastaan kolme. Esimerkissä (10) lauseessa kielto kohdistuu subjektiin,
jota polarisoi partikkeli še.
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(10) 17461_1ez, 26:42; 2007; Sevettijärvi
Son še
i'lleäm
nu't
3SG myös olla.NEG.PST.PTCP.3SG niin
’Hänkään ei ollut niin paljon siellä.’

jiânnai
paljon

to'ben
siellä

Keskustelupartikkelia kâ'l ’kyllä’ voidaan käyttää korostamaan väitettä.
Partikkeli korostaa toisinaan myös kieltoa, tosin se on harvinaista. Esimerkiksi 1900-luvun alkupuolella kerätyssä aineistossa tällaisia lauseita on ainoastaan kaksi, joista toinen on esimerkki (11), jossa partikkelilla korostetaan
lauseketta i'lla jie'llmen.
(11) Itkonen, s. 120; 1927 tai 1929; Paatsjoki
Kâ'l
tõt
i'lla
kyllä
se
olla.NEG.3SG
’Kyllä se ei ole enää elossa.’

jie'llmen
elää.ACT.ESS

teänab
enää

Kuten jo edellä todettiin, aineistossa esiintyy suomen myönteisestä polaarisesta kliitistä lainattuja kliittejä -ki ja -^i. Aineiston perusteella kyseisiä
kliittejä käytetään koltansaamessakin enimmäkseen korostamaan myönteisyyttä, mutta ne voivat liittyä myös kiellon yhteyteen kuten lauseessa (12).
(12) 12896_2az, 0:08:22; 1977; Nellim
Te'l-han
jeä'lääm
mõõk-^i
jee'res mausteet
silloin-han olla.NEG.PST.PTCP.3PL mikä.PL-NPM muu
mausteet
’Silloinhan ei ollut mitään muita mausteita.’
Vastaavanlainen tilanne on itämerensuomalaisissa kielissä suomea, vienankarjalaa ja inkeroista lukuun ottamatta (Mäkelä 1993: 17–18). Kliitin -kin
vastineet esiintyyvät siis sekä negatiivisissa että positiivisissa ilmauksissa kuten virossa temagi on olnud ’hänkin on ollut’, mitte kunagi ’ei koskaan’.
6. Johtopäätökset
Eri-ikäisiä ja eri murteista kerättyjä aineistoja tarkastelemalla käy selväksi, että koltansaamessa kieltoa polarisoidaan tai on polarisoitu huomattavasti
monipuolisemmilla keinoilla kuin aikaisempi tutkimus ja kirjakielen normit
antavat olettaa.
Aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa huomiotta jäänyt kliitti -:V/-gV
esiintyi 1910-luvulla Neidenin ja Paatsjoen murteissa, mutta ei enää tarkastelemassani uudemmassa aineistossa.
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Ainoa Suonikylän, Nuorttijärven sekä Sevettijärven murteen vanhemmassa aineistossa esiintyvä kieltoa polarisoiva elementti on partikkeli ni,
joka on lisäksi reilusti yleisin myös Paatsjoen murteen aineistossa. Suomen
puolella kerätyssä aineistossa esiintyy lisäksi suomesta lainatut kliitit -kaan <
sm. -kAAn sekä -^i ja -ki < sm. -kin.
Vuoden 2007 Nellimin murteen aineistossa on käytössä rinnakkain 4
erilaista elementtiä. Yleisin niistä on kliitti -^i, joka on mukautunut koltansaamen fonotaksiin. Aineistosta löytyy myös kliitti -ki, joka on tämän fonotaksin vastainen.
Tutkimuksessa käy myös ilmi, että koltansaamen kieltolauseissa esiintyy
useita rakenteita, joita ei ole aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa huomioitu.
Kieltolause voi rakentua ilman kieltoverbiä, koska lauseessa kieltoa koodataan kieltoverbin lisäksi pääverbin konnegatiivimuodolla. Mikäli kieltoverbiä
ei esiinny, tällöin konnegatiivimuodon kanssa esiintyy jokin kieltoa polarisoiva elementti. Lisäksi aineisto sisältää kieltolauseita, joissa kieltoa polarisoidaan useammalla kuin yhdellä elementillä.
Käytetyt lyhenteet
ACC
CNG
DEM
ESS
LOC
ILL
INF
NEG
NPM
PL
PPM
PST
PTCP
SG

sm.
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akkusatiivi
konnegatiivi
diminutiivi
essiivi
lokatiivi
illatiivi
infinitiivi
kielto
kielteisyyttä polarisoiva elementti
monikko
myönteisyyttä polarisoiva elementti
preteriti
partisiippi
yksikkö
suomi
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Aineisto
Itkonen = Itkonen, T. I. 1931: Koltan- ja kuolanlappalaisia satuja. I–II. Kolttalaisia ja kildiniläisiä satuja. Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia
LX. Suomalais-Ugrilainen Seura, Helsinki.
Lagercrantz = Lagercrantz, Eliel 1961: Lappische Volksdichtung 5: See- und
skolte-lappische Texte des südlichen Varangergebiets. Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia 124. Suomalais-Ugrilainen Seura, Helsinki.
Kotimaisten kielten keskuksen nauhoitearkisto: 11308_1bz, 12401_1bz,
12744_1a, 12896_1a, 12896_2az, 12897_1a, 17447_1b, 17447_1cz,
17448_1b, 17448_1c, 17448_1d, 17454_1bz 17461_1d, 17461_1ez.
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The ways negation can be polarised in Skolt Saami
The purpose of this study is to investigate the ways negation can be polarised
in Skolt Saami. They change a meaning ’not X’ to meaning ’not even X’. In
standard language a particle ni is the only way to polarise negation but there
are alot of variation in spoken Skolt Saami. For this purpose also clitics -ge,
-kaan, -ki and -^i are used. Different elements can also be used in same
sentence.
MARKUS JUUTINEN
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1. Background and the research questions
Hungary and Finland have long and warm-hearted connections. Because
the languages belong to the same Finno-Ugric group of languages, many
researches, artists and ordinary people as well, have been interested in the
other country and its culture.
The names of the domestic animals are given by the owner, and in a way
or another they tell something the name-giver thinks about his or her animal.
Many Finnish horse names refer to Hungary – even if the animal has nothing
to do with that country. This shows, once again, that Hungary has a special
place in Finnish people’s minds.
In Finland, onomastics have traditionally concentrated on place names.
They have been used especially in historical research (Kiviniemi 1977: 4–6,
34). The research of personal names is common, and even the research of
other groups of names has a long tradition. For instance, in 1912, Heikki
Ojansuu published a study Kotieläintemme suomenkielinen nimistö (The
name system of our domestic animals).
There has been even wider interest in animal names. According to Claude
Levi-Strauss, the names of the French labour horses refer to the animals
themselves, but racehorse names have been borrowed from all kinds of connections (Lévi-Strauss 1966: 191–193, 204–207). German Edeltraud Dobning-Jülch has analysed the names of German domestic animals, especially
the naming of horses, during different times (Dobning-Jülch 1977; 1996).
Over recent decades, the research of these „other names” has widened in
the Northern countries: articles, post-graduate works and dissertations have
been published on the names of cows, horses, cats, dogs, ships, trains, music
pieces and many other subjects of everyday life (Davidsson 1994; Ehn 1994;
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Kruken 1994; Leibring 2000; Partanen 2000). Research on the names of domestic animals can be compared to the widening of micro history in the
1980s and 1990s (Heikkinen 1993).
In Finland, horse names are usually borrowed from sources that the namegiver regards as positive. There are only a few special ‘horse names’. That is
why it is interesting to see what kind of Hungary-connected names the Finns
have given to their horses at different times. This reveals what the Finns
know about Hungary. Which Hungarian people have four-legged namesakes?
It is worth studying which themes have not borrowed and when the Hungaryconnected names have been popular, when not.
2. Material
This article is based on my dissertation (Kalske 2005), for which I gathered
and analysed the names of 6000 Finnish-born horses, including traditional
home-breed horse names, Finnish studbook names and other registered horse
names. I also analyse the names of warm-blooded riding horses from the end
of the 19th century, warm-blooded trotter names from the 1950s and pony
names from the 1970s. I gathered newer material from the web sites of The
Finnish Trotting and Breeding Association (www.hippos.fi) and the horse
enthusiasts (www.sukuposti.fi). Both Finnish and other European registered
horses are found there.
3. Naming finnish horses
Concerning place names, it is common practice that a smaller population
would use the name of a meadow, field, lake, etc., the nearer that another
place with the same name can be found. The name of a small object can also
be changed more easily than that of a larger one (Kiviniemi 1977: 6–7, 33–
34; 1990: 35–43, 206). The law demands that humans give their children first
and last names. These names are widely and officially used; therefore, society defines the proper use of them.
The names of domestic animals are given by the owners. Pets’ names
used at home are not restricted by law but by public opinion.
In contrast, since 1971, all Finnish horses have had to be registered and
once a foal has been given a name it cannot be changed afterwards. The horse
name is restricted by several rules: it must be monolingual; it must not be
pornographic or religious; it must not be either a commercial name nor
borrowed from a famous sportsman; its maximum length is 15 letters (Nimisääntö 2003). There were no restrictions of that kind prior to 1971.
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The names of home-breed peasant horses were of two kinds in the 18th
and 19th centuries: they either referred to the animal as Rusko ‘Brownie’,
Valko ‘White’, Tähti ‘Star’, Tamma ‘Mare’, Ruuna ‘Gelding’, or they had
special horse names, like the gelding names Poku and Polle and the mare
name Piiju (Kalske 2005: 85–89).
At the start of the 20th century, home-breed horses were given human first
names belonging to the sex of the animal. The most common were the female
names of Liisa and Vappu and the male names of Pekka and Jaakko. The
peasant horse was anthropomorphized, which is easy to understand when the
political development of that time is noted: the cotters and homeless people
in the countryside now had the chance to buy their living places. This change
brought a large number of independent, forward-striving small farms to
Finland. Usually, they only owned one horse who was almost a family
member (Kalske 2005: 159; 1999: 155–158.)
After the Second World War, when the studbook system became popular
and the horse race activities became widespread, the home-breed horses were
named increasingly according to the hopes of the owners: Uljas ‘Handsome’,
Lento ‘Flight’, Virkku ‘Bright’. The principle was that a horse of the Finnish
race got a Finnish name. A Swedish name meant that the horse was of the Finnish race, but the mother tongue of the owner was Swedish (Kalske 2005: 53).
The names of the warm-blood horses (riding horses, trotters and ponies)
were mainly in a foreign language. At the beginning of the 20th century, the
riding horses were given English, German and French names. The owners were
upper-class members of society and officers, or internationally orientated
people.
Our first warm-blooded trotters were imported from the Soviet Union, and
in Finland their foals received Russian or Russian-like names, like Katja,
Marusja, Lanjek (father Namjek). Later, English became the most popular
language for names because most people in Finland could speak it to some
degree. Another popular language was Spanish – because of tourism. The
language of a name did not tell anything about the origin of the horse. A foreign language showed that the animal was of strange origin.
The internationalization of Finland over recent decades has been shown in
the horse names, too. Some horses of the Finnish race have foreign names
(Amora, Elektron, Manjaana). On the other hand, some warm-blooded horses
always have some Finnish or Swedish names (Hilkka, Wappu, Ilkka, Filur,
Kasakka, Musketör) (Kalske 2005: 194–202, 258–259, 315).
Compulsory registration and the studbook system meant that every horse
had to get a unique name. Traditional names were not enough. Now the ima89
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gination and the humour of the name-givers broke out. New names were constructed by building names of two or three parts, when one part was the ‘real’
name, the other referred to the father or mother of the horse. Later, the other
part of the name could also refer to the name of the breeder or the owner
(Einolan Luonnonvoima ‘Einola’s Natural Power’, Jarru N ‘Drag N’)
4. Hungary as a source of horse names: what do the Finns know
about Hungary?
More horse names are needed all the time. Where the Finns borrow the
names from tells what they know about the world and what they are interested in. That is why it is good to see how Hungary – a country of excellent
horsemanship – is revealed in Finnish horse names.
The names found in my material are presented according to these themes:
1) geographical names; 2) music; 3) food and drink; 4) well-known Hungarian people; and 5) Hungarian first names. These themes are based on the
material. They can be criticized, because some names could belong to more
than one category.
The birth year of a horse is mentioned together with the name. After the
year 1971 it also tells the time when the name has been given. Prior to 1971,
a horse could have been given its name as a grown up, or the name could
have been changed for some reason. One can ask, is this list complete or are
some unexpected names missing? There are hardly any bigger faults. This
article is based on my doctoral thesis and all its material was analysed for
this reason (See the chapter 2).
The race (as noted below) and the year of the birth are mentioned after the
name:
fh = Finnish race
wb = warm-blooded (usually a trotter)
kb = cold-blooded (not of Finnish race)
rh = riding horse, half- or full-blooded
pony = ponies and small horses (including Islandic horses)
sh = statistic horse: other horses that do not belong to any special race
bu = background unknown: the father and/or mother is/are unknown
a) Geographical names
Country: Unkari (fh 1954, Mother: Unikko), Magyar (wb 2008), Magyar
Remeny (wb 2006), Ungar (bu 1990). In addition, there have been four
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horses bought from Hungary: Hungary Jutalom (wb 1981), Hungary Neutron
(wb 1985), Hungary Parfüm (wb 1985), Hungary Donna (wb 1982).
Remény ’hope’, is not unexpected as a part of a horse’s name. Hungarian
remény is a common part of the names of the trotters and studbook horses of
the Finnish race.
The Danube between Hungary and Austria. Several Finnish horse names
refer to cultural Central Europe. If the name of a foal refers to Hungary, the
names of its parents can refer not only to Austria, but also to Italian, German
of English world: Tonava ‘Danube’ (bu 1990), Tonava (sh 1995, Father:
Mozart, mother: Toscana), Duna ‘Danube’ Prunella (wb 2008), Donau (bu
1980), Donau Express (wb 1987), Donau Prizessin (sh 2007, Father:
Donaukaiser). There are some curiosities in the material: Donau Sandels (wb
1975), Rania van Donau (rh 2007).
The features connecting these names are culture and – from Finland’s
point of view – exotism. Tonava and Duna are associated with Hungary and
Austria, Toscana with an Italian county. The German names, Prinzessin and
Donaukaiser, are connected to the history of the German-speaking area.
These areas and topics in Finland are known from tourism and the operettas,
not from political history. The name Rania van Donau sounds like a Dutch
personal name, even if the surname, Donau, would be quite unusual
All of this tells us that, to the name giver, the distant, beautiful, cultural
world is one of unity from which one can freely pick elements for the names.
‘Express’ is a frequent part of horse names, but it can easily be associated
with journeys: trains (Orient Express) or buses (Expressbus).
Donau Sandels is a curiosity. Johan August Sandels was one of the heroes
of Finland’s War (1808–1809). The poem, ’Vänrikki Stoolin tarinat’ by J. L.
Runeberg, for instance, tells about Colonel Sandels’ fight at the Koljonvirta
River. Therefore, it is possible to connect the name Sandels with another
large river, The Danube. For Finns, this name is humorous because Sandels
is also a brand of beer.
Pusta: Pusta (fh 1967), Pusta (fh 1972), Ruskealan Pusta Rosé (rh 1984).
It is common that a horse name includes the name of the owner or the
breeder. Ruskeala is the name of a farm and a trade mark telling about the
origin of the horse. Pusta Rosé has been borrowed from a low price
Hungarian rosé wine. For several decades, it was very common in Finland.
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b) Music
The world of operettas and gipsy music: Primas (fh 1983), Primas (rh
1990), Lehar (fh 2000), Lehar (rh 2007), Zardas (rh 1978), Zardas Tune (rh
2002), Sardas (fh 1973, Mother: Sanna), Maritsa (fh 1962), Maritsa (fh
1976), Maritsa (pony 1995), Maritsa L (fh 1985), Mariza (wb 1970), Mariza
(pony 1984), Mariza Delano (Father: Delano Hanover), Mariza Rubin (wb
1992), Miss Mariza (wb 1992), Pajari’s Mariza (wb 1990), Rock Mariza (wb
1982, Father: Rocky).
A modern classic: Bela Bartok (wb 1990). This list shows that operettas
and gipsy music are close to the Finns. They are known, they are liked and
they are associated with Hungary. Very often, the names are intentionally
written ’wrongly’ and this causes laughter. It maintains that the Finns can’t
pronounce foreign words correctly, or that it is snobby to give such names to
Finnish horses.
The hussars: Costa Husar (wb 1991, Father: Costa Lobell. Lobell is a
hereditary part of trotter names, like a surname), Husar (fh 1998), Star Husar
(wb 1983).
The word ’hussar’ refers to people; therefore, these names could be presented together with other names referring to human beings. This word, and
this concept, are familiar to the Finns in the world of operettas: let us
mention the Operetta Victoria and her Hussar by Paul Abraham. The term
hussar refers to the Hungarian light cavalry; therefore, it is easily connected
with horses.
As for the cultural concepts, the name-givers are very vague: none of the
horses named Hussar are riding horses. These names were presented together
with the names referring to music because the rich operetta-motivated
amount of names gives us reason to think that the hussars are known in
Finland as operetta heroes, not real soldiers.
c) Food and drink
H. P. Paprika (fh 2000), Paprika (fh 1978), Paprika (rh 1993), Paprika
(wb 1974), Paprika Nuoli (nuoli: ‘arrow’) (fh 2002), Kulassi (< gulyás ’a
famous Hungarian soup’) (fh 1991), Palinka (< pálinka ’Hungarian spirits,
like vodka’) (wb 1992), SG Unicum (Unicum is the name of a Hungarian
liqueur) (rh 1996).
Horse names referring to flora and fauna are common in Finland. Spices
and ornamental or wild plants (almond, oregano, water lily, cloudberry) and
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wild animals (deer, swan, lark, hawk) are most common. The names refer to
something beautiful, free and delightful, not to the basic things of everyday
life (Kalske 2005: 192–194).
Kulassi is an exception. Strong food does not sounds like a horse name,
especially because the phrase pistetään makkaraksi ‘is made into a sausage’
means the slaughter of a horse. The contradiction between the name and the
referent is mild because the goulash is somehow exotic in Finland. Sometimes there is hard humour in the names.
d) Famous Hungarian people
Zsa Zsa Horn (rf 1988). In Europe, there are 19 registered riding horses or
trotters by the name of Zsa Zsa. Some of them have another element in their
name, like this Finnish horse with a ’wrong’ surname. In the European registers, there are 46 horses by the name of Zaza. These names can, naturally,
have some other sources than the famous Hungarian actress, Zsa Zsa Gabor.
Horses by the name of Gabor have not been found in Finland, but elsewhere
in Europe there are at least 15 warm-blooded horses with that name.
Soros (wb 1988, Father: Cadillac). This name has been borrowed from
the famous Hungarian businessman George Soros. A connection in the semantic features of the foal’s and its father’s names can be seen. They both
refer to luxury or riches.
Alder Rubik (wb 2008). The ’surname’ of the horse has been borrowed
either from the famous Hungarian Ernő Rubik or – more likely – from the
Rubik’s cube. Features of children’s lives are a common source for horse
names (Heija ‘craddle’, Leikki ‘play’, Molla ‘doll’, Paija ‘toy’, Nalle ‘Teddy
bear’).
The cultures meet: Ilo, Ilona and Cicciolina. The name Ilo ’joy’ belongs
to the traditional home-breed horse name system. The Hungarian female first
name, Ilona, is also common in Finland and it has often been borrowed to
name horses: between 1960 and 2009, there were 53 horses registered with
the name Ilona. Cicciolina, on the other hand, is the pet name of Hungaryborn Ilona Staller. – Cicciolina (wb 1988), Cicciolina (rh 1994), Cicciolina
Hoss (wb 1988), Jetset Cicciolina (wb 1989), Lady Cicciolina (wb 1992).
Hoss in the name Cicciolina Hoss is frequently used as part of horse name
in Finland. One source of these associations can be the Wild West TV series,
Bonanza, and one of its main figures, Eric ’Hoss’ Cartwright (Kalske 2005:
351).
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e) Hungarian first names
In addition to the female name, Ilona, there are several Hungarian male
first names given to horses: Bela (wb 1969), Miklos (fh 1972), Sandor (rh
2005), Sandor Kähö (wb 2008; Kähö is a heritable horse’s ‘surname’), Sandor fra Vannäs (pony 1989).
Sandor fra Vannäs is an Islandic horse, which can be seen in the name.
According to the breeders’ international agreement, the names of the Islandic
horses consist of three elements: the animal’s real name, the preposition fra
(‘from’) and the name of the home farm. Usually the ‘own’ part of the name
is Islandic; a Hungarian element is exceptional.
To an outsider, it is impossible to see why an animal has been given the
name it has. In the background, there may be someone familiar to the name
giver; it may be a name borrowed from literature; or it may be a name
generally associated with Hungary. On the other hand, the Finnish mentality
expects that the name of a familiar person is not given to an animal. It would
be an insult.
Horses have been given international female names (Rita, Angelina, Daniela), but their origin cannot be defined. Many other reasons, expect the nationality, influence the name giving. In Finnish stables, various names have
been found; for instance, Silvia, Sonja, Elisabeth and Jacqueline, which can
refer to the queens of Sweden, Norway and England, and to the wife of President John F. Kennedy.
5. Summary
At the beginning of the 20th century, riding horses did not get Hungaryconnected names in Finland because the owners were orientated westwards.
The Hungarian-type names became popular in the 1980s. This could be
because a better standard of living encouraged tourism. One reason, connected to this, could be the new political situation in Middle Europe. Whatever the reasons, the turning points of Hungarian history did not influence
the horse names. This is the same in general, because international politics is
not seen in the horses’ names. Finns are not toying with serious or dangerous
matters. As a temporary nickname, Perkele ’Devil’ and Stalin or Hitler could
have been used.
And on the contrary? What do the Finns know about Hungary, based on
horse names? We see the name of the country in several languages, and The
Danube and The Pusta. The Finns know the concepts from their schoolbooks,
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but from the tourist advertisement and the most popular destinations of the
packet tours.
Of the names referring to music, Béla Bartók clearly refers to classic music
which is unexpected. On the other hand, many famous artists (Leonardo da
Vinci) or opera characters (Leonardo, Leporello) have sometimes loaned their
names to horses (Kalske 2005).
Primas and Zardas or Sardas, refer to Hungarian gipsy music, which is
well known by tourists (Olszanska – Olszanski 2002).
Lehar and Mariza or Maritsa, belong to the world of operettas. Lehár was
a Hungarian composer, and the operetta, Countess Mariza, was composed by
another Hungarian, Imre Kálmán.
Through tourism the Finns have come into contact with paprika, pálinka
and Unicum. The last name is, in fact, a product name, which is an unexpected
horse name. In the 1990s, the name rules were not as strict as now. On the
other hand, from the Finnish point of view, Unicum can be compared to the
appellative pálinka. It is a matter of exotism, not advertising.
What has tourism taught the Finns about Hungary? A tourist guide analyses
the traveller’s Hungary like this: ‘The whip-waving shepherds of the Pusta,
the violin playing black-eyed gypsies and traditionally dressed dancing girls’.
This is the Hungary of tourists. The authors summarize this in three words:
csárdás, gulyás, paprikás (csárdás ’a Hungarian dance’, gulyás ‘goulash’,
paprika ‘a Hungarian spice’) (Huotari – Väyrynen 1994: 36). This vision is
verified by the horse-name system.
Who are the Hungarian people who have found their way so deep to the
Finnish world that they have loaned their names to horses? In this group, we
see, besides Béla Bartók the composer Lehár, the cube-creator Rubik, the
billionaire Soros, and the entertainer and Italian parliament member Cicciolina or Ilona Staller. The political leaders are missing, as well as the scientists,
which is not surprising. The world of horses is the world of free time,
entertainment and money-making competition. Depressing or hard things are
associated to it.
It is not sure whether the Finnish horse owners know about the Hungarian
background of Cicciolina, Rubik and Soros. It is possible that they just like
to give their horses the names of world famous people. These names are
associated with luxury, excitement and fame. The quality of that fame does
not necessarily please everybody (Cicciolina). As a comparison, in 2001
there Nordic skiing world cup was held in Finland. It was a catastrophe.
Several Finnish skiers were caught doping. Soon after that, several Finnish
foals were given names like Hemohes or Hepohes: the former is the name of
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a doping substance, the latter a modification of it. This does not mean that
Finns would have accepted doping. The name was given after the sensation
at the time the foal was born. It was easy to deal with the difficult question
by laughing at it. If Hemohes or Cicciolina is a smart horse whose work is to
trot along in a circle, it cannot be very dangerous.
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Magyar lónevek finn asszociációi
Jelen tanulmány azt vizsgálja, hogy milyen magyar eredetű neveket adnak
a finn lótulajdonosok állataiknak. A háziállat neve a tulajdonos magánügye,
azt a nevet adja az állatnak, amelyiket akarja. A nemzeti nyilvántartások segítségével ismerhetjük meg a névanyag minőségét. A lónevek árulkodnak
arról, hogy a finnek mit tudnak Magyarországról. Tanulmányom alapja a
szombathelyi Nyugat-Magyarországi Egyetemen megrendezett finnugor konferencián 2011-ben elhangzott előadásom volt.
A finnek Magyarországról alkotott képe néhány földrajzi névből (Duna és
puszta), a magyar zenei hagyományokból (Lehár, csárdás), az étel- és italkultúrából (Unicum, gulyás), valamint a nemzetközileg ismert magyar hírességek neveiből (Cicciolina, Soros, Rubik) áll. Politikai asszociációt nem találtam. A magyar nevekkel való kapcsolat az utóbbi évtizedekben vált népszerűbbé, az idegenforgalom növekedése miatt.
MARJA KALSKE
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1. Bevezetés
A paradigma a ragozási sorba tartozó toldalékok rendszere. A Nyelvi fogalmak kisszótára szerint a paradigma úgy képzelhető el, mint meghatározott
nyelvtani jelentéseket hordozó síkok sora, és a rag jelöli ki azt a síkot, amelyen a szóalak elhelyezkedik. A paradigmában lévő síkok nyelvtani jelentése
alapján beszélünk esetparadigmáról, ill. szám-személy paradigmáról, ez
utóbbi a szóalakon utal egy másik mondatrész számára és személyére. A paradigma általában és jellemzően meghatározott elemkészletet, zárt rendszert
jelent (Tolcsvai 2000: 199–200).
A paradigma teljes, szabályos és aktív, ha minden síkjának van egyértelmű jelölője, s ezek szinte minden tőhöz hozzátehetők. Emellett azonban a világ szinte minden nyelvében megfigyelhető, hogy a szókincs bizonyos ragozható elemeinek egyes alakjai nem léteznek, vagyis az elméletileg lehetséges
szóalakok közül bizonyos alakok nem fordulnak elő a használat során. Ezeket nevezzük hiányos paradigmának, másképpen a szó defektív ragozásának,
illetve paradigmatikus hiánynak (Papp 1975: 187; Penttilä 1957: 195; Karlsson 1994: 103).
A szakirodalom a főnévi számparadigmára vonatkoztatva általában három
csoportot különböztet meg: a) teljes számrendszerű szavakat, b) singulare
tantumokat és c) plurale tantumokat.
Tanulmányomban a korábbi plurale tantum vizsgálataimhoz szorosan
kapcsolódva azt kívánom ismertetni, hogy az újabb nyelvészeti irányzatok
hogyan tekintenek erre a speciális nyelvi jelenségre, hogyan történik grammatikai kategorizálásuk.
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2. A plurale tantum és a komponenses szemantikai elemzés
A komponenses szemantikai elemzés abból a feltevésből indul ki, hogy az
azonos szemantikai mezőhöz tartozó szavak jelentése között kapcsolat áll
fenn, a jelentésük közötti különbség szemantikai jegyekkel, komponensekkel
leírható. A fonológiai megkülönböztető jegyek mintájára a szemantikai
jegyek is binárisak (Kiefer 2007: 63).
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A komponenses szemantikai elemzés mintája
(Lőrincz 2009: 40)
A komponenses elemzések között speciális helyet foglal el Anna Wierzbicka elmélete, mely három alaptételre épül (vö. Kiefer 2007: 85–88):
a) Nincs különbség a metanyelv és a tárgynyelv között.
b) A szemantikai alapelemek nyelvi elemzés eredményei, nem egy adott
nyelvhez köthetők, hanem nyelvi univerzálék. A nyelvek szavai közötti szemantikai különbségeket úgy lehet megragadni, ha közös elemekből indulunk
ki.
c) A szemantikai elemzés végeredménye egy parafrázis: nem konceptuális
egységekhez tartozó szó jelentését úgy határozzuk meg, hogy azt a konceptuális egységek segítségével körülírjuk. Vagyis a szókészlet minden egyes
szava felbontható bizonyos szemantikai alapelemek (főnevek, determinánsok, kvantorok stb.) felhasználásával:
pl. X fej = X emberi testrész
ez a testrész az összes többi testrész fölött van
ha valaki gondolkodik, akkor ebben a testrészben történik valami
Wierzbicka ezzel a módszerrel végezte el a plurale tantumok osztályozását is (1988: 557–559):1

1

Felosztását rövidített, egyszerűsített formában adom közre, a teljes anyagot ld. Wierzbicka 1988: 557–559.

100

A PLURALE TANTUM ÚJABB LEHETSÉGES MEGKÖZELÍTÉSI MÓDJAI
a) Csak plurália – olyan apró részekből álló anyagok elnevezése, amelynek megszámolása nem okoz gondot annak, aki tud számolni, de túl sok annak, aki meg akarja számolni (oats ’zab’, curds ’túró’, coffe-grounds ’kávézacc’). Ezekre nem úgy gondolunk, mint megszámolható dolgokra, hanem
mint olyanokra, amelyekből bármekkora részt válasszunk is le, minden rész
egyformán megtartja eredeti jellegét. Sok különálló, de egyforma rész alkotja, amelyek kicsik és közel vannak egymáshoz, ezért szétválogatásuk lehetetlen vagy értelmetlen, nem tudunk rájuk úgy gondolni, mint szétválogatható
és megszámolható dolgokra.
b) Csak plurália – helynevek, amelyek tiszta belső határok nélkül terülnek
el (plains ’síkság’, steppes ’sztyeppe’, woodlands ’fás vidék’). Nem ember
alkotta helyek. Jól látható, hogy több részből állnak, ám ezek a részek nem
különülnek el egymástól, így nem egyes helyekként, hanem egészként gondolunk rájuk. Bármely nagyobb részüket leválasztva minden rész megőrzi
eredeti jellegét.
c) Csak plurália – sok, helyhez rögzített tárgy (stairs ’lépcső’, catacombs
’föld alatti katakomba’, bleachers ’fapados lelátó’, bowels ’belek’). Nem
mozgatható dolgok, amelyekről látható, hogy sok kapcsolódó részből állnak.
Ezeket a részeket, mivel kapcsolódnak egymáshoz, nem tartjuk különállónak,
és nem úgy gondolunk rájuk, mint az egésztől elválasztható, jellegét elválasztva is megőrző dolgokra.
d) Csak plurália az ’a pair of x’ kifejezésben – páros dolgok elnevezése
(scissors ’olló’, goggles ’szemüveg’). Olyan dolgok, amelyek két azonos és
azonos rendeltetésű részből állnak. Ezeket a részeket ugyanakkor nem látjuk
különálló dolgoknak, mivel kapcsolódnak egymáshoz, és egymagukban
képtelenek lennének funkciójuk betöltésére. Ezeket a két azonos részből álló
dolgokat számolhatjuk, de mindig az egész dolog, és nem az egymáshoz kapcsolódó alkotóelemek állnak a fókuszban.
e) Csak plurália – tárgyak és/vagy anyagok csoportja (leftovers ’maradék’, groceries ’élelmiszer’). Különféle dolgok, amelyek ugyanazon a helyen
és ugyanazon az okból vannak jelen, és amelyekre részben különbözőségük
miatt nem gondolunk megszámolhatóként, részben pedig azért, mert nem
mindről mondható el, hogy különálló dolog.
f) Főleg plurália – kis dolgok kis mennyisége, amit meg lehet számolni,
de normális körülmények között nem számolják meg (noodles ’tészta’, peas
’borsó’). Olyan dolog, amire „nem számolhatóként” gondolunk, ehelyett
olyan dolognak tartjuk, amit sok kisebb, különálló dolog alkot, amiket viszont általában nem akarunk megszámolni. Ezek a kisebb alkotóelemek
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szükség esetén megszámolhatók, az egészből eltávolítva pedig megőrzik
eredeti jellegüket.
3. A plurale tantum helye a kognitív nyelvészetben
A kognitív nyelvészetben a jelentésalkotás komponensei a következők: a
jelentés létrehozása (megismerés), annak kommunikációja (nyelv), és az arra
épülő emberi viselkedés (kultúra) (Kövecses – Benczes 2010: 13). E három
fogalom vizsgálatára különböző tudományágak specializálódtak (pl. kognitív
pszichológia, megismeréstudomány, mesterséges intelligencia), és ezek eredményeinek szintetizálásaként jött létre a kognitív nyelvészet az 1970-es
években. A vizsgálati anyag szempontjából lényeges kérdés, hogy milyen
kapcsolat áll fenn a valóság és az elme között, és mit is jelent a jelentés a
kognitív nyelvészetben. Ugyanis a plurale tantumok taglalásakor gyakran olvasható, hogy ezek tipikus példái az olyan nyelvi elemeknek, melyek numerusuk révén nem tükrözik az objektív valóságot (vö. Baufeld 1979: 13–19).
A kognitív nyelvészet egyik alapfogalma a konceptualizáció, amin egy
adott entitás értelmezését értjük (Kövecses – Benczes 2010: 145). A plurale
tantumok olyan nyelvi jelenségek, amelyek formáját, mennyiségét illetően
jelentős eltérések figyelhetők meg a világ nyelveiben. Ennek oka az adott
nyelvet beszélők eltérő jellegű megfigyelésével, azaz alternatív konceptualizációjával magyarázható. Az alternatív konceptualizációval összefüggésben
álló értelmezési műveletek közül a plurale tantumok az ún. átfogó kép értelmezési műveletek révén válnak vizsgálhatóvá. Ennek során – mint az a nevében is tükröződik – az adott entitásról vagy szituációról átfogó képet kapunk.
Valójában az átfogó kép három értelmezési művelet egysége, nevezetesen a
strukturális sematizáció, az erődinamika és a reláció művelete. A vizsgálat
szempontjából az első, azaz a strukturális sematizáció a releváns művelet. A
strukturális sematizáció azt a célt hivatott szolgálni, hogy az entitásokat
egyediesítsük környezetüktől egy adott szituációban. Általában azokat az
objektumokat, amelyek jól érzékelhető határvonalakkal rendelkező egyedi
tárgyként konceptualizálhatók, a nyelv megszámlálható főnevekkel jelöli
(falevél). Ezzel szemben a jól érzékelhető határvonalakkal nem rendelkező
entitások nem egyediesíthetők egyértelműen, így azokat a nyelv megszámlálhatatlan főnévként2 (víz, levegő) jeleníti meg. Ha egyszerre több, egyedi
entitást érzékelünk, akkor a beszéd során többes számot használunk (falevelek). Azonban az egyszerre nagy számban jelentkező független entitást
nem egyediesíthető entitásként is lehet konceptualizálni (lombozat). Az is le2

Az angol terminológiában mass vagy mass-noun.
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hetséges, hogy több egyedi entitást konceptualizálunk egységként (csapat)
(Kövecses – Benczes 2010: 154). A nyelvek közötti plurale tantum használat
tehát a kognitív megközelítés szerint azért mutat eltéréseket, mert a nyelvek
az adott szavak megalkotása, használata során eltérően konceptualizálnak,
vagyis a több részből álló entitás esetén, ha részletesebb konceptualizáció
történik, akkor jelenik meg a többes forma, míg ugyanannak a szónak más
nyelvben történő egyes számú használata arra utal, hogy ott elnagyoltabb
konceptualizációval számolhatunk, vagyis az egyes részletek a háttérbe szorulnak.
3.1. Konceptualizáció
Rune Ingo vizsgálatai szerint megfigyelhető bizonyos eltérés a különböző
nyelvek számhasználatát illetően, jóllehet a plurale tantumok létrejöttének
oka és feltétele minden nyelvben hasonló. Így például a betegségnevek az angolban a legtöbb esetben plurale tantumok, ezzel szemben a franciában
legnagyobb részük egyes számban áll (Ingo 1978: 34–35). Ez utóbbi állítás
alapján joggal merül fel tehát a kérdés, vajon ugyanannak a denotátumnak
egyes vagy többes számmal való jelölése önkényesen történik-e, vagy pedig
a már fent említett konceptualizációs különbségekkel magyarázható. E
kérdés megválaszolására törekedett Anna Wierzbicka, aki az alábbi példák
vizsgálatával kívánta bizonyítani, hogy a kérdéses jelenség oka a konceptualizációban keresendő. Első példájában az angol egyes számú mouth ’száj’
szót veti össze a plurale tantumként funkcionáló lengyel usta ’száj’ szóval.
Jóllehet mindkét szó egyaránt jelölheti a szájüreget és az ajkakat is, a lengyel
többes számú alak konceptualizációjában mégis az ’ajkak’ jelentés lesz a
prominensebb, az angol egyes számú forma esetén pedig az egyetlen ’szájüreg’. Ennek igazolására Wierzbicka bemutatja, hogy a lengyelben mind az
említett usta, mind pedig a wargi ’ajkak’ jelentésű szó szerepelhet együtt
olyan jelzőkkel, mint czervone ’piros’, spikane ’repedezett’. Ezzel szemben
az angolban ritkán fordul elő a red mouth ’piros száj’ szerkezet, és nem használatos a *craced mouth ’repedezett száj’ forma sem. A kollokáció során
megjelenő differencia felveti a jelentés különbségét, és ez a jelentésbeli különbség visszatükröződik a grammatikai tulajdonságok különbségében (Wierzbicka 1996: 386).
A másik példa a német ’nadrág’ jelentésű szó. Ez die Hose (egyes szám)
és die Hosen (plurale tantum) formában is használatos. A beszélő gyakran
nem tesz különbséget a két szó jelentése között, vagyis a felszínen a közöttük
lévő grammatikai különbség tökéletesen önkényes. De a konceptualizálásukban lévő különbséget nem nehéz megtalálni. Habár nem történik jelentésbeli
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megkülönböztetés, mégis, ha a rövidnadrágról van szó, a beszélő csak az
egyes formát használja (kurze Hose). Ugyanez történik az alsónemű megnevezése során, vagyis inkább az egyes alak (die Unterhose) használatos a többes helyett. Tehát amikor a ruhadarab dualisi jellege kevésbé hangsúlyozott,
akkor az egyes a preferált forma. Viszont az olyan szólásban, mint die Frau
hat die Hosen an ’az asszony viseli a nadrágot’, csak a többes forma jelenhet
meg. Ebben az esetben a nadrág mint a férfiasság szimbóluma értendő és a
referátum „szárosztású” (ang. leg-dividing) természete ellentétben áll a tradicionális feminin „egyes takarás”-sal (ang. wraparounds). Ebben az esetben
van értelme hangsúlyozni a tárgyi dualitást, hiszen arról van szó, hogy a nő
veszi át a férfi szerepet (Wierzbicka 1996: 386).
A harmadik példát a ’haj’ jelentésű szó számhasználatára hozza. Míg az
angolban mindig egyes számban használatos (hair), addig a franciában
(cheveux) és az olaszban (capelli) többes számban áll. A németben, ahol az
egyes (das Haar) és a többes (die Haare) is használatos, a beszélő biztosan
nem véletlenszerűen válogat a különböző formák között, hanem a „számolhatóságra való érzékenység” vezérli a válogatást. Míg ugyanis az angol long
hair ’hosszú haj’ frázisnak egyaránt megfelel a német langes Haar (singularis) és lange Haare (pluralis), addig a curly hair ’göndör haj’ kifejezés már
inkább egyes formában használatos a németben (lockiges Haar). Ezzel szemben az ’égnek áll a hajam’ kifejezésben már csakis a többes forma figyelhető
meg (mir stehen die Haare zu Bergen). Ezek esetén is azzal kell számolnunk
tehát, hogy a grammatikai szám kapcsolatban áll a szemantikai számlálhatósággal (ang. semantic countability). Vagyis a lockiges Haar egyes forma
használatát az indokolja, hogy a beszélő ilyenkor a hajat mint egyes fürtök
összekapcsolódásából álló egységet észleli, míg a fenti kifejezésben pontosan
az ellentetje történik, hiszen minden egyes haja szála az égnek áll (Wierzbicka 1996: 386–387).
Wierzbicka fentebb bemutatott eredményei azonban óvatosan kezelendők,
mivel mindkét esetben egyetlen többes számú példával támasztotta alá elméletét. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy mindkét példa folklór adat (szólás), mely sok archaizmust őriz. Így például az idézett német szólásban (azaz
egy konvencionális kifejezésben) megfigyelhető többes alak önmagában nem
meggyőző érv az „egyes takarású” = ’női’ és „szár-osztású” = ’férfi’ kategóriák bizonyításához.
Ugyancsak problémás a ’hosszú haj’ : ’göndör haj’ eltérő számhasználatára hozott magyarázat is, mivel itt valószínűleg hasonló a helyzet mint a magyar anyagnevek esetében: homok : homokok, zsír : zsírok. Ilyenkor ugyanis
a többes számú alak nem mennyiséget, hanem fajtát jelöl.
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3.2. A belső homogenitás elve
A megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek elkülönítésének alapja
a belső homogenitás, melyet az alábbi tulajdonságok alapján lehet meghatározni: oszthatóság, sokszorozódási képesség, belső határoltság. E tulajdonságok alapján a megszámlálhatatlan ’anyag’ belsőleg homogén, részeire bontásakor a rész egyenértékű az egésszel, és sokszorozódásakor is ugyanaz marad,
mint a rész. Ezzel szemben a ’tárgy’-ra nem jellemző a homogenitás. A rész
nem ugyanaz, mint az egész, és sokszorozódás esetén is csupán a részek sokféleségéről beszélhetünk. Ezek az individualizált dolgok belülről határoltak,
kötöttek, és nem definiálhatók pusztán a részek kiterjedésével (Taylor 2002:
366).
Ezek alapján a főneveknek hármas felosztása lehetséges: egyes számú,
többes számú (megszámlálható) és megszámlálhatatlan főnév. Az egyes
szám jól körülhatárolható objektumot jelöl, a többes szám ugyanazon objektumból többet. Mégis a többes szám és a megszámlálhatatlan főnevek között
bizonyos hasonlóságot fedezhetünk fel, amely a belső homogenitáson alapszik. A megszámlálhatatlan főnevek részekre bontásakor a rész egyenértékű
az egésszel, és sokszorozódásakor is ugyanaz marad, mint a rész. Hasonlóan
viselkedik viszont a fiú individualizált objektum, mely megszámlálható főnév, vagyis a többes szám (fiúk) jelöli, ha több fiúról van szó. Ha a fiúkat kisebb csoportokra osztjuk, akkor is fiúk maradnak, és ha további fiúkat, fiúcsoportokat adunk hozzájuk, akkor is fiúkról beszélünk. Vagyis a belső homogenitás tételének mindkét csoport megfelel, különbség viszont a kijelölt
entitások „szemcséssége” (ang. granularity) alapján keresendő. Ha közelebbről megfigyeljük, a megszámlálhatatlan főnév esetén a részecskék – melyekből felépül – válnak meghatározóvá, a megszámlálhatatlan főnév többrészes
entitássá válik. A kapcsolat a többrészes entitás és a megszámlálhatatlan főnév között tehát vizuális jellegű (Lakoff alapján Taylor 2002: 372–373).
A hármas felosztásba (egyes szám, többes szám, egyes számú megszámlálhatatlan főnév) azonban nem sorolható be minden egyes nyelvi alak. Az
angol többes számú groceries ’élelmiszer’ esetén nem beszélhetünk egyes
számról, vagyis nem használatos az *a grocery, *one grocery, *the grocery
forma. A megszámlálhatatlan főnév tehát tovább osztható egyes és többes
formákra (singular mass, plural mass), és a plurale tantumok ez utóbbi
csoportba tartoznak. A megszámlálhatatlan főnév státusz azért indokolt, mert
az egyedi komponensek nem különösebben fontosak a konceptualizáció folyamatában (Taylor 2002: 373–374).
A kognitív nyelvészetben a plurale tantum megszámlálhatatlan főnévként
való értelmezése mellett él a hagyományos plurale tantum definíció is, ahol a
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többes számú megszámlálhatatlan főnév ennek a kategóriának pusztán alcsoportját képviseli.
3.3. A többrészes és a felhalmozott objektum
Günter Radden és René Dirven Cognitive English Grammar (2007) című
munkájában az angol plurale tantumok két csoportját különbözteti meg: a)
többrészes (ang. multiplex) objektum; b) felhalmozott (ang. amassed) objektum. Többrészes objektumnak tekintendők a két egyforma részből felépülő
dolgok. Az ilyen „kettős (dualis) tárgyak” általában mindig többes számban
álló főnevek (glasses ’szemüveg’, scissors ’olló’, trousers ’nadrág’, lungs
’tüdő’ stb.). Fontos azonban, hogy e szavak esetén nem elegendő, hogy a tárgyak két azonos részből épüljenek fel, hanem az is szükséges, hogy ez legyen
a hangsúlyos. Ha azonban ez nem történik meg, akkor normál, megszámlálható főnevek (count noun) lesznek, mint például shirt ’ing’, blouse ’blúz’,
jacket ’kabát’. A két részből való felépülés a fehérnemű megnevezésekor
(bra ’melltartó’) nem játszik szerepet, akárcsak bizonyos jövevényszavak
(bicycle ’bicikli’) esetében sem (Radden – Dirven 2007: 77).3
Az olyan objektumokat, amelyek több egyedi elemből épülnek fel, szintén
többrészesnek tekinthetjük. Ezek részei tisztán elkülöníthetőek és megszámlálhatóak. Így beszélhetünk many belongings ’sok holmi’-ról, many valuables
’sok érték’-ről és many groceries ’sok élelmiszer’-ről. A többes számú wages
’bérek’ főnevet is több részt jelölő szónak tekinthetjük, habár a bérek részei a
hagyományos értelemben nem számszerűsíthetőek.
A plurale tantumok másik csoportja a felhalmozott objektumok halmaza,
amelyek több objektum laza kapcsolatát jelentik, és általában többes számban jelennek meg. Ebben az esetben is néha könnyebb, máskor viszont nehezebb elkülöníteni az objektumcsoport egyes elemeit. Csak nagyon ritkán
érezzük szükségét, hogy számszerűsítsük a csoportot alkotó elemeket, de az
angol nyelvtan lehetővé teszi ezt. Így beszélhetünk many tea-leaves ’sok tealevél’-ről és many grounds ’sok maradék’-ról (Radden – Dirven 2007: 77).
Az egyes objektumok elhelyezkedését az egyrészes – többrészes folyamatban az alábbi ábra mutatja be, a Radden – Dirven szerzőpáros (2007: 78)
alapján:

3

A bemutatott példák kapcsán szükségesnek látom felhívni a figyelmet a konceptualizáció nyelvspecifikus jellegére. Szemben ugyanis az angollal, a finnben az itt bemutatott
két részből felépülő ruhadarabok (fi. rintaliivit ’melltartó’; bikinit ’bikini’) mindegyike
plurale tantum, azaz a hangsúly az egyes részeken van.

106

A PLURALE TANTUM ÚJABB LEHETSÉGES MEGKÖZELÍTÉSI MÓDJAI
egyrészes Többrészes (multiplex)
(uniplex)
objektumok, melyek
objektum
uniplexnek tűnnek
singularis gyűjtőnév (kollektivum)
Nsg – Vsg

Nsg – Vsg

Nsg – Vpl

A car is
The board The police
coming. meets today. are here.
’Jön egy ’A bizottság ’Itt van a
autó.’
ma találko- rendőrség.’
zik.’

uniplex és felhalmozott
objektumok, melyek
multiplexnek tűnnek
plurale tantum

multiplex
objektum
pluralis

Npl – Vsg

Npl – Vpl

Npl – Vpl

The news
is real.
’A hír
igaz.’

Our wages
are low.
’A bérünk
alacsony.’

Three cars
are coming.
’Három autó
jön.’

3.4. Objektumszerű entitás és „együtt előforduló” tárgy
Edward Wisniewski (2012) szerint a plurale tantumoknak két csoportját
különböztethetjük meg: a) objektumszerű entitás (ang. object-like entity), b)
„együtt előforduló” tárgy (ang. co-occuring object). A plurale tantumok –
mivel grammatikai formájuk mindig többes szám – a kognitív individualizáció hipotézise4 szerint működhetnek, ami azt jelenti, hogy ezek a szavak
egyéni egységek csoportját jelölhetik.
Az objektumszerű plurale tantumok tovább bonthatók összegző többesre
(ang. summation plural) és nem összegző többesre (ang. non-summation plural). Az összegző többesek közé tartoznak a két részből felépülő tárgyak
(scissors ’olló’), melyek két azonos részből állnak, és ugyanazt a funkciót
töltik be. Mivel részben elkülönülnek egymástól, ezért tekinthetjük őket objektumszerűnek. Ezek jellegzetes tulajdonsága részeinek egységként való
megjelenése. A részek külön-külön viszont már nem rendelkeznek ezzel a tulajdonsággal, és az egyes szám nem utal a két részből felépülő tárgy numerusára (*scissor).5 Ehhez hasonlóan a nem összegző többesek ugyancsak kettős
tárgyakat, két külön entitást jelölnek (például az eyes ’szem(ek)’, shoes ’cipő(k)’ stb.). A különbség a két típus között az, hogy ez utóbbi dualisi tárgyak
a részekre külön-külön is utalnak (eye, shoe), így egyes szám használatos, ha
a pár egyetlen tagjáról van csak szó.
A plurale tantumok másik csoportját a nem objektum jellegűek alkotják,
melyek több dologból felépülő csoportok (ang. groceries ’élelmiszer’). Ezek
4

A megszámlálható-megszámlálhatatlan főnevek oppozíciójának magyarázatára létrehozott elmélet, mely szerint a megszámlálható főnevek egyedi dolgokat, míg a megszámlálhatatlan főnevek nem egyedi dolgokat jelölnek (ld. részletesen Wisniewski hivatkozásait).
5
Ezekben az esetekben az egyes számot az angol az a pair of scissors ’egy olló’-típusú
formával fejezi ki.
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több különböző elemmel rendelkeznek (keksz, kenyér, csokoládé, tej stb.),
mégis ugyanazzal a névvel illetjük őket, mivel ugyanott, ugyanakkor és
ugyanabból a célból vannak jelen.
Vagyis a fenti, kognitív szempontú megközelítések alapján a plurale tantumok az alábbiak szerint kategorizálhatók:
PLURALE TANTUM
(RD) multiplex objektum ~ (W) objektumszerű
entitás
összegző többes

nem összegző többes

scissors ’olló’ ~ *scissor eyes ’szemek’ ~ eye ’szem’

(RD) felhalmozott
objektum6
(W) „együtt előforduló”
tárgy
groceries ’élelmiszer’

Radden – Dirven (RD) és Wisniewski (W) elmélete táblázatba foglalva
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KELEMEN IVETT
A recent feasible approach to pluralia tantum
From the aspect of grammatical number, nouns can generally be classified
into three groups: nouns with a complete grammatical system for plural
marking, singularia tantum and pluralia tantum. The present study – connected to previous research of the author in the same topic – aims to give a
description about how recent linguistic trends relate to plurale tantum as a
special marking mode of grammatical number. Two strands of new schools
are in the focus of the research: componential analysis as a semantic approach
and cognitive linguistics. Conceptualisation, a basic concept in cognitive
linguistics, is of crucial importance in the study of pluralia tantum, since this
linguistic phenomenon is typically such that differs across languages in form
and quantity. This is so, because different cultures make different types of
observations of the same object, which results in different conceptualisations.
The paper is concluded with the suggested groups of classification for
pluralia tantum (multiplex object ~ amassed object; object-like entity ~ cooccuring object).
IVETT KELEMEN
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1. Самая противоречивая черта эрзя- и мокша-мордовской морфологии проявляется в грамматических окончаниях личного притяжательного склонения (номинатив, генитив-аккузатив и датив). Различие состоит в том, что вместо древних окончаний личного притяжательного
склонения в мокшанском появляются совершенно другие, новые морфемы. В данной работе мне хотелось бы представить главным образом
их происхождение. Мордовская система личных окончаний притяжательного склонения может быть представлена следующим образом:

Ном.
Px1Sg
Px2Sg
Px3Sg
Px1Pl
Px2Pl
Px3Pl

мокшанский
одно
много
обладаемое
обладаемое
-źə
-ńə
-ćə
-ťńə
-c
-nzə
-ńkə
=
-ńťə
=
-snə/-cnə
=

эрзянский
одно
много
обладаемое
обладаемое
-m
-n/-ń
-t/-ť
= (-nt)
-zo/-ze
-nzo/-nze
-nok/-ńek (-mok/-mek) =
-nk
=
-st (-sk)
=

(Варианты, данные в скобках встречаются лишь
1

Главные идеи настоящей статьи были опубликованы и на венгерском языке под
заголовком: A moksa-mordvin birtokos személyragozás átalakulása [Преобразование
мокша-мордовских притяжательных личных местоимений]. In: Inaba, Nobufumi –
Luutonen, Jorma – Hamari, Arja – Ahola, Elina (ред.), Juuret marin murteissa, latvus
yltää Uraliin. Juhlakirja Sirkka Saarisen 60-vuotispäiväksi. MSFOu 270 [2014]: 141–
149.
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ограниченно, в некоторых диалектах.)

У нас нет никаких причины не предполагать существование пропорциональной финно-угорской либо волжско-финнской притяжательной
системы обозначений. Об этом свидетельствуют финские, мордовские и
саамские парадигмы. На основе этого из сегодняшних форм могут быть
реконструированы и древнемордовские личные притяжательные окончания.
Члены притяжательной парадигмы, с одной стороны, обозначали
число и лицо обладателя, с другой стороны выражали количество обладаемого. На лицо обладателя указывают местоименные морфемы (*m,
*t, *s), множественное число лиц выражает добавляющийся к местоимениям элемент множественного числа *k (*mVk, *tVk, *sVk ), а количество обладаемого обозначает маркер множественного числа *-n, который опережает личное окончание.
1.1. Система эрзянского – как и финского языка – создалась в процессе смешения форм. Имеются отчетливые следы происхождения ее
одного сегмента от личных местоимений (парадигма единственного
числа и множественного числа 3. лица). В нескольких лицах можно
обнаружить и указывающий на множественность обладаемого элемент
n. В единственном числе 1-ого и 3-его лица осталась функция множественности, в 1-ом и 3-ем лице множественного числа следы также ведут
в этом направлении, но эти формы уже совокупно обозначают как
единственное, так и множественное число обладаемого. Сибилянт, находящийся в окончании множественного числа 3-го лица исторически
тот же, что и в окончании единственного лица, но в нем нет обозначения множественности обладаемого, несмотря на это морфема также
выражает и множественность.
В диалектах в единственном числе 2-го лица был и -nt, но его функция выражать множественность обладаемого уже тускнет, во множественном числе 1-го лица также были зарегистрированыs формы -mok, -mek
(ср. Paasonen 1909: 04–05; Евсевьев 1934/1963: 109). На основе этих
данных можно предположить следующую систему: a) *-m, *-t, *-sV,
*-mVk, *-tVk, *-sVk (одно обладаемое), b) *-n-m, *-n-t, *-n-sA, *-n-mVk,
*-n-tVk, *-n-sVk (несколько обладаемых). (Ср. Евсевьев 1934/1963;
Бубрих 1953; Серебренников 1967; R. Bartens 1999.) На основе мордовских примеров можно предположить во множественном числе 3-го лица
форму со множественным числом -t (*-sAt). Онако по-моему в мордов112
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ском E/M -st могло возникнуть в результате такого же развития звука,
которое произошло и в императиве: *maksə-k > *maks-k > Э/M maks-t
’дай!’ Причем в эрзянских диалектах наблюдается и -sk.
1.2. В мокшанской системе, смотря основные падежи (номинатив,
генитив, аккузатив), едва распознаваемы древние элементы, такие как
указывающий на обладаемое 3-го лица (-nzə < *-nsV), нельзя также исключать древнее происхождение 1-го и 2-го лица множественного числа (-ńkə < *-n-mVk, -ńťə < *-n-tVk). Фонетически в морфемах 3-го лица
можно обнаружить еще местоимения (-c, -snə/-cnə < *-s-). Остальные
окончания же являются результатом инновационного процесса. В образовании этих личных местоимений большую роль играли указательные
местоимения, а также смешение с формами определенного склонения
имен.
Рассмотрим по одному личные окончания притяжательного склонения в мокшанском! Парадигма более или менее подробно представлена
в описательных грамматиках. (Ср. напр. Paasonen 1909: 04–05; Евсевьев
1934/1963: 330–334; Грамматика 1962: 90–96; Грамматика 1980: 182–
209; MdChr 1990: 57–60, 196–197; MK 2000: 58–63.) О происхождении
морфем подробно писали Хейкки Паасонен (Paasonen 1903: 120–123),
Д. В. Бубрих (1953: 202) и Б. А. Серебренников (1967: 50–66), но «нерегулярным» личным окончаниям мокшанского посвящены лишь ориентировочные объяснения. (Cр. также R. Bartens 1999: 100–105.)
Рассмотрим сперва элементы, указывающие на одно обладаемое:
Ед. ч. 1-го л. [Sg1] -źə ’мой’. Согласно Бубриху это мокшанское новшество *-m + śä (Px1Sg + DetPron) (ср. 1953: 202). Серебренников
соглашается с аргументацией Бубриха, так как у Паасонена есть также
диалектная форма -ńźä, назальный элемент которой может быть личным
окончанием единственного числа первого лица (Paasonen 1903: 64;
1909: 04; Серебренников 1967: 55). Это дает логическое объяснение, и
если это произошло так, то назальный элемент выпадает (*-n-źə > -źə),
как и в генитиве-аккузативе определенного склонения: *moda-ń-ťə > Э
moda-ńť, M moda-ť ’эту землю, этой земли...’
Ед. ч. 2-го лица [Sg2] -ćə ’твой’. Это тоже новшество. Согласно
Бубриху *t + śä (Px2Sg + DetPron) (ср. 1953: 202). Серебренников соглашается с этим (1967: 55), как и мы.
Ед. ч. 3-го лица [Sg3] -c ’его’. Является результатом вторичного развития. У Паасонена нет других идей предположительно происхождения
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стыка согласных, лишь *-t + sV (?DetPron + Px3Sg), и что в ряде ’его’
детерминирующий элемент предупреждает личное притяжательное
окончание (1903: 122). У Серебренникова нет выраженной точки зрения
на этот счет (1967). Нам этот процесс представляется по-другому. По
нашему мнению -c < -s, то есть *-n + s (Gen + Px3Sg), который оригинально функционировал как генитив-аккузатив. В мокшанских морфемах с s-ом после назальных реализуется звук c (ср. on ’сон’ : on-sə > oncə [инессив], on-s : on-c [иллатив]). Эта форма (-n-c) изначально могла
быть генитивом, который сохранил эту функцию до сегодняшних дней.
На это указывает, среди прочего и тот факт, что в мокшанском эта форма (единственного числа 3-го лица) единственная, в которой падежное
окончание, которое стоит не после, а перед личными притяжательными
окончаниями! Между прочим, африкация в такой позиции есть и в
эрзянских диалектах: -nzV > -ndzV (ср. напр. Keresztes 1987: 143–144).
Мн. ч. 1-го лица [Pl1] -ńkə ’наш; наши’. Эта морфема может быть
результатом позднего развития древнего местоимения: *-mVk ~ *-n-mVk
> -ńkə. Указывающая на множественность обладаемого форма устоялась и до сегодняшних дней указывает на единственность и множественность обладаемого. Редуцированный звук в конце окончаний мог
появиться там по аналогии с единственным числом первого лица. (Серебренников 1967: 65). – В диалектах наблюдаются также формы -ńəkə
’наши’ и ńəśk ’наши’ (Евсевьев 1934/1963: 331). Встречается -śk и в определенном спряжении глаголов (Keresztes 1999: 196; MK 2000: 139);
может отсюда оно распространилось в личных притяжательных местоимениях.
Мн. ч. 2-го лица [Pl2] -ńťə ’твой; твои’. Паасонен определяет этот
элемент ń – схоже с 3-им лицом – как детерминативную морфему, к которой присоединилось окончание множественного числа второго лица
(Paasonen 1903: 122). В любом случае эта форма лучше отражает древнемордовскую реконструкцию: *-n-tVk > -ńťə, но тут элемент k в конце
окончания исчез (Серебренников 1967: 57). Окончания множественного
числа могут указывать единственное число и на множественность обладаемого. По-моему это ясно из-за n, находящемся в нем. – Диал. -ńəśťə,
-ńďəśť ’твои’ / -ńťə, -ńťťə ’твои’ (Bartens 1999: 103; в других источниках
такого различия не наблюдается, напр. Евсевьев 1934/1963: 331). -śť
встречается и в определенном спряжении глаголов (Keresztes 1999: 196;
MK 2000: 139); может в этих же диалектах распространялся и на притяжательное склонение, где и во втором лице встречались формы с окончанием -śk.
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Мн. ч. 3-го лица [Pl3] -snə/-cnə ’их + множ. обладаемого’. Префикс,
вероятно восходит к местоимению 3-го лица. Возникают трудности однако с объяснением элемента -na (Серебренников 1967: 57). По-моему
речь о метатезе, таким образом, нельзя отделить от личного притяжательного местоимения 3-го лица (?< *-n-sVk). Множественное число 2го и 3-го лица также может указывать на единственность или множественность обладаемого. – Диал. -snən, изначально генитив, который распространился и на номинатив (Bartens 1999: 103–104).
Парадигма, указывающая на множественность обладаемого неполная, имеет формы только единственного числа. Парадигма включает
следующие окончания:
Ед. ч. 1-го лица [Sg1] -ńə ’мои’. По Паасонену это сложное окончание *-n + ńä (Px1Sg + DetPron), то есть *ava-ń-ńä (1903: 122) (ср. еще
Бубрих 1953: 282). Это принимается и Серебренниковым (1967: 55). Серебренников предполагает тут следующие ступени развития: or ’платье’
1) or-ə-m : or-ə-nm > 2) – : or-ə-nn > 3) or-ə-źä : or-ńä ’мое платье : мои
платья’. По-моему это слишком спекулятивное объяснение. Если окончание первоначально было сложным (*-n-ńä), то произошло просто сокращение.
Ед. ч. 2-го лица [Sg2] -ťńə ’твои’. Это тоже сложная морфема. Согласно Бубриху *-t + ńä (Px2Pl + DetPron) (1953: 282; также и Серебренников 1967: 56). По-моему, вероятность того, что t происходит от местоимения мала. Это окончание совершенно совпадает с множественным
номинативом определенного склонения существительных, ведь и чередование основы ведет себя так же: jalga-ť-ńä ’друзья, твои друзья’ –
or-ť-ńä [oR-ńä] ’платья, твои платья’, в литературном языке: ялгатне –
орхне (ср. Keresztes 2013: 131–133).
Ед. ч. 3-го лица [Sg3] -nzə ’их’. Это единственное такое личное окончание, которое с одной стороны, объясняется без проблем, с другой стороны совпадает с эрзянским, первоначально < *-n + sV (Pl + Px3Sg) (Серебренников 1967: 57). – Диал. -nzən оригинально генитив, который
позже переходит в номинатив (Bartens 1999: 103–104).
Формы мн. ч. 1-го, 2-го и 3-го лица [Pl1,2,3] совпадают с указывающими на одно обладаемое, располагают также и значением множественности. Формы, содержащие изначальный указатель множества обладаемого, n, таким образом, распространились в обоих значениях: jalga-ńkə
’наш друг; наши друзья’, jalga-ńťə ’ваш друг; ваши друзья’, jalga-snə
’их друг; их друзья’ и т.д.
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2. Вопросы происхождения. Паасонен – согласно представлениям
периода – стремиться создавать такие реконструкты, в которых каждой
отдельной функции соответствует отдельная морфема (следовательно:
сколько элементов, столько и функций), напр. avańkä << *ava-ńV-nVmVk (Paasonen 1903: 122). На основе этого и других примеров однозначно проявляется нецелесообразность этого метода, ведь большинство
словоформ могло приобрести определенные функции наложением значения, адаптацией. Предположение Паасонена, Бубриха, Серебренникова и Бартенса кажется правильным, т.е. что появление определенного
и притяжательного склонения следовали одно за другим, и в появлении
обоих склонений ведущую роль играли указательные местоимения
(Bartens 1999: 104). В мокшанском личном притяжательном склонении
помимо древних элементов играют роль указательные местоимения: -źə,
-ťə, -ńə, также, как в определенном склонении имен (-ś, -ť, -ńə). Маловероятно, что уже в древнемордовский период можно предполагать наличие совершенно правильной парадигмы. По-моему к преобразованию
личного притяжательного склонения надо подходить функционально,
рассматривая его в связи с другими именными парадигмами, выявляя те
формы, из-за омонимии которых могла измениться система.
2.1. Сходства. Мы исходим из общих черт мордовских диалектных
групп. Косвенные падежи, выражающие определения места, развивались схожим образом: Cx + Px, напр. (инессив) vaľma-sə-n, -t, -nzə, -nk,
-nt, -st ’в моем окне, в моих окнах; в твоем окне, в твоих окнах’ и т.д. Из
этих форм тем, для кого этот язык является родным, явно, какие из этих
элементов указывают на лицо обладателя. В эрзянском эта система сохранилась и в номинативе. (В генитиве – напр. схоже с финским – чаще
всего, за исключением единств. числ. 3-го лица совпадали с номинативом, а синтетические дативные формы отсутствовали; ср. напр. MdChr
1990: 196; ЭK 2000: 95–96.)
2.2. Отличия. Мокшанские номинативные и генитивные (и дативные) формы отличались от вышеизложенной системы. Однако в новшествах чаще всего можно найти те элементы, благодаря которым на
заднем плане или подсознательно говорящие связывают с соответствующим лицом, значит *-m > -n, *-t, *-s > -z (Px1,2,3Sg) и т.д. Принимая это во внимание, новшества, в конечном счете, не преподносят
больших сюрпризов.
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2.2.1. Труднее всего объяснить падежное окончание единственного
числа 1-го лица -źə хотя, как наблюдалось нами выше, тут тоже появилась возможность того, что предпосылкой для этой морфемы мог быть
элемент *-n-śä. В единственном числе 2-го лица произошла такая же
коррекция: -ćə < *-t-śä. Возникает вопрос, почему надо было добавлять
к древним падежным окончаниям детерминанты? По-моему, ответ надо
искать в системе, в стремлении избежать омонимии. Для самоедского
характерно, но для финно-угорских языков нетипично явление предикативного склонения имен, которое, по-моему, является результатом аналогичного развития в мордовском (ср. Кеresztes 2003: 239–241; 2011:
89–90). В мокшанском *ava-n ’моя женщина ~ я женщина’, *ava-t ’твоя
женщина ~ ты женщина’, *aľa-n ’мой мужчина ~ я мужчина’, *aľa-t
’твой мужчина ~ ты мужчина’. Для исключения этой двойственности
представлялось две возможности:
1) В мокшанском к личным притяжательным местоимениям был добавлен детерминант: *ava-n-śä > ava-ń-źə > ava-źə ’моя женщина’, *avat-śä > ava-ćə ’твоя женщина’ – ava-n ’я женщина’, ava-t ’ты женщина’. –
После того, как в определенном именном склонении образовались артикульные окончания (jalga-ś ’друг + тот = опр. арт. друг’; jalga-ť-ńä,
’друзья + те = опр. арт. друзья’. Также были добавлены детерминанты к
личным притяжательным окончаниям (*jalga-n + śä >> jalga-źə ’мой
друг + тот = опр. арт. мой друг’, jalgat + śä > jalga-ćə ’твой друг + тот =
опр. арт. твой друг’ и т.д.). Предполагая в единственном числе 1-го
лица морфему с началом как у личного местоимения (*-m-śä > -ń-źə,
вернее *-n-ńä > -ń-ńə > -ńə), мы должны объяснить причины упрощения
таких морфем. По нашему мнению в обоих случаях объяснение можно
найти в сравнении со вторым лицом, ведь в формах 2-го лица
распознается сложное личное окончание на первом месте, в котором мы
видим указывающий на 2-е лицо местоименный элемент (*-t-śä > -ćə,
вернее *-t-ńä > -ťńə), таким образом становиться лишним указывать на
единственное число 1-го лица и этот элемент выпал, вернее посредством сокращения появилась новая морфема. – В личных притяжательных окончаниях 3-го лица можно обнаружить местоименные предпосылки: (Px3Sg) -c, (Px3Sg множественность обладаемого) -nzə, (Px3Pl)
-snə < *-sV.
2) В эрзянском предикативные формы отличаются использованием
интервокального j: ava-n ’моя женщина’, ava-t ’твоя женщина’ – ava-jan
’я женщина’, ava-jat ’ты женщина’. По-моему, вероятно этим можно
объяснить инновационные формы древних личных притяжательных па117
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дежных окончаний. В 3-ем лице лучше сохранилось оригинальное падежное окончание, так как оно не совпадало с предикативными формами: son ava ’она женщина’ – ava-c ’его женщина’.
Во всех личных окончаниях, указывающих на множественность
обладаемого, наблюдается древний элемент -n, указывающий на множественность обладаемого. Это встречается и в морфемах множественного числа, указывающих на 1-е и 2-е лицо. Поэтому в мокшанском
(схоже с эрзянским) не образовалось отдельных форм для выражения
различия между обладаемыми единственного и множественного числа,
то есть vaľmäńkə ’наше окно; наши окна’, vaľmäńťə ’ваше окно; ваши
окна’ и т.д. Это же наблюдается и в эрзянском: vaľmanok, vaľmant.
В мокшанском, в 3-м лице, имеется достаточно странная пара:
vaľmanzə ’его окна’ – vaľmasnə ’их окно; их окна’. Форма vaľmanzə полностью правильна (< *-nsV), тогда как в другой, вероятнее всего, произошла метатеза *-nsV > -snə. Я не считаю вероятным происхождение
этой морфемы при помощи добавления указательного местоимения: -s-nä
(Px3Sg + DetPron). Если это было бы так, то по своему составу она полностью отличалась бы от остальных конструкций. Эта связь согласных
в любом случае более нова, так как находящаяся в падежном окончании
инессива *-snA эта группа согласных ассимилировалась гораздо раньше, затем упростилась, произошло изменение: *-ss- > -s- (ср. напр.
Keresztes 1987: 99, 101; R. Bartens 1999: 104).
2.2.2. Так как и детерминативные морфемы, и личные притяжательные падежные окончания выражают определенность имени, кажется
естественным факт смешения этих форм в языке. Во многих случаях падежные окончания двух склонений совпадают или схожи друг с другом.
Таково, например, падежное окончание 2-го лица единственного числа,
указывающее на множественность обладаемого. Его альтернанты полностью совпадают с номинативом множественного числа детерминативного склонения. В основах с согласным происходят те же изменения, что и во множественном числе детерминатива (ср. Keresztes 2013:
131–133)! Следовательно эта форма с личным окончанием притяжательного склонения совпадает со множественным числом номинатива
детерминативного склонения. Сравнив со схожей группой морфем мы
получаем следующую картину:
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jalga-ťńə
’друзья’
ялгатне
Px2Sg
jalga-ťńə
(множественность ’твои
обладаемого)
друзья’
ялгатне

kal-ťńə
’рыбы’
калхне
kal-ťńə
’твои
рыбы’
калхне

NomPl
(определенное)

Px1Sg
(множественность
обладаемого)

jalga-ńə
’мои
друзья’
ялгане
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meš-ťńə
’пчелы’
мешне
meš-ťńə
’твои
пчелы’
мешне
kal-əńə
’мои
рыбы’
калоне

meš-ə-ńə
’мои
пчелы’
мешене

Видно, что в основах с согласным звуком указывающая на несколько
предметов форма единственного числа 1-го лица длиннее лишь на один
редуцированный гласный! К этому можно добавить и словоформы с деминутивными суффиксами, которые дальше увеличивают количество
омонимичных форм: jalga-ńä ’маленький брат’, kal-ńä ’рыбка’, meš-ńä
’пчелка’ | ялга-ня, кал-ня, меш-ня.
Падежное окончание Px2Sg, указывающее на несколько предметов –
как мы видели выше – естественно можно анализировать и другим образом, -t указывает на 2-е лицо обладателя, а на множественность обладаемого – указательное местоимение множественного числа, то есть Px2Sg
+ DetPron. Вероятнее всего говорящие на мокшанском языке так и считают. После таких предпосылок не представляется вероятным появление ассимиляции по звонкости (оглушение) в определенных основах,
оканчивающихся на согласный. В единственном числе 2-го лица это не
замечается: kal-ćə ’твоя рыба’, но kaltńə [kaLńə], лит. калхне ’твои рыбы’.
3. Генитивные формы мокшанского возникают из основных форм,
посредством добавления к личным притяжательным падежным окончаниям окончание -ń: jalga ’друг’ – jalga-źəń, -ćəń, -nc!, -ńkəń, -ńťəń, -snən
(одно обладаемое: ’моему другу, твоему другу, твоего друга ...’); jalgańəń, -ťńəń, -nzən (множественность обладаемого: ’моим друзьям, твоим
друзьям, твоих друзей ...’). Единственное исключение – 3-е лицо, в котором падежное окончание генитива – по видимости – находится перед
личным падежным окончанием (-n-c!). Все остальные – совершенно новые формы, таким образом, на основе этого, по-моему, мордовский
даже частично не может быть отнесен к языкам типа Px+Cx. – В эрзянском генитив-аккузатив обычно совпадает с номинативом. Исключением является 3-е лицо, окончание которого -nzo/-nze.
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4. Окончание датива изначально было послелогом (-ďi, -ťi, -di, -ti ’к
чему’), в котором, схоже с определенным спряжением, послелог обычно основывался на генитиве: jalga ’друг’ – jalga-źəń-ďi, -ćəń-ďi, -nc-ti,
-ńkəń-ďi, -ńťəń-ďi, -snən-di (одно обладаемое: ’моему другу, твоему другу, его другу и т.д.’); jalga-ńəń-ďi, -ťńəń-ďi, -nzən-di (множественность
обладаемого: ’моим друзьям, твоим друзьям, их друзьям’). К единственному числу 1-го и 2-го лица может добавиться окончание (-ťi) и к номинативу тоже: jalgaź-ťi, jalgać-ťi ’моему другу, твоему другу’! В эрзянском они не имеют эквивалентов.
В мокшанском формы генитива и датива 1-го и 2-го лица (-źəńďi,
-ćəńďi) могут восприниматься как соответствующие формы указательного местоимения с морфемами, следовательно: moda-źəńďi ’моя
земля + той = моей земле’, moda-ćəńďi ’твоя земля + той = твоей земле’.
5. Дальнейшие аналитические формы. В диалектах имеются и аналитические формы, которые, схоже с дативом, основываются на генитиве. Их используют для выражения множественности обладаемого: ćorasə-n ’в моем сыне; в твоем сыне’ – (диал.) ćorańəń esə ’в моих сыновьях’, ćorasə-t ’в твоем сыне; в твоих сыновьях’ – (диал.) ćoraťńəń esə
’в твоих сыновьях’ (Bartens 1999: 105). Эти диалектные формы, таким
образом, очень похожи на определенное склонение системы обстоятельства места. Это также доказывает связь притяжательного и детерминативного склонения имен! Так как и детерминативные морфемы и
личные притяжательные окончания выражают определенность имени,
поэтому кажется неудивительным, что язык смешивает их, так нередко
совпадают или похожи окончания двух склонений.
6. Итоги. Судя по всему, личное притяжательное склонение имеет
древнее происхождение. Это подтверждает используемая в косвенных
падежах эрзянская и мокшанская парадигма. Самое яркое отличие мокшанской парадигмы проявляется в номинативе и генитиве. Это отличие
несомненно является результатом мокшанского нововведения, на основе которого мокшанский даже частично не может быть отнесен к языкам типа Px+Cx. По моему мнению причины изменения надо искать в
системе, в стремлении избежать омонимии. Мы рассматриваем преобразование личного притяжательного склонения с точки зрения функционального подхода, в его отношении с другими именными парадигмами, и проанализировали, которые те формы, из-за омонимии которых
произошло изменение системы. Одной из причин изменения была воз120
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можность исключения омонимии личного притяжательного склонения
и предикативного склонения имен. Другой причиной было то, что возникновение притяжательной и определенной парадигмы создавало интерференцию, дальнейшее склонение, происходящее по той же аналогии давало в результате новые формы. Естественной исходной точкой
этого был тот факт, что оба склонения выражали и выражают определенность имени. При образовании определенной парадигмы посредством агглютинации указательных местоимений образовались завершающие словоформу конечные аритикли: *moda-śä ’земля это’ > moda-ś
’эта земля’; *moda-t-ńä ’земли это’ > moda-ť-ńə ’эти земли’. Это сохранилось до наших дней в обоих диалектных группах. В мокшанском и
притяжательная парадигма развивалась далее по этому образцу; в 1-ом
и 2-ом лице единственного числа определенность лица-обладателя редундантно усиливали далее при помощи добавления указательных местоимений: *jalga-m-śä ’мой друг это’ >> jalga-źə ’этот мой друг’; *jalgan-ńä ’мои друзья это’ >> jalga-ńə ’эти мои друзья’; *jalga-t-śä ’твой друг
это’ >> jalga-ćə ’этот твой друг’ и т. д. Единственное число и множественное число 3-го лица сегодняшней притяжательной парадигмы произошло путем дальнейшего нестандартного развития, а в основных падежах множественного числа происходит смешение и выравнивание
форм, впоследствии которого древние элементы парадигмы сегодня
уже еле опознаваемы.
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*
Mixing of structures in the possessive suffixes
of Moksha-Mordvin dialects

The most controversial issue in Erzya- and Moksha-Mordvin morphology
is how the grammatical cases (nominative, genitive-accusative, dative)
differ in the possessive declension. Apparently, the case endings used in
Moksha are completely different and new suffixes, and are not connected
to the possessive suffixes of Finno-Ugric origin. This paper aims to show
that the suffixes in question developed through a mixing of structures.
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Orosz hatás a keleti számi (lapp) hónapnevekben
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Tanulmányomban a keleti számi nyelvek1 hónapnév-rendszereire gyakorolt orosz hatást igyekszem feltérképezni. Elsősorban a kolta- és a kildini
számi rendszert veszem szemügyre, mivel a teri, ill. az akkalai számi adatok
és források meglehetősen korlátozott számban állnak rendelkezésre. Tanulmányomban nem vizsgálom az inari számi rendszert, mivel orosz hatás nem
jelenik meg a hónapneveikben.2
1. Források
Az első lexikográfiai mű, amely keleti számi adatokat tartalmaz, Arvid
Genetz 1891-ben megjelent, a Kola-félsziget számi nyelveinek szókincsét
feldolgozó szótára (Kuollan lapin murteiden sanakirja). A szótár kildini, akkalai, teri és notozerói kolta adatokat tartalmaz, ezek azonban pontosabb
helymegjelölés nélkül szerepelnek. Sokkal jelentősebb T. I. Itkonen 1958-as
1

A számi nyelveket tárgyaló szakirodalmakban több csoportosítást és elnevezést használnak, nyelvjárásokként, ill. nyelvekként egyaránt hivatkoznak rájuk. Hajdú Péter
(1978: 335) a keleti lapp nyelvjárások közé az inari-lappot, a koltta-lappot és a kolailappot veszi fel. Mikko Korhonen (1981: 16–17) kolta lapp, akkalai lapp, kildini lapp
és turjalai lapp dialektusokat különít el. Lakó (1986: 22–23) oroszlapp nyelvjárásokról
beszél. Sammallahti (1998: 6) inari, kolta, akkalai, kildini és teri számit nevez meg.
Szerinte nyelvészeti szempontból nyelvekről, nyelvpolitikai szempontból számi nyelvről és annak variánsairól beszélhetünk (Sammallahti 2008).
2
Az inari számik hivatalos rendszerükben legalább az 1800-as évek közepétől a finn
eredetű hónapneveket használják, pl. helme mannod ’február’, huhti-mannud ’április’,
touko mannud ’május’ (Andelin 1861: 423, 428, 430). Erkki Itkonen szótárának adatai:
tammim™™nu ’január’, helmim™™nu ’február’, maalism™™nu stb. (Itkonen 1986: 169;
1987: 95, 107, 108; 1989: 240). Vö. tammikuu, helmikuu, maaliskuu, huhtikuu, toukokuu.
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szótára (Koltan- ja kuolanlapin sanakirja I–II.), amely a kolta és a Kola-félszigeti számi szókincs adatait foglalja magában, s nagy érdeme, hogy nyelvjárási megjelölést is tartalmaz. Feldolgoztam R. D. Kurucs Саамско–русский словарь (1985) és Ny. Je. Afanaszjeva Саамско–русский разговорник
(2010) c. munkáit is.
Újabb kolta adataimat a Sammallahti – Mosnikoff szerzőpáros Pieni koltansaame–suomi sanakirja (1988) és Suomi–koltansaame sanakirja (1991),
valamint Matti Sverloff Suomi–koltansaame piensanasto (1989) című szótáraiból gyűjtöttem. Áttekintettem továbbá a Tiedotuslehti: Koltta-asiain kannatusyhdistys, ill. a Sää'mođđâz című kolta újságok hasábjain megjelent szólistákat is. Előbbi 1975-ben közölte Matti Sverloff adatait a kolta (keleti
számi) tizenkét hónapos évről, ill. felhívását hónapnevek gyűjtéséreközlésére (Tiedotuslehti 1975: 11), valamint Vassi Semenoja és Satu
Mosnikoff válaszát (Tiedotuslehti 1976: 19–20), utóbbi pedig Heimo
Semenoff adatait tartalmazza (Sää'mođđâz 1983: 3).
Feldolgoztam kolta falvakból származó hangfelvételek anyagát is (Korhonen 1971; Grünthal 1992; Vuoti 2007).
2. Kultúrtörténeti háttér
Egy nyelv szókincse általában pontosan tükrözi azokat a kulturális elemeket, amelyek meghatározóak egy adott nép(csoport) számára. A számik szókincsében például nagyon gazdag a hó különböző fajtáit megnevező és a
domborzati viszonyokhoz kapcsolódó terminológia, csakúgy mint a rénszarvastartással kapcsolatos lexémakészlet (ld. pl. biipočoarvi ’elágazás nélküli
aganccsal rendelkező rén(tehén)’, čavččat ’ősszel született borjú’ stb.)3 (Näkkäläjärvi 2000: 152, 161; Falk 2013: 61, 64).
A kultúrtörténeti gyökerek a számi időszámításban is megfigyelhetők. Az
évet két hosszabb egységre, téli (dálvebealli) és nyári félévre (geassebealli)
osztják; ezenkívül nyolc kisebb időegységet különböztetnek meg:
– tél (dálvi) decembertől február-márciusig,
– tavasztél (giđasdálvi) március végétől/április elejétől májusig,
– tavasz (giđđa) májustól június közepéig,
– tavasznyár (giđasgeassi) június közepétől július elejéig,
– nyár (geassi) július (elejétől végéig),
– ősznyár (čakčageassi) augusztus elejétől szeptember elejéig,
– ősz (čakča) szeptember elejétől október közepéig,
3

A számiban Björn Collinder szerint elméletileg kb. 20 000, rénszarvashoz és réntartáshoz kapcsolódó terminus képezhető (vö. Näkkäläjärvi 2000: 144, 149).
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– ősztél (čakčadálvi) október közepétől karácsony tájáig,
– skábma november végétől (amikor a nap eltűnik) januárig (amikor a nap
ismét megjelenik) (Näkkäläjärvi 2000: 145–146).4
Fontosak számukra azok az időszakok is, amelyek a rénszarvasok természetéhez és jellemző tulajdonságaihoz kötődnek. Ilyen pl. a borjak születésének időszaka (guottet), a párzási időszak (ragat), a párzási időszak vége, az
az időszak, amikor kimerült a rénbika (golggot) stb. A rénszarvastartók időszámítása szerint az év ősszel kezdődik (T. I. Itkonen 1984: 482; Näkkäläjärvi 2000: 146).
A számiknál – mint a természeti népeknél általában – az év eredetileg tizenhárom holdhónapból állt (Itkonen 1945: 235). Ezek megnevezésében elsősorban a számukra alapvető, életvitelüket jelentősen meghatározó természeti jelenségek és az évről évre szabályszerűen egymást követő munkafolyamatok rejlenek. A kereszténység terjedésével, az egységes időszámítás megszilárdulásával az északi „végeken” is általánossá vált a 12 hónapos rendszer,
amely az európai kultúrkör „vándorneveiből” építkezik.
Dolgozatomban azt vizsgálom, hogyan él egymás mellett a keleti számiknál a régi és az új: mennyi maradt fenn az ősi hónapnevekből, ill. mennyire
szorították ki ezeket a „természetközeli” neveket az új, orosz eredetű megnevezések.
3. Nyelvi helyzet a Kola-félszigeten
A Kola-félsziget őslakosai a számik. A (valaha) itt beszélt számi nyelvek:
teri, kildini, kolta és akkalai számi. Ezeken kívül a standard oroszt (és annak
északi, pomori dialektusát) és a komi izvai nyelvjárását beszélik még a félszigeten. A keleti számi nyelvek kapcsolatba kerültek balti finn nyelvekkel
(főleg a karjalai kapcsolatok jelentősek), az északi számival, valamint a norvéggal is (Sammallahti 1998: 26–34; Rießler 2009: 384–385, 394; Blokland
– Rießler 2011: 5–8).
A számik eredetileg a Kola-félsziget középső részén és a partvidéki területeken éltek, az elmúlt évszázadokban azonban fokozatosan kiszorították és
asszimilálták őket, így mára az egyik legkisebb etnikai csoporttá váltak ezen
a területen. Oroszországban ma kb. 2000 számi él, főleg a murmanszki
régióban, a legtöbb beszélő a lovozerói területen (Scheller 2011: 81).
Számi nyelvtudással azonban nem rendelkeznek mindannyian. A legutolsó, 2010-es népszámlálás adatai szerint kb. 800 embernek van valami4

Északi számi elnevezések.
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lyen szintű5 nyelvtudása. Potenciális nyelvhasználó6 kb. 200 fő, az aktív beszélők7 száma 100 alatt van.
Manapság a kildini az egyetlen aktívan használt Kola-félszigeti számi
nyelv Oroszországban, a félsziget északnyugati területén. Mintegy 700 fő
rendelkezik valamilyen nyelvtudással, de az eloroszosítás, a nyelvcsere miatt
a kildini erősen veszélyeztetett helyzetben van. Négy dialektust használnak
még ma is: a lovozerói (Luujaavv’r), a kildini (Kiillt), a voronyinszki (Koarrdõgk) és a varzinai (Aarsjogk) dialektust. A legtöbb nyelvhasználó Lovozeróban él, a nyelv standard változata is ez8 (Rießler 2009: 386–387; 2014: 1;
Blokland – Rießler 2011: 8; Scheller 2011: 86).
A kolták a nomád életmódot legtovább folytató számi csoport (Forsius
1973: 7). A kolta számit eredetileg a Kola-félszigeten és a norvégiai Neiden
területén beszélték. A II. világháború után nagyszámú, Petsamo környékén
élő kolta számit telepítettek át Finnországba. A becslések szerint Oroszországban 1000–1500, Finnországban kb. 500–600, Neidenben alig 30 kolta él.
Nyelvhasználati adatok: Finnország területén manapság kb. 300-an beszélik
a nyelvet, főleg Sevettijärviben (Čevetjäu'rr), Nellimben (Njeä'llem) és
Keväjärviben (Kiävváájävri). Oroszországban kb. 20 potenciális nyelvhasználó él, aktív beszélője azonban itt nincs a nyelvnek. A norvégiai kolták anyanyelve feltehetőleg már kihalt vagy a kihalás szélén áll (Scheller 2011: 90;
vö. még: http://www.kotus.fi/files/715/ koltansaamenselvitys.pdf).
A kolta nyelvjárási megosztottsága nagy, majdhogynem minden családnak, kisebb közösségnek saját nyelvjárása volt (http://www. saaminuett.fi/
kolttasaamelaiset/koltansaamen-kielestae.html). A kolta nyelvjárások elsősorban Paatsjoki (Paaččjokk), Kolttaköngäs (Kee'uηges), Petsamo (Peäccam),
Muotka (Mue't^^), Suonikylä (Suõ'nn’jel) és Nuortijärvi (Njuõ'ttjäu'rr, or.
Нотозеро) településekhez köthetők (Korhonen 1981: 16). A lexikai különbségek a hónapneveket illetően is megfigyelhetők, adataim alapján minden
kolta faluban más-más rendszer él.
5

A nyelvtudás szintje a számiul alig tudók és a folyékonyan beszélők széles skáláján
mozog.
6
Akik jó passzív nyelvtudással rendelkeznek, mindent vagy sok mindent megértenek és
gyakran beszélnek.
7
Aki első vagy második nyelvként folyékonyan beszél, a mindennapi életben a számit
használja a beszédtémától függetlenül a kommunikációnak minden szintjén.
8
A kildini számit manapság azonban szinte soha nem lehet hallani nyilvánosan, szinte
kizárólag csak az öregek használják családtagjaikkal, rokonokkal, barátokkal. Ma az
orosz dominál gyakorlatilag az élet minden területén, s ennek erős hatása van a kildini
számi szókincsére (és nyelvtanára is) (Rießler 2009: 387; 2014: 1–2).
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Kb. 20 embernek van valamilyen szintű teri számi nyelvtudása. Aktív
nyelvhasználó a 2009-es adatok szerint mindössze két, 70 év fölötti számi volt.
Az akkalai száminak, sajnos, már nincs aktív beszélője (Rießler 2009: 391;
Scheller 2011: 88–89). Ma szinte minden kola-félszigeti számi beszél oroszul
is.
Manapság az északi számi – mely a Szovjetunió bukása után vált fontossá ezen a területen – a második legjelentősebb számi nyelv a félszigeten,
egyre gyakrabban használják lingua francaként is.

(Forrás: Sammallahti 1998: 5.)
3.1. Nyelvi kontaktusok
a) Oroszország területén a legfontosabb kontaktnyelv minden számi számára az orosz. Az első – akkor még szórványos – kapcsolatok a novgorodi
kereskedőkkel a 12. században kezdődtek, majd a 15–16. század folyamán –
amikor az orosz gyarmatosítók tartósan letelepedtek Észak-Karjalában és a
Kola-félszigeten – intenzívebbé váltak. A betelepedés párhuzamosan ment
végbe az ortodox egyház misszionárius munkájával. Ekkor kezdődött a számik integrálása az orosz birodalomba és az orosz kultúrába, de az asszimilá127
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ciós nyomás ellenére a számik a 19. sz. végéig megőrizték szociális, kulturális és gazdasági identitásukat (Rießler 2009: 391).
Az orosz befolyás a Szovjetunió megalapítása után vált igazán jelentőssé.
A kulturális és nyelvi oroszosítás 1945 után a hagyományos számi közösségek felbomlásához, s a számik fokozatos asszimilációjához vezetett. Az oroszt
legalább a 19. század közepétől kezdve mindenhol értették és beszélték a
félszigeten, a számik körében már ekkor jellemző volt a kétnyelvűség, ez
megkönnyítette a nyelvváltást.
Az orosz erős lexikális hatást gyakorol mindegyik Kola-félszigeti számi
nyelvre. A kölcsönzés gyakorlatilag minden szemantikai csoportot érint, a
legtöbb a házzal, a ház körüli dolgokkal, a mindennapi élettel (öltözködés,
étkezés) és a vallással kapcsolatos (Rießler 2009: 391–393, 397–402; Blokland – Rießler 2011: 12–13, 21; Scheller 2011: 81).
b) Fontos kontaktnyelv a félszigeten a karjalai is, melyet legalább a 20.
század első feléig beszéltek ezen a területen, s jelentős nyomokat hagyott a
kolai számi szókincsben9 (Rießler 2009: 395–396).
c) A Kola-félszigeten jelen van két kisebb kontaktnyelv, a komi izvai változata és a tundrai nyenyec is. Az 1880-as évek elején kisszámú komi (és elkomiasodott nyenyec) rénszarvastartó család telepedett le a Kola-félsziget
középső és keleti részén az Izva folyó mentén. A Kola-félszigeti (elsősorban
a teri és a kildini) számi és az izvai komi szoros kapcsolatba került
egymással, de mivel az alapvető kontaktnyelv közöttük az orosz volt, így a
komi kapcsolat nem hagyott nyomokat a számi szókincsben (Rießler 2009:
393–394; Blokland – Rießler 2011: 6, 13–14, 19).
d) A 17. század elejéig a Kola-félsziget politikailag a Dán–Norvég Korona befolyása alatt állt. A 19. század végén norvég és finn telepesek jelentek
meg, főleg a félsziget nyugati részén, az eredeti kolta és akkalai számi területeken. Ezek a kapcsolatok a Szovjetunió megalapítását követő években véget
értek.10 A kildini dialektusra sokkal kevésbé volt hatással ez a kapcsolat,
mint a koltára és az akkalaira, amelyek közvetlenül szomszédosak voltak
velük. De a legkeletibb teri számi nyelvben is kimutatható sok észak-germán
jövevényszó (a teri számik közül a legtöbb az északkeleti partvonal mentén
települt le és rendszeres kapcsolata volt a norvég tengeri kereskedőkkel). A
9

T. I. Itkonen kb. 200, viszonylag régi karjalai jövevényszót mutatott ki a kolai számiban (Blokland – Rießler 2011: 6).
10
A II. világháború alatt sok finnt és norvégot deportáltak a területről, mostanában csak
néhány leszármazott él a murmanszki régióban, és feltehetőleg nincs köztük aktív beszélő.
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számiban sok észak-germán jövevényszó van, a legtöbb azonban egészen
korai átvétel, pl. a számi nyelvek ’hold, hónap’ jelentésű *māæí lexémája a
proto-skandináv *mānan- alakból származtatható (Sammallahti 1998: 253254; Rießler 2009: 394–395).
4. A hónapnevek rendszere a keleti számiban
4.1. A Kola-félszigeti számi hónapnevek meglehetősen kevés forrás – Arvid Genetz, T. I Itkonen, ill. az újabb számi–orosz szótárak – alapján vizsgálhatók.
4.1.1. Genetz 1891-es szótára teri, kildini, notozerói kolta és akkalai adatait (T, K, A jelöléssel) közli. T. I. Itkonen szótárában, Genetzre hivatkozva,
teri számiként (lappként) kezeli ezeket az adatokat. Genetz szótárának adatai
alapján csak egy meglehetősen hiányos rendszer állítható fel. Ebben az eredeti, belső keletkezésű elnevezések szerepelnek:
ńukč-mānna ’hattyú hónapja (február)’ (94);
vīrčče-mānna ’varjú hónapja (március)’11 (160);
cuvñês ’hókéreg hónapja (április)’ (76);
vêize-mānna ’kis rénszarvasborjú hónapja (május)’ (151);
kiesse-mānna ’nyárhónap (június)’ (21);
čakč-mānna ’őszhónap (október)’ (64).
4.1.2. T. I. Itkonen 20. század közepén megjelent, de az 1900-as évek
elején gyűjtött anyaga egy teljesen más oroszországi számi rendszer nyomait
tartalmazza. A motivációk között szerepel számnév, növénynév és egyházi
eseményhez köthető megnevezés is:
vŭ:s`sA-m. ’első hónap (január)’ (237a, 801b);
waourman ’bérlés hónapja’ (január)’ (237a, 801b);
portšman ’(február)’ (237a, 399a);
pazman ’szent hónap (április)’ (237a);
pietsman ’erdeifenyő hónapja (június, július)’ (237a, 374b).
4.1.3. A történelmi helyzet és az oroszosító nyelvpolitika hozadékaként a
megszilárdult kildini számi rendszer – Kurucs szótárának (1985) bizonysága
szerint – a 20. század második felében már az orosz eredetű nevekből építkezett: janvarr’, f’evrall’, m#rrt stb.
11

Sok északi népnél fontos szerepet kap a varjú, melynek érkezése (április környékén)
jelenti a tavasz kezdetét; az obi-ugorok ekkor több napig tartó ünnepséget rendeznek
(ld. pl. http:// www. nyest.hu/renhirek/madarak-jonnek).
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4.1.4. Afanaszjeva 2010-ben megjelent Саамско–русский разговорник
[Számi–orosz társalgási zsebkönyv] című munkájában viszont a belső
keletkezésű hónapnevek egy újabb rendszerét adja közre:
oдтыгкь мaнн ’újév hónapja (január)’ (45);
пoррк мaнн ’hóviharok hónapja (február)’12 (45);
нюххч мaнн ’hattyúk érkezésének hónapja (március)’ (45);
вuзь кuннÖтэм мaнн ’borjak születésének hónapja (április)’ (45);
кыдт мaнн ’tavasz hónapja (május)’ (45);
кeссь мaнн ’nyár hónapja (június)’ (45);
сuййн мaнн ’kaszálás kezdetének hónapja, tkp. szénahó (július)’13 (45);
поаррьк мaнн ’(rén)szarvasok vedlésének hónapja (augusztus)’14 (45);
чeххч мaнн ’ősz hónapja (szeptember)’ (45);
пuдзетÖ рэгкэм мaнн ’szarvasbőgés hónapja (október)’ (45);
чaзь iüüлуввэм мaнн ’víz befagyás hónapja (november)’ (45);
коамм ый мaнн ’sarki éj(szaka) hónapja (december)’15 (45).
4.2. A hónapnevek rendszere a kolta számiban16
A kolta hónapnevek számbavétele során a következő szótárak adatait dolgoztam fel: Mosnikoff – Sammallahti: Pieni koltansaame–suomi sanakirja
(1988) [= MS]; Sammallahti – Mosnikoff: Suomi–koltansaame sanakirja
(1991) [= SM]; Sverloff: Suomi–koltansaame piensanasto (1989) [= Sv], ill.
a Tiedotuslehti 1975 [= T 75], 1976 [= T 76] és a Sää'mođđâz 1983 [= Sääm].

12

Vö. a karjalai tuhukuu ’hóvihar, hófúvás’ hónapja (február).
Július neve ismert ’szúnyogok hónapjaként’ (čušškmaann) is (Sergejeva 1999).
14
A bundaváltás augusztus közepén történik, a régi bunda helyett először új, rövid szőrzetet kezdenek növeszteni (vö. északi számi šnjilčamannu ’vékonybunda hónapja’).
Az új bunda november végére nő ki teljesen (Falk 2013: 50). Ez a megnevezés a lulei
számiban azonban a júliust jelöli: snjiltja-manno (Grundström II 495b, II 618b).
15
Vö. fi. kaamos < no. skamtid ’sötét időszak’ (SSA 1: 263b), a számik időszámításának
egyik alapvető időegysége.
16
A kolta számiknál is jellemző, hogy sok kolta lexémát finn jövevényszóra cseréltek,
mert az eredeti kolta szót elfelejtették (http://www.kotus.fi/files/715/koltansaamenselvitys. pdf). Egy 1971-es hangfelvétel bizonysága szerint egy Sevettijärviben élő nő,
Tatjana Killanen válasza alapján a kolták a beszélt nyelvben egyre inkább a finn elnevezéseket használják.
13
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Mindezek alapján a 12 hónapos kolta rendszer hónapjaira a következő elnevezések használatosak:17
január:
ođđ|ee'jj|mään ’újév hónapja’ (T 76: 19; Sääm 3; SM 126b);
óóđđ|eedj|peivv|määnn (T 75: 11, T 76: 19, 20; Sääm 3; Sv 83);
vuōs's|mään ’első hónap’ (T 76: 20; SM 126b);
taémma|määén (< fi. tammikuu) (Sv 83);
február:
tälvv|mään ’télhónap’ (T 75: 11; T 76: 19, 20; Sv 25; SM 17a);
nu'bb|mään ’második hónap’ (T 76: 20; Sääm 3; SM 17a);
jõnn|pââzz|mään ’nagyböjt hónapja’ (Sv 25; SM 17a);
március:
pâ'zzlâšttam|mään ’böjt hónapja’ (T 75: 11; T 76: 19, 20; Sääm 3; MS
84a; Sv 52; SM 19b);
lä'znpei'vv|mään ’hónap, amikor Mária örömhír vételének (= Angyali üdvözlet) ünnepe van (márc. 25.)’ (T 76: 20; MS 61a; SM 19b);
jõnn|p"zz|mään ’nagyböjt hónapja’ (T 76: 20);
vuōrčōs|mään ’varjú hónapja’ (SM 67a);
április:
njuhčč|mään ’hattyú hónapja’ (Sääm 3; MS 74a; SM 19b);
pââ'zz|mään ’böjt hónapja’ (T 76: 19, 20; MS 83b; Sv 27; SM 19b);
böešhši|määnn ’szent hónap’ (T 75: 11; Sv 27);
május:
vue'ss|mään ’borjú hónapja’ (T 76: 20; Sääm 3; MS 142b; Sv 87; SM
131b);
^iđđ|mään ’tavaszhónap’ (T 75: 11; T 76: 20; MS 51a; Sv 87; SM 131b);
muerr|määén ’fa hónapja’ (Sv 87);
június:
^iY'ss|mään ’nyárhónap’ (T 75:11; T 76: 19, 20; Sääm 3; MS 52b; Sv 40;
SM 40a);
július:
suei'nn|mään ’széna hónapja’ (T 75: 11; T 76: 19, 20; Sääm 3; MS 113a;
Sv 24; SM 16b);
17

Sammallahti ortográfiáját használtam, kivéve, ahol nála nem szerepel az adat. Abban
az esetben, ha csak Sverloffnál fordul elő az adat, az az ő eredeti (meglehetősen
következetlen) átírásával szerepel.
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augusztus:
på'r;;|mään ’új bunda növesztésének hónapja’ (T 76: 19, 20; Sääm 3;
MS 94b; Sv 17; SM 9a);
kuålgg|mään ’fáradt rénbika hónapja’ (Sv 17; SM 9a);
jieall|määnn (< fi. elokuu) (T 75: 11; T 76: 19);
szeptember:
čõhčč|mään ’őszhónap’ (T 75: 11; T 76: 19, 20; Sääm 3; Sv 81; MS 16b;
SM 122a);
jäu'rr|mään ’tó hónapja’ (T 76: 20);
jauvrr|kuéll|määén ’tavi hal hónapja’18 (Sv 81);
október:
kålgg|mään ’fáradt rénbikák hónapja’ (T 75: 11; T 76: 19, 20; Sääm 3; Sv
50; SM 62b);
kolkkasttem|määnn ’ua.’ (T 75: 11);
rōōggâd|mään ’párzás hónapja’ (T 76: 20; MS 100b; SM 62b);
november:
skamm´|mään ’sötét időszak hónapja’ (T 76: 19; Sääm 3; MS 108b; SM 68b);
myördešh|määnn ’sötét időszak hónapja’ (T 75: 11; Sv 52);
vu'vrr|mään ’bérlés hónapja’ (T 76: 20; SM 68b);
puõl"š|mään ’fagy hónapja’ (T 76: 20);
máren|määnn (< fi. marraskuu) (T 75: 11);
december:
rosttov|mään ’karácsony hónapja’ (T 75: 11; T 76: 19, 20; Sääm 3; MS
100b; Sv 34; SM 27b);
jovla|määnn ’karácsony hónapja’ (T 75: 11; Sv 34);
pââ'zz|mään ’böjt hónapja (szent hónap)’ (SM 27b).
A kolták egy adott hónapra általában több megnevezést használnak, kivétel a június és a július. Szemantikailag a természeti jelenségekhez, növényekhez, állatokhoz kapcsolódó megnevezések csoportjai jelentősek.
Habár már a 11. században is voltak hittérítők köztük, a számik a 15–16.
században tértek át a keresztény hitre (Kerezsi 2009: 274). A kolta számik
manapság használatos megszilárdult hónapnév-rendszerében megmutatkozik
az ortodox egyház hatása is. Az ősi rendszer, ill. az újabb saját megnevezések keverednek az egyházi hónapnevekkel (annak ellenére, hogy egy teljes
egyházi rendszer is lehetséges lenne ld. 6b).
18

A nagymaréna (Coregonus lavaretus) ekkor ívik.
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T. I. Itkonen és más adatközlők adatai alapján részletesebben, dialektológiai szempontból is vizsgálhatóvá vált a kolta számi hónapnév-rendszer. Ez
alapján sokkal árnyaltabb képet kapunk a rendszerek diverzitásáról.
Petsamo (Peäccam)
jan.

szept.

okt.

nov.

dec.

19
20

t¤u` v-a‘G-m. ’téli böjttelen
időszak hónapja’
(Itk 1958: 237a)

ođđ|ee'jj|mään
’újév hónapja’

ńuχ'tš-m. ’hattyú hónapja’
(Itk 1945: 233), j—ænp¬`¾¾e-m. ’nagyböjt hónapja’, vŭ6raJ¯Š-m. ’varjú
hónapja’ (Itk 1958: 237a)

ápr.
máj.

júl.
aug.

Nellim (Njeä'llem)19

tälvv|mään ’télhónap’

febr.
márc.

jún.

Paatsjoki (Paaččjokk)

k¿ßÞa-m. ’tavasz hónapja’
(Itk 1958: 237a)
kiδδa-m. ’tavasz20 hónapja’
(Itk 1945: 234)

suei'nn|mään
’széna hónapja’

s—χ|s-m. ’bunda (tkp. szőr)
hónapja’ (Itk 1945: 234)
jaùI-m. ’tó hónapja’ (Itk
1958: 237a),
υÏur ’bérlés hónapja’ (Itk
1958: 801b)
ršγγaD-m. ’párzás hónapja’ k=ł `G`A-m. ’fáradt bika
(Itk 1945: 234)
(párzás végének) hónapja’
(Itk 1945: 234; Itk 1958:
143a, 237a)
poχr™v ’Mária-ünnep
jav're-m.’tó hónapja’
hónapja’ (Itk 1945: 235),
(Itk 1945: 235)
våýæIe-mšna ’bérlés
hónapja’ (Itk 1958: 801b)
pazze-m. ’kisböjt hónapja’
(Itk 1958: 237a)

čõhčč|mään
’őszhónap’

rõõkkâm'|mään
’párzás hónapja’,
kolgg|mään ’fáradt
rénbika hónapja’
skamm'|mään
’sötét időszak
hónapja’
rostov|mään
’karácsony hónapja’

Adatközlő: Erkki Lumisalmi (Vuoti 2007).
Itkonen nyár hónapjaként határozta meg.
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Nuortijärvi (Njuõ'ttjäu'rr,
or. Нотозеро)
jan.
febr.

márc. pK̇¢¢-лa£¯am-m. ’böjtöt
megelőző nap hónapja’23
(Itk 1958: 237a, 344a)

ápr.

máj.

v¨ä¢¢E-m. ’borjú hónapja’
(Itk 1958: 237a)

jún.

k¥e¢¢E-m. ’nyár hónapja
(jún.–júl.)’
(Itk 1958: 237a)
p=IgÚE-m. ’új bunda
hónapja’ (Itk 1958: 237a)

júl.

aug.

21

Suonikylä
(Suõ'nn’jel)

Sevettijärvi
(Čevetjäu'rr)21

vŭ:s̀sA-m. ’első hónap’
(Itk 1958: 237a)
nu(BE -m. ’második
hónap’ (Itk 1958: 237a,
287b), j—æn-p¬`¾¾e-m.
’nagyböjt hónapja’ (? február) (Itk 1958: 344a)
vŭ:ra£t£us-m. ’varjú
hónapja’ (Itk 1958: 237a),
lä'znpei'vvmään ’hónap,
amikor Mária örömhír
vételének ünnepe van’ (Itk
1945: 233)
ejje-peiv-m. ’öregember
(= húsvét 1.) napjának
hónapja’ (Itk 1945: 241)
kiÞÞa-m. ’tavasz hónapja’
(Itk 1945: 234)

vee'rest|mään
‘vízkereszt hónapja’22

cuâŋ|mään ’hókéreg
hónapja’, pâ'zzlâšttam|
mään ’böjtöt megelőző nap hónapja’,
vuõrâč|mään
’varjú hónapja’
njuhčč|mään
’hattyú hónapja’
såu'll|mään ’hókása
hónapja’, tue'pp|mään
’járhatatlan utak hónapja’, ^iđđ|mään
’tavaszhónap’

Pēder-pazz-m.
’Péter napi böjt hónapja’24
(Itk 1945: 234).
p=IGE-m. ’új bunda
hónapja’ (Itk 1958: 237a),
kiess-m. ’nyár hónapja’
(Itk 1945: 234)
kŭŏòGA-m. ’hónap, amikor
a párzási időszak véget ér /
fáradt rénbika hónapja’
(Itk 1958: 237a)

Adatközlők: Tyyne Fofonoff és Matleena Fofonoff (Riho Grünthal 1992).
A nagyböjt kezdetét megelőző nap.
23
Ezután kezdődik a böjt (T. I. Itkonen 1958: 344a).
24
Péter apostol böjti időszaka júniusban (VI. 29.) ér véget.
22
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szept. rš’γγadt-m. ’párzás hónapja’
(Itk 1958: 237a)
okt. k=òg[A-m. ’fáradt rénbika
hónapja (hónap, amikor a
párzási időszak véget ér)’
(Itk 1958: 237a)
nov. vuγ‘e-m. ’bérlés hónapja’
pazze-m. ’böjt hónapja’
(Itk 1958: 237a, 801b)

dec.

rostov-m. ’karácsony
hónapja’ (Itk 1958: 237a)

vuäv'r-m. ’bérlés hónapja’25 (Itk 1945: 234),
rš’γγaDt-m. ’párzás
hónapja’ (Itk 1945: 234)
v¨ə˘mre-m. ’bérlés
hónapja’ (Itk 1958: 237a,
801b), poχr™v-m. ’Máriaünnep (templomba vezetésének, XI. 21.) hónapja’,
koл'Ga-m. ’fáradt rénbika
hónapja’ (Itk 1945: 235)
pazze-mšna ’böjt hónapja’, rosttov|mään
ros`to-m. ’karácsony
’karácsony hónapja’
hónapja’ (Itk 1958: 237a,
344a, 451a)

Mivel az adatok meglehetősen hiányos képet adnak a hónapnév-rendszerekről, messzemenő következtetéseket nem lehet levonni rájuk vonatkozóan,
néhány megállapítást azonban megkísérelek tenni. Minden településre jellemző, hogy előfordulnak egyházi eredetű elnevezések, melyek keverednek a
belső keletkezésű hónapnevekkel. A saját hónapnevek közül sok ősi elem
fennmaradt, de újabb megnevezések is mindig születnek, ezek a természethez, ill. életmódjukhoz kötődnek (pl. hókása hónapja, járhatatlan utak hónapja, bérlés hónapja). Az egyházi évhez kötődő hónapnevek közül a nagy ünnepekhez (húsvét, karácsony), ill. a böjti időszakokhoz kapcsolódóak jelennek
meg a rendszerek elemeiként.
Az egyházi hatás, az adatok alapján úgy tűnik, Sevettijärviben és Paatsjokiban érvényesül a legerőteljesebben, míg a nellimi hónapnév-rendszerben
az ősi elemek őrződtek meg leginkább. Suonikyläben, érdekes módon a január és a február neve számnévi eredetű, ez a számi hónapnév-rendszerekben
ritka motiváció. A réntartó kultúrájú Nuortijärvi településen a rénszarvasokhoz kötődő hónapnevek nagyon fontosak, emellett azonban az ortodox egyház hatása itt is felfedezhető.

25

Ekkor adták bérbe a halászhelyeiket a számik.
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5. A hónapnévadás motivációi
a) A természeti népek életkörülményeire utaló nevek
– A leggyakoribb motivációs forrást a természeti jelenségeket adják: hókéreg hónapja (április), sötét időszak hónapja (november), fagy hónapja
(november), tó hónapja (szeptember, november),26 hóviharok hónapja (február), hókása hónapja (május), járhatatlan utak hónapja (május).
– Gyakran szerepelnek motivációs forrásként az évszaknevek is: télhónap
(február), tavaszhónap (május), nyárhónap (június), őszhónap (október).
– Növényekkel kapcsolatos elnevezések: erdeifenyő hónapja (június-július),
fa hónapja (május).
– Állatokról elnevezett hónapok: hattyú [érkezésének] hónapja (február),
varjú hónapja (március), tavi hal hónapja (szeptember).
– Rénszarvasgazdálkodás: rénszarvasborjú hónapja (május), új bunda növesztésének hónapja (július), párzás hónapja (szeptember-október), fáradt
rénszarvas hónapja (október).
– Gazdasági tevékenységre utaló elnevezés: a bérlés hónapja (október), tavi
hal hónapja (szeptember).
– Ld. még: számnévi eredetű nevek: első hónap (január), második hónap
(február).
b) Egyházi indíttatású hónapnevek
Az egyházi év a nagy ünnepek köré szerveződik. Az, hogy az év hónapjait
ezek alapján nevezik el, ismert jelenség.27 Ezekhez a napokhoz különböző
időjósló szokások is kapcsolódnak, sőt, az ünnepnapok befolyásolják a mindennapi életet, a munkavégzést is.28
Ortodox egyházi hatásra születtek meg, s orosz átvételek a következő keleti számi hónapnevek: hónap, amikor Mária örömhír vételének (= angyali
üdvözlet) ünnepe van (március 25.), húsvét (első napjának) hónapja (április),
hónap, amikor a Szent kereszt felmagasztalásának ünnepe van (szeptember),
Mária-ünnep (Mária templomba vezetésének, november 21.) hónapja, karácsony hónapja (december).
26

Legkorábban ekkor fagytak be a tavak.
Ilyenek például a magyar katolikus egyházi év hónapnevei: Boldogasszony hava, Böjtelő hava, Böjtmás hava, Szent György hava, Pünkösd hava, Szent Iván hava, Szent Jakab hava, Kisasszony hava, Szent Mihály hava, Mindszent hava, Szent András hava,
Karácsony hava.
28
Pl. Szent Ivánkor kezdődik a nyár és a halászat az erdei tavakban (T. I. Itkonen 1948:
485).
27
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Meghatározók a böjti időszakok. Két rendkívül fontos böjti időszak van, a
két jelentősebb ünnep, húsvét és karácsony előtt, ezek a hónapnevek elnevezésének szempontjából is meghatározóak: a húsvét előtti nagyböjt hónapja
(február, március, április), az adventi kisböjt (december), továbbá az apostoli
böjt hónapja (Szent Péter és Pál napja, június 28. előtt). Ezeken kívül voltak
még Nagyboldogasszony (augusztus 15.) és egyéb jeles napok előtti hosszabbrövidebb böjtök. A böjtöt megelőző időszakok szintén előfordulnak motivációs forrásként, a kolták esetében a téli,29 ill. a tavaszi böjttelen időszak30 (január, ill. május).
c) Mindezek mellett jövevényszavakkal is találkozhatunk a keleti számi
hónapok megnevezéseiben. Finn eredetű a kolta számiban a taémmamääén
(< fi. tammikuu) ’január’, jieallmäänn (< fi. elokuu) ’augusztus’, márenmäänn (< fi. marraskuu) ’november’. Természetesen e térségben (is) jellemző az orosz hónapnevek átvétele: janvarr’, f’evrall’ stb.
6. Összefoglalás
A keleti számi nyelvek belső keletkezésű – mind az ősi, mind az újabb –
hónapnevei elsősorban a természeti jelenségek, növény- és állatvilág, továbbá a rénszarvastartás31 szemantikai csoportjai köré szerveződnek. Idegen hatások közül a kolta rendszerben a finn és orosz, a Kola-félszigeten az orosz a
legerősebb. Nagy szerepe volt az ortodox egyháznak, melynek egyik hatásaként egyházi megnevezésekre épülő hónapnév-rendszer is kialakult. Ennek
nyomai elsősorban a nagy egyházi ünnepekhez kötődő hónapnevekben maradtak fenn. Jellemzően a kolta rendszerekben a belső keletkezésű és az egyházi eredetű hónapnevek keverednek egymással.
Rövidítések
MS = Mosnikoff – Sammallahti 1988.
SM = Sammallahti – Mosnikoff 1991.
Sv = Sverloff 1989.

Sääm = Sää'mođđâz 1983.
T 75 = Tiedotuslehti 1975.
T 76 = Tiedotuslehti 1976.

(A könyvészeti adatokat ld. az irodalomjegyzékben.)
29

tä'lvvargg: vízkereszt és húsvét közötti időszak (T. I. Itkonen 1958: 571a).
^iđđargg: húsvét után kezdődik.
31
A rénszarvastartáshoz kapcsolódó szemantikai csoport a szamojéd nyelvekben, elsősorban a nyenyec rendszerben is megvan (erről ld. Mizser 1975), ott szintén neveztek
el hónapot pl. a borjazás időszakáról (április), ill. az agancs nélküli időszakról.
30
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Russian influence in Eastern Sami’s month names
The present paper describes the system of month names in Kola and Skolt
Sami, focusing on the linguistic and cultural influences observable in them.
The most prominent source of motives for coinage is nature (natural
phenomena, plants and animals) and reindeer husbandry. From the cultural
aspect, the effect of the Eastern Church is one of the most important factors –
so much so that some of the Skolt month names evolved due to this
influence. Fasting periods and feast-days were the basis of such naming, and
in the latter category, Russian-origin holiday names are characteristic (e.g.:
rostov-mään ’the month of Christmas’). In Skolt villages, internally formed
and church-related month names mingle into a complete system. Today,
month names borrowed from Russian are more characteristic to the Sami
language of the Kola Peninsula, while spoken Skolt rather uses the Finnish
names for months.
KRISZTINA KÓKAI
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1. Bevezetés
Jelen kutatás tárgya a zene és a szöveg vizsgálata a finnugrisztika egy különleges, kevéssé kutatott területén, a manysi népköltészetben. A kutatás
alapját az a 143 manysi népdal képezi, melyet Artturi Kannisto 1905 és 1906
között gyűjtött vogulföldi tanulmányútja során. A kutatás kiindulási pontját
az a tény adja, hogy a dalok és a hozzájuk kapcsolható szövegek egymástól
külön jelentek meg.
E tanulmány doktori kutatásom egy részét kívánja bemutatni. A kutatásra
zenei és nyelvészeti tanulmányaim miatt vállalkoztam elsősorban, mivel a téma interdiszciplináris jellegéből fakadóan mind a két tudományterület, a zene
és a nyelv diskurzusait egyesíti.
Emellett ebben a tanulmányban szeretnék beszámolni a kutatás „felfedezéséről”: Kannisto 143 dallamból álló gyűjtését megvizsgálva eddig mindössze egy olyan dalt találtam, melyben a kutatás minden feltétele teljesül, hitelességét pedig az eredeti énekestől származó fonográffelvétel másolata igazolja.
A kutatáshoz háromféle adat állt rendelkezésünkre: a hanganyag, azaz a
fonográffelvételek1 másolatai; a szöveg mint fordítás és tartalmi összefoglaló, valamint a kotta. Mindegyik adat megfelelő minőségű volt ahhoz, hogy a
dallam és szöveg összepárosítását elvégezzem, és megkezdhessem az elemzéseket.
1

Ezúton szeretném megköszönni Lázár Katalinnak, a MTA Zenetudományi Intézet tudományos főmunkatársának, hogy a rendelkezésemre bocsátotta hangkazettán az eredeti fonográffelvételek másolatát.
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E tanulmányban tehát a 27-es számú dal (Väisänen 1937: 40–41) szöveggel való összepárosítását és elemzését fogom bemutatni. A vizsgálat célja a
kutatási kérdés felvázolásában és megválaszolásában rejlik: hogyan lehet
összhangba hozni a zenei szerkezetet a szöveg szerkezetével, hogyan lehet
őket együtt ábrázolni a manysi népköltészeti példákon keresztül, ha dallam
és szöveg külön jelentek meg.
Bízom benne, hogy az alkalmazott módszerek további dalok vizsgálatát
fogják támogatni, melynek célja, hogy e népzenekincset, mely nyelvünk legközelebbi rokonáé, megőrizhessük és átadhassuk a manysiknak és az utókor
számára.
2. A kutatás története
Új korszak kezdődött a finnugor tudományok történetében 1883-ban:
megalakult Helsinkiben a Finnugor Társaság, s ezzel egyidejűleg megindult a
rendszeres, szervezett kutatómunka a finnugor népek körében (Lakó 1943:
458). A társaság legfontosabb feladatául tanulmányutak szervezését tűzte ki a
finnugor rokon népekhez, melynek célja minél több megfelelő minőségű
nyelvi és tárgyi anyag gyűjtése volt. A manysi nyelv kutatására Artturi Kannisto magisztert választották. Kannisto egész pályájára és tudományos munkásságára nézve döntő fordulatot jelentett a vogulföldi tanulmányút, melyre
1901. szeptember 1-jén indult (Lakó 1943: 459; Zsirai 1943: 170). Helyszíni
kutatásai öt évet öleltek fel az Északnyugat-Szibéria óriási területén szétszóródott manysik körében. Kutatói munkáját a negyedik év végén megszakította, mivel szervezetét a megerőltető munka és az ottani életkörülmények nagyon megviselték. Négy hónapnyi pihenés után tért vissza az északi-manysik
közé, hogy kutatását folytassa. Ekkor vitte magával azt a fonográfot, amellyel az
utolsó ott töltött évében a 150 dallamot felvette.
Kannisto 1906-ban tért haza gazdag tudományos anyaggal: 11 manysi
nyelvjárásterületről való szógyűjteménnyel (kb. 30 000 cédula), 650 darab
válogatott néprajzi tárggyal és nagyszámú fényképpel, valamint a tanulmányút jelen kutatás szempontjából meghatározó eredményével, a népköltészeti
szöveggyűjteménnyel és a nyelvi anyaggyűjteményt kiegészítő 150, fonográfhengerre felvett dallammal2 (Lakó 1943: 459–460; Zsirai 1943: 171).
Kannisto nagyszabású gyűjtése a kutatómunka eredményességét igazolja.

2

Összesen 53 darab fonográftekercs készült, melyeken egyenként általában három dal
került felvételre.
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2.1. Kannisto 150 dallama
A 150 manysi dallam 1937-ben Armas Otto Väisänen Wogulische und
Ostjakische Melodien c. kötetében jelent meg kottaátirat formájában. Väisänen kiadványa a 150 dal kottaátirata mellett a dallamokhoz tartozó, Kannisto
által mellékelt jegyzeteket és magyarázatokat is tartalmazza. A 150 manysi
dallam összesen 143 vokális és hét hangszeres dalból áll.
A dallamok érdekessége, egyben a kutatás kiindulási pontja is, hogy a vokális zenei anyag és annak (dal)szövegei egymástól külön jelentek meg 20–
30 év különbséggel. Väisänen 1937-es dalgyűjteményes kötete tehát a kottákat, valamint Kannistónak a dallamokhoz csatolt rövid összefoglalóit tartalmazza. A dalok szövegeit, melyeket Kannisto papíron jegyzett le (Väisänen
1937: 18), a szerző nem mellékeli, bár ígéretet tesz egy újabb kiadásra, melyben azokat is közölni fogja.
Väisänen a szöveg „hiányát” a Wogulische und Ostjakische Melodien kottagyűjteményben úgy magyarázza, hogy a dalszövegek nem tükröznek minden esetben szilárd egységességet, valamint, hogy az (ismétlődő) szavak végén a manysi énekesek töltőszótagokat, értelmetlen szótagokat toldanak be,
ami azonban a diktált szövegben nem létezik, így nehéz az énekelt szövegen
nyomon követni (Väisänen 1937: 18). Továbbá némelyik dalnak bizonyíthatóan több változata is párhuzamosan él a köztudatban; ez jelentősen megnehezíti a dalok és szövegek összepárosítását.
Sajnos azonban 1943-ban bekövetkezett halála miatt Kannisto a szövegek
kiadását már nem élhette meg. Tanítványa, Matti Liimola szerkesztette sajtó
alá a Wogulische Volksdichtung köteteit, amelyek 1951 és 1963 között jelentek meg.3 A kották megjelenéséhez képest tehát 14 év telt el, összességében
azonban 45 év 1982-ig, míg Kannisto gyűjtésének feldolgozása lezárult, és
megjelentek a szövegek is a kottán lejegyzett dallamok mellett, azonban egymástól külön.
A dallamok és a szövegek megjelenésével és kiadásával kapcsolatban, ill.
magának a kutatásnak az interdiszciplináris jellegéből fakadóan további számos ellentmondást találhatunk.
Austerlitz a rendelkezésére álló korpuszból4 arra a következtetésre jutott,
hogy „az a forma, amelyben a nyelvészek által gyűjtött dalok megjelennek,
az eredeti előadáshoz nem annyira hű, hogy részletes ritmikai és metrikai
3

1982-ben jelent meg a WV 7, mely az első két kötet szószedetét tartalmazza (Wörterverzeichnis zu den Bänden I–II.).
4
Austerlitz központi korpusza Steinitz gyűjtése; kiegészítő korpusz: Reguly, Pápay, Patkanov, Munkácsi, Kannisto gyűjtése (Austerlitz 1958: 12).
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analízisre alkalmas lenne” (Austerlitz 1975: 9). Mivel a nyelvészeket elsősorban a grammatikai és lexikális adatok érdekelték, érthetően figyelmen kívül
hagyták a zenekutatók számára érdekes sajátságokat. A nyelvész a dallamlejegyzésekhez zenekutató segítségét veszi igénybe, ezt abból a feltevéséből
kiindulva teszi, hogy egy nép dallamai ugyanolyanok, mint más népek dallamai. A zenekutató lejegyzi a dallamot, a hangok magasságát, a lehető legpontosabban, majd a dallam első két vagy három frázisához odaírja a szöveg
első néhány sorát, de a szöveg többi részét elhagyhatja. Ez azért történhet
így, mert a zenész a szöveget és a dallamot „természetes módon” egymáshoz
illőnek véli (Austerlitz 1975: 9). Azonban a két tudományterület: zenetudomány és nyelvtudomány eltérő fókuszából és módszereiből adódóan a következő problémák léphetnek fel:
1) számos adat elvész;
2) verstani eszközök, töltelékszótagok és gyakran teljes szavak is kimaradnak;
3) a szövegen belül gyakran teljes sorok is felcserélődnek;
4) a vers szavainak és sorainak, egyes dallamfrázisoknak az ismétlődései
gyakran elmaradnak, és ezért nem világos, hogy az egyes szótagokat
eredetileg melyik hangjegyre énekelték (Austerlitz 1975: 10).
Általában elmondható továbbá, hogy „a finnugor zenei kutatások egyik
nagy nehézsége (…), hogy a dalok kiválogatását általában szövegi szempontok szabják meg, míg a zene teljesen háttérbe szorul” – írja Vikár László A
finnugor népek zenéje c. tanulmányában (Vikár 1975: 306). Az obi-ugor népzene-gyűjtések esetében azonban éppen fordított a helyzet, mivel az obi-ugor
népek körében történt összes, népköltészetet és népzenét elemző kutatás
nyelvészek által történt, akik pedig épp a zenekutatók számára érdekes momentumokat hagyták gyakran figyelmen kívül. Erre a felvetésre azonban
Kannisto gondolatát kell idéznünk: „mi szegény nyelvtudósok, szívesen átengedtük volna ezt a gyűjtőmunkát, ha a zenészek magukra vállalták volna,
(…) a mi munkánk tehát ››csak úttörő‹‹ volt (…) most már a géppel járó zenész-gyűjtőkön van a sor!” (Kannisto 1938b: 413).
Szabolcsi mindazonáltal Väisänen 1937-es munkáját úgy üdvözli, mint:
„az első tudományos hitelű fonográffelvételeken alapuló dallamgyűjteményt”
(Szabolcsi 2003: 176). Azonban egyúttal hangot ad annak a gyűjtési hiányosságnak is, hogy Kannisto a szövegeket nem mellékelte a dallamok mellé:
„pótolhatatlan súlyos hiánya a kiadványnak, hogy szövegek nélkül jelent
meg” (Szabolcsi 2003: 176). Kannisto reagált a bírálatra, álláspontja szerint a
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szöveg csatolásával a dallamok rendje borult volna fel, mert a kiadvány
lényege pedig épp a különböző dallamszerkezetek felvázolása volt, nem
pedig a dallamokhoz kapcsolódó szöveg megjelenítése (Kannisto 1938: 2).
Továbbá egy másik fontos ellenérv volt szöveg és dallam együtt-közlése
mellett, hogy némelyik dal szövege több száz verssorból áll, így az egyes
dalokhoz mellékelt nyelvi és tárgyi magyarázatok listája is igen hosszúra nyúlt
volna (Kannisto 1938a: 92). A gyűjtést és kiadást illető bírálatok kapcsán
azonban nem szabad elfelejteni azt a tényt, hogy Kannisto eredeti szándéka
szerint a szöveg kiadásra várt a dallam mellé, ami csak Kannisto korai halála
miatt nem történt meg.
Összességében elmondható tehát, hogy bár a népköltészetben a zene és a
szöveg nem különül el egymástól, nincs prioritása egyiknek a másikkal
szemben (ld. Szomjas-Schiffert 1976), mégis egyfajta „prioritási hierarchiát”
figyelhetünk meg e 150 manysi dal különböző lejegyzési és közlési koncepciói kapcsán, ami azt eredményezhette, hogy külön jelentek meg dallamok,
és külön a szövegek.
A kutatás fő kérdése lesz tehát, hogyan lehet összhangba hozni a zenei
szerkezetet a szöveg szerkezetével, hogyan lehet őket együtt ábrázolni.
3. Irodalmi áttekintés
E tanulmányban arra próbáltam kísérletet tenni, hogy a dallamokat és a
szövegeket, melyek tehát eredetileg külön jelentek meg, összekapcsoljam és
elemezzem. Abból az elképzelésből indultam ki, miszerint a népköltészetről,
a versről való gondolkodás egyik legfontosabb alapvetése, hogy a nyelvi és a
zenei kifejezés megvalósulásai (pl. hangsúly, metrika, ritmika) összefüggenek, elválaszthatatlanok egymástól,5 akárcsak hagyományos kultúrákban az
ének és a hozzá kapcsolható szöveg (Austerlitz 1975: 12; Schmidt 1990:
184).
A szakirodalmi áttekintés során azon szerzők munkáit emelem ki, melyek
a legfontosabb irányokat képviselik a kutatás szempontjából.
Jelen tanulmányban azon elméletek és módszerek leírására törekszem elsősorban, melyek kutatási témája a manysi népköltészet. Olyan szerzők munkáit mutatom itt be tehát, amelyek előzményként tekinthetőek a kutatás
szempontjából, és amelyek annak alapjául szolgáltak. A munka alapvetően
leíró jellegéből fakadóan az empirikus kutatási rész kevesebb hangsúlyt fog
kapni.
5

Ld. Arisztotelész: Poétika. (Ford. Sarkady János, 2004.) Lazi Könyvkiadó, Szeged.
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Robert Austerlitz 1958-ban megjelent Ob-Ugric metrics c. doktori disszertációjában egy kísérleti módszert alkotott meg, melyben az obi-ugor metrika
nyelvészeti analízisét tűzte ki célul (Madarász 2015). Elméletének fő kérdése, hogyan lehet a verssorokat grammatikailag (szintaktikailag) felbontani és
elemezni. A szegmentáció célja a szöveg belső szerkezetének, lineáris láncának feltárása. Austerlitz elemzési kerete nyelvtipológiai megállapításokat is
tartalmaz a manysi mint agglutináló nyelv hangsúlyeloszlásáról, a szó eleji
főhangsúlyról, valamint a szórendi tipológiáról is (SOV szórend) (ld. Bolinger 1978; Dezső 2001). A szórend tipológiai összefüggését, valamint a későbbi szintaktikai szegmentálást tekintve fontos megállapítás, hogy az obiugor metrika alapszabálya, hogy a verssorok komplementer jellegű nominális
és verbális sorokból állnak (Lázár – Schmidt 1990–1991: 208). A nominális
sor egy főnévből és az előtte álló kötelező jelzőkből áll, a mondat végén maradó, általában kétszótagos igére egy teljes éneksor jut, ez a verbális sor. Lázár Katalin és Schmidt Éva Kannisto e gyűjtéséből a 122-es számú medveéneket elemezte dallam és szöveg összefüggésében, megfigyelve az Austerlitz által is vizsgált szerkezeti formulákat a verssorokban (Lázár – Schmidt
1990–1991).
Egy másik uráli nép zenéjét és szövegeit elemezve Niemi (1995) kísérletet tett Väisänen nyenyec dallamlejegyzéseinek újraértelmezésére. A kutatás
szempontjából Niemi munkája azért fontos, hogy lássuk, hogyan lehet megvizsgálni a zenei elemzés módszereit Väisänen egy másik feldolgozott dallamgyűjtésén keresztül.
Kannisto manysi dallamgyűjtésével 2014-ben kezdtem foglalkozni, doktori kutatásomat e témának szentelve. E kutatás azt kívánja bizonyítani, hogy
lehetséges-e, és ha igen, hogyan tudjuk alkalmazni a már meglévő vizsgálati
módszereket, amikor a népköltészet egy rendhagyó példán keresztül tárul
elénk: zene és szöveg külön jelent meg egymástól.
4. Az empirikus kutatás
A kutatás megkezdéséhez elsőként az eredeti fonográffelvételek másolatainak újrahallgatását kellett elvégezni, kritikus szemmel vizsgálva különösképp az elhangzó szöveget, valamint a beazonosított dallamot Väisänen kottái
szerint. Väisänen 1937-es Wogulische und Ostjakische Melodien c. kötetében
Kannisto összefoglalóit áttekintve azt találtam, hogy számos olyan dal található, melynek a szövege nem lett feljegyezve, vagy nincs információ a szöveg hollétéről. Emellett a hanganyag, azaz a fonográffelvételek vizsgálata során számos esetében akadályba ütköztem: megsérült a fonográftekercs, meg146
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semmisültek teljes hanganyagok, különböző zajok és recsegések torzítják a
felvételeket. Így e 143 dalból csupán 15–20 dalt lehet elemezni a kutatás későbbi állomásain. A kutatás kimenetelét tekintve tehát nyitott végződésű; a
téma és az adatok megfigyelése és feldolgozása a kutatás módszertani kérdése (Mackey – Gass 2005: 163, 166).
Az elemző munkához szükséges továbbá az is, hogy a kutatáshoz mind a
háromféle adat megfelelő minőségben álljon a rendelkezésünkre: a hanganyag, azaz a fonográffelvételek másolatai; a szöveg, fordítások, tartalmi
összefoglalók, valamint a kotta. A hanganyag elemzése az ellenőrzés miatt
kulcsfontosságú, hiszen anyanyelvi konzultáns nélkül másként nem tudhatjuk
meg, hogy vajon ugyanazt a szöveget énekli-e az énekes, mint amit a leírt,
azaz diktált szövegben olvashatunk. Különbséget kell tenni ugyanis a ténylegesen énekelt szöveg, valamint a diktált szöveg közt, mivel az obi-ugor (és
más finnugor) népköltészetben gyakoriak a töltőszótagok (Austerlitz 1958:
14; Hajdú 1960). Austerlitz megjegyzi, hogy a Steinitz előtti kutatók felesleges elemekként tekintettek a töltőszótagokra, ezért jobban szerettek a prózaszerű „lecsupaszított” diktált szövegekkel dolgozni (ld. Austerlitz 1958: 27).
Mindazonáltal a későbbi kutatók is arra a következtetésre jutottak, hogy a
költői (itt: énekelt) szöveg, valamint a diktált szöveg közt nehéz meghatározni
a különbséget (ld. Kálmán 1962).
Bizonyára ebből fakad e kutatási terület feldolgozatlansága is: elismerve
az énekelt szöveg fontosságát, a kutatók még inkább rádöbbentek a kutatás
lefolytatásának lehetetlenségére. Igazolást ez esetben csak akkor nyerhetünk,
ha a hanganyag az eredeti előadótól bizonyítékként szolgálhat.
A kutatáshoz szükséges összes adatot megvizsgálva eddig egy olyan dallamot találtam, melyben minden szempont tökéletesen egyesül. Ez az 1937es Wogulische und Ostjakische Melodien c. kottagyűjteményben a 27-es számú dal, az 1951-es Wogulische Volksdichtung I. kötetében pedig a 67-es számú mese, melynek dalbetéte a 27-es számú dal. E dalban tehát a háromféle
adat megfelelő minőségű volt. A fonográffelvételen hallott dallam megegyezett Väisänen 1937-es kottaátiratával, másrészt a szöveg megegyezett a Wogulische Volksdichtung I. kötetében szereplő szöveggel, ami tehát az adott
dallamon hangzik el.
Jelen tanulmányban tehát a 27-es számú dal szöveggel való összepárosítását és elemzését fogom bemutatni. Célom még több olyan dal vizsgálata,
melyben dallam és szöveg külön jelent meg.
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5. Kutatási irányok, módszerek
A kutatás történetének felvázolása, valamint a szakirodalmi áttekintés után
a kutatás fő irányai a következők, pontokba szedve:
1) A 27-es számú manysi dallam és szöveg összepárosítása.
2) A 27-es számú dallam kottaátirata és elemzése.
3) A 27-es számú dal fordítása és nyelvészeti analízise, grammatikai szegmentálása (elsősorban Austerlitz 1958 alapján).
A kutatást felépítő módszerek a kutatási irányoknak és célkitűzéseknek
megfelelően a következők:
1) A rendelkezésemre álló fonográffelvételek másolatait végighallgattam,
melynek során kiválasztottam azokat a dallamokat, melyek felvételei
megfelelő minőségűek voltak a további vizsgálathoz.
2) A fonográffelvételek, a kották és a szövegek tekintetében egy olyan
dalt találtam, melynek minden tulajdonsága megfelelő minőségűnek bizonyult: ez a 27-es számú dal a 1937-es Wogulische und Ostjakische
Melodien c. kottagyűjteményben, a 67-es számú szöveg az 1951-es
Wogulische Volksdichtung I. kötetében. Ez egy mese dalbetéte. A dallamot Kannisto 1905. 10. 26-án vette fel egy Sartynja nevű faluban. Az
énekes Savelij Petrovits Vingalev. A dallamot Kannisto Semeon Pakin
segítségével dolgozta át 1906. 05. 11-én (Kannisto 1951: 428). Az
elemzésekben a szöveg átírása során Kálmán (1976) alapján egyszerűsített betűkaraktereket használok Kannisto finnugor transzkripciója helyett.
3) Elkészítettem a magyar (mű)fordítást a német és a manysi szöveg
összevetése alapján.
4) Elkészítettem a zenei elemzéseket Väisänen (1937) és Lázár (2000)
nyomán.
5) Elvégeztem a grammatikai szegmentálást a szövegeken.
6) Új kottát készítettem a Denemo kottaíró és szerkesztő programmal.
7) Az új kottán elvégeztem a szövegrátételt.
6. Elemzések
Az elemzések a kutatás módszereinek sorrendjét követik. A fonográffelvételek újrahallgatása után elsőként a saját kottaátiratomat mutatom be, majd
a dallamhoz tartozó elemzéseimet. Ezt követően a Wogulische Volksdichtung
I. kötetében megjelent szöveget közlöm, valamint a saját fordításomat. Végül
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a grammatikai szegmentálást mutatom be. Az elemzések mellé további
magyarázatokat is mellékelek.
6.1. Zenei elemzés
A zenei elemzés során először Väisänen osztályozását (1937: 3–4) tekintem át. Väisänen a 27-es számú dallamot a következőképp elemezte: rögzített
formájú, szabályos ritmusú, 1-2 soros dallam 4 ütemmel, 3/8-os ütemmutatóval, mely a zene metrikai felosztását mutatja. Hangnemét tekintve dúr, diatonikus, ambitusa: V-1 vagy 1-4. A dallam, ahogy azt Väisänen zenei elemzéséből is láthatjuk, egy igen kis ambitusú dal, mindössze egy kvartnyi hangterjedelemmel rendelkezik.
A dallamban meg lehet továbbá figyelni azt is, hogy bár négy sorból áll,
valójában egy sornyi zenei anyag variálódik a négy soron keresztül. Nem
igazi variálódásról van szó azonban, sokkal inkább a dal díszítő elemeinek
változatosságáról. Väisänen elemzése szerint tehát a 27-es számú dal szerkezetét tekintve egy egysoros (a-sor) dallam. Lázár elmélete alapján e sortípusú
dalt egymagú dalnak is nevezhetjük, ami jobban megvilágítja a dal belső
szerkezetét a dallamsorok számolása helyett, mivel a sorok száma a strófikusságra utalna, holott az obi-ugor énekek általában nem strófikusak (Lázár
2000: 23). Az egymagvú sortípusú dallamhoz leegyszerűsített kottát készítettem, erre az eredeti Väisänen kottához képest kvázi ossia-ként tekinthetünk.
Lied des bösen Weibes in einem Märchen
= 72. Phon. 1. b. Sosva. Savelij Vingalev

A következő kotta a saját kottaátiratom, melyhez egyúttal a szöveget is
csatoltam. A fonográffelvételt hallgatva azt tapasztaltam, hogy az első két sor
szövege az énekelt változathoz képest a Wogulische Volksdichtung I. szöveggyűjteményben épp fordítva, azaz a sorokat felcserélve van lejegyezve. A
kottán azt a változatot követtem, melyet a fonográffelvételen hallottam.
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Lied des bösen Weibes in einem Märchen
= 72. Phon. 1. b. Sosva. Savelij Vingalev

Az alábbi példák a Kannisto által lejegyzett szöveget, a magyar fordítást,
valamint az elemzést mutatják be. Ezek a dallamban felfedezett szövegsorrenddel szemben a Wogulische Volksdichtung-ban közölt szövegváltozatot
követik, vagyis az első két szövegsor itt más sorrendben szerepel.
6.2. Szöveg és fordítás
(Kannisto 1951: 211) (Nr. 67)
nékwénəl nékwénəl pig túlmantasum
nékwénəl nékwénəl pig álmajasum.
akw(a) pal kátkem wojt(a) huji
akw(a) pal kátkem súrt(a) huji.
A dalszöveg nyersfordítása:
asszonytól asszonytól fiat elloptam
asszonytól asszonytól fiat elhoztam.
egyik fél kezem zsírban fekszik (van?)
másik fél kezem raktárban (szárítókamra) fekszik.
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Madarász Eszter (2015) fordítása:
A mesebeli gonosz nő dala6
Asszony(ka), asszony(ka), elloptam a fiacskádat,
Asszonyka, asszonyka, elragadtam a fiacskádat.
Egyik kezem a zsírban lóg,
A másik a takarmányban lóg.
(lóg = fekszik)

6.3. Grammatikai szegmentálás
A grammatikai szegmentálás a szöveg (vers)sorokra való bontását mutatja
be. A sorok további felosztása a szöveg szintaktikai egységeiből következik,
a komplementer jellegű nominális és verbális sorokból. Ehhez azt kell alapul
venni, hogy minden elsőrendű mondatrész egy sornyi formula, a mondat
végén pedig az igealak áll a verbális sorban az SOV szórend alapján.
A sorok fölött jelölöm továbbá a szövegben előforduló paralelizmusokat
is, melyek az obi-ugor költészet meghatározó stilisztikai eszközei (Austerlitz;
Lotz 1972; Steinitz 1975).
N (névszói/nominális sor)

V (igei sor)

1.

a
nékwénəl

a
nékwénəl |

b
pig

x
túlmantasum

2.

a
nékwénəl

a
nékwénəl |

b
pig

y
álmajasum.

3.

a
akw(a)

b
pal

c
kátkem |

v
wojt(a)

d
huji

4.

a
akw(a)

b
pal

c
kátkem |

z
súrt(a)

d
huji.

6

A 27-es számú dal egy mesében hangzik el betétdalként. A történet egy gonosz nőről
szól, aki elrabolja egy másik asszony fiát. A fiúból kiváló vadász lesz, ezért ennivaló,
zsír és takarmány bőven van (Madarász 2015).
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7. Összegzés, eredmények
E tanulmányban Kannisto 150 manysi dalgyűjtésének egy darabját mutattam be, amelynek dallama és annak szövege eredetileg külön jelent meg egymástól.
A kutatás során abból az alapvetésből indultam ki, hogy a dallam és szöveg együtt-közlése – a nem egységesült szövegváltozatok, a töltőszótagok,
valamint az énekelt és a diktált szöveg közti eltérések miatt – szinte lehetetlen vállalkozás. Mégis sikerült a manysi dallamkincs 20. század eleji tekintélyes méretű gyűjteményéből egy olyan darabot találni (Schmidt és Lázár
122-es dalelemzése mellett), mellyel bizonyítani lehetett a kutatási kérdéseimet: a fonográffelvétel segítségével lehetségessé vált a dallam és a szöveg
együtt-ábrázolása, ezt a további adatok megfelelő minősége is támogatta.
A rendelkezésre álló adatok vizsgálatával lehetőség nyílott a dal elemzésére is. Ez az eredmény kutatási keretet nyújthat a többi dal hasonló vizsgálatához is.
További kutatási perspektívát nyithatna a manysi szövegek (népköltészet)
metrikai vizsgálatának kiterjesztése akusztikai szempontú prozódiai elemzések felé, vagy az intonáció-kutatás felé, mindezt a dallamokkal összevetve.
Úgy vélem, ezen interdiszciplináris kutatási keret lehetővé teszi a későbbi
kutatások során azt, hogy a manysi népdalokat és szövegeket összehasonlíthassuk más finnugor nép költészetével, mellyel közelebb kerülhetünk magához a népköltészet megismeréséhez is.
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On reuniting melody and text
A Mansi song No. 27 from A. Kannisto’s collection
This paper’s subject is the analysis of text and melody in Mansi folkpoetry. The research is based on the corpus, which consists of 150 songs
collected by Artturi Kannisto between 1905 and 1906 during his Mansi fieldwork.
The initial point of this research is that melody and text have been
published separately, altough in traditional cultures folk poetry’s two major
inseparable constituents are text and melody. Therefore in this paper I
present the composition of text and melody and its analysis, aiming to draw
up the research question: how to represent melodic structure and textual
structure in one particular song.
I believe that the interdisciplinary approach of this research will support
the further examination of folk-poetry, providing new directions to compare
Mansi with other Finno-Ugric languages’ poetic traditions.
ESZTER MADARÁSZ
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1. Az onomatopoetikus (hangutánzó-hangulatfestő, expresszív, deskriptív,
affektív) szavak minden nyelv szókincsének fontos, s egyben sajátos rétegét
alkotják. „Expresszivitásuk sajátos, a »normális« szavaktól többé-kevésbé eltérő hangtani és alaktani szerkezetükben, illetőleg jelentésükben rejlik” (Kiss
1974: 6). Nincs ez másképp a mordvin esetében sem, itt is megfigyelhetők a
jellegzetes hangtani jegyek, s léteznek e szócsoport speciális képzői is.
A finnugor nyelvek többségében az onomatopoetikus szavak nagyobb része ige. Kiss Jenő (1974: 13) magyar anyagon végzett vizsgálata (a TESz első két kötete) alapján anyanyelvünk e szegmensének 72%-a ige, 28%-a névszó, de ezek közül is sok igéből, elvonással jött létre. Más a helyzet azonban
a mordvinban és a cseremiszben, ahol – valószínűleg areális, törökségi hatásra – a névszói (nem igei) kategória lényegesen jelentősebb. A mondatban
ezek a szavak alanyi, jelzői és határozószói funkciókat tölthetnek be (Bereczki 1983: 211). Mészáros Edit (2003: 301) megfogalmazása szerint „hangutánzó és hangulatfestő mondatszó a mordvinban alkalmilag szinte minden
onomatopoetikus igéből képezhető elvonás útján”.
2. Kiss Jenő finnugor nyelveken (elsősorban magyar, finn és észt anyagon) végzett vizsgálatai alapján (1974: 8–10) az onomatopoetikus szavak
legfőbb hangtani jellemzői a következők:
a) Hangrendi párhuzam (magy. dong ~ döng, lobog ~ lebeg; fi. hurista
’zúg’ ~ hyristä ’zümmög’, sokartaa ~ sökertää ’piszmog’). – Ez nem jellemzi az erza onomatopoetikus szavakat. (Mint ahogy a mordvin egészére sem
jellemző; a mordvin hangrendszer elsődleges jellemzője a palatalizáltság,
másodlagos a zöngésség szerinti korreláció.)
b) Ikerítés: magy. ákombákom, csireg-csörög, fi. killin-kallin, zrj. бутбат, жиль-жоль, vtj. лук-лак, cser. кызыр-мазыр, сыптыр-соптыр. – Ez
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a mordvinban jellemző jegy, főként az -r/-ŕ elemre végződő szavakban, pl.
ватор-ватор, дубор-дубор, лакор-лакор stb. (a jelentéseket ld. az 5. pontban).
c) A magán- és mássalhangzók variálhatósága (s ennek eredményeképp új
szavak létrehozása): fi. kahisee ’zörög’, kihisee ’sziszeg’, kohisee ’zuhog’,
kähisee ’susog’, köhisee ’köhécsel’, kuhisee ’zsibong’; magy. cammog ~
csammog, kába ~ csába, csámolyog ~ csámbolyog. – Ez a mordvinban is
gyakori: галдор-гулдор, тупор-тапор, шлёбор-шлябор; цятор-пукштор,
чольдерь-кальдерь.
d) Szokatlan hangkapcsolatok: „az onomatopoetikus szavak legfeltűnőbb
sajátossága rendhagyó hangtani struktúrájuk” (Kiss 1974: 11). A magyarban,
finnben, észtben és a permi nyelvekben ez elsősorban a szóeleji, másodsorban a szóközépi mássalhangzó-torlódásban nyilvánul meg. – A többi finnugor nyelvvel ellentétben a mordvinban ez nem a fent jelzett pozíciókban jelentkezik (ez a mordvin közszavakra amúgy is jellemző); hanem a szóvégi
torlódás jellemzi: баксорк, болдорк, вандолк, гайк, ёзмолк; лакшть,
лукаст, нолшт, пакшт, поцёрсть, пукшт (a jelentéseket ld. a 6. pontban).
Mindezek sajátosságok az alakváltozatok nagy számát eredményezik,
ennek következtében egy-egy szócsalád nagy létszámúra bővülhet.
3. Képzőtani vizsgálataim elsődleges forrása a Reverse Dictionary of Mordvin. Обратный словарь мордовских языков (Turku, 2004) c. szótár volt. A
szerkesztők (Jorma Luutonen, M. V. Moszin és V. Scsankina) ebbe az a tergo szótárba tíz mű anyagát dolgozták bele. Ezek: Ahlqvist, Damaszkin, Abramov, Juhász Jenő és Paasonen szótára, a nagy erza– és moksa–orosz szótár,
a finn–erza szótár, valamint a legújabb erza és moksa helyesírási szótár. A
szótárba 81 964 szó került be, ennek 51%-a erza, 49%-a moksa. Az onnan
nyert adatokat az 1993-ben kiadott erza–orosz nagyszótár (ERV) segítségével azonosítottam s ruháztam fel jelentéssel, majd az adott lexémákat visszakerestem az erza–magyar (EMSz, 2003), az erza–finn (ESS, 2000) és a Paasonen-féle nagyszótárban is (MdWb, 1990–96). Felhasználtam a 2002-ben
megjelent helyesírási szótárt is (VBTV). (A pontos könyvészeti adatokat ld.
az irodalomjegyzékben.)
Mészáros Edit (2003: 301) megállapítása szerint „vannak bizonyos karakterisztikus képzők, amelyek onomatopoetikus szavak képzésére szolgálnak,1
ugyanakkor az ilyen szavak alkotásában az egyébként gazdag képzőrendszernek csak néhány tagja vesz részt.” Ezt a véleményt a mordvin onomatopoetiI

Ilyen pl. a magy. -g, -n, -kol ige-, -aj/-ej névszóképző, fi. -ise igeképző (Kiss 1974: 6).
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kus szavak képzőinek a vizsgálata is alátámasztja: a gazdag mordvin névszóképző-rendszer tagjai közül csak a -k, a -t/-ť és az -r/-ŕ szuffixumok kapnak
jelentős szerepet e szótípus létrehozásában.
Ezek a szuffixumok nem egyforma szerepet játszanak az onomatopoetikus szókincs létrehozásában. Az -r/-ŕ elem a tovább már nem bontható, nem
etimologizálható szavak tövének utolsó mássalhangzója. Ezekhez a tövekhez
gyakran igeképző (legtöbbször -do) járul. A -k és -t/-ť elemek egyértelműen
képzők, a velük alkotott szókincs jelentős részében elkülöníthető egy hangutánzó tő, amelyhez különféle más (ige)képzők is járulhatnak. A két csoport
különbsége fonotaktikai szinten is megfigyelhető: a -k és -t/-ť képzővel létrejött, mássalhangzó-torlódásra végződő szavakkal szemben az -r/-ŕ előtt magánhangzó áll, tehát e szavak nem térnek el az erza szavak jellemző felépítésétől.
A felsorolt szótárak alapján készített adatbázisom tanúságtétele alapján e
csoport fontos helyet foglal el a mordvin szókincsben, ennek ellenére a mordvinföldi képzőtani szakirodalomban ismereteim szerint csak Cigankin kismonográfiájában (1981: 53, 56) szerepel egy-egy bekezdésnyi utalás a -k és -r/-ŕ
képzőkkel alkotott onomatopoetikus szavakra (mindössze néhány példával:
ёзмолк, жойк, зэрьк, кивчк, либорк, ill. цятор, каштор, кулдор-калдор,
чикор-лакор, гальдер-гульдер – a jelentéseket ld. lentebb). Mészáros Edit a
már idézett 2003-as tanulmányában az -r/-ŕ képzővel foglalkozott. Bőséges
példaanyagon, több mint száz lexémát felhasználva mutatta be az általa vizsgált szuffixumot. A -t/-ť képző nem bukkan fel a szakirodalomban.
4. A mordvin onomatopoetikus szavaknak a képzők szempontjából több
alcsoportját lehet elkülöníteni. Ezek közül a legfontosabbak azok a hangulatfestő és hangutánzó szavak, amelyeknek tartalmas jelentése van, lexikai párhuzamokkal, javarészt igékkel, esetleg határozószókkal. Az ide sorolható
szavak, egy-két kivételtől eltekintve, olyan morfofonetikai felépítéssel rendelkeznek, amely idegen az erza köznevektől: szóvégi mássalhangzó + -k, ill.
-t/-ť torlódás jellemzi őket. A lexikai párhuzamok fajtái:
a) Az igék általában -до-, ill. -не- képzőt hordoznak, ezt leválasztva kaphatjuk meg azt a (fiktív) tövet, amelyhez a -к és -т(ь) képzők hozzákapcsolódtak, pl. болдор-до- ~ болдор-к, каштор-до- ~ каштор-к, жой-не ~
жой-к, зэр-не ~ зэрь-к (a jelentéseket ld. az 5. és 6. pontban).
b) A határozószók -со szuffixumot kapnak, ez eredetileg az inessivus / instructivus ragja volt, pl. ёмбол-со ~ ёмбол-к; чикор-сo ~ чикор-к.
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c) Néhány esetben a képző nélküli alapszó is kimutatható, pl. вандол ~
вандол-к; ёзмол ~ ёзмолк, ёзмолт; либор ~ либорк, либорт.
d) Ugyanabból a tőből más onomatopoetikus szavak is létrejöhettek, más
képzőkkel, pl. гайк ~ гайть, зуйк ~ зуйть, калцк ~ калцт.
e) A mordvinban gyakori a kiüresedett, szemantikai tartalmát elveszített меремс ’mond’, теемс ’tesz’ (néha: якамс ’jár’) szavak igékhez, főnevekhez kapcsolódása. Ezek a grammatikalizálódott elemek az onomatopoetikus kifejezésekben is felbukkannak, az alaptag ilyenkor -к képzőt kap, pl.
вандол: вандолк меремс, зуй: зуйк теемс, koloratív szerkezetet hozva
létre.
5. -r/-ŕ
Az onomatopoetikus szavakban felbukkanó -r/ŕ elem valószínűleg identikus a főnevek uráli eredetű, ősi képzőjével.2 Mészáros Edit kutatásai szerint
(2003: 302) „a mordvinban a nem igei szófajú onomatopoetikus szavak jelentős hányada r vagy palatalizált ŕ hangra végződik”.
Mészáros Edit idézett 2003-as tanulmányában alaposan, részletesen feldolgozta a jelenséget: 42 lexémát adott közre, s ezenkívül 59 olyan igealakot
talált, amelyben a -да-/ -дя- igeképző előtt -р(ь) hang áll. Itt nem ismétlem
meg a listát, ezért csak röviden mutatom be e szócsoport legfőbb jellegzetességeit. Az ide sorolható szavak javarészt hangutánzó jellegűek, leggyakrabban recsegést, ropogást, reccsenést; csattanást, durranást, pattogást; csikorgást, nyikorgást fejeznek ki. Alakilag lehetnek egytagú lexémák és ikerszavak egyaránt. Néhány példa:

2

Az alapnyelvi *-r denominális főnévképzőnek mindegyik mai uráli nyelvben van folytatása. A finnben ezt képviseli az -r (manner ’szárazföld’, penger ’gát, töltés’, tanner
’föld, térség, terep’), -ra/-rä (kakkara ’göröngy’, kyttyrä ’púp’, makkara ’kolbász’, nuttura ’konty’, pisara ’csepp’, ympyrä ’kör, karika’), -re (jäntere ’ín’, lohkare ’kőtömb’,
saivare ’serke’), -ri (kankuri ’takács’, nahkuri ’cserzővarga’, viemäri ’vízelvezető csatorna’, söyveri ’örvény’) és -ro (lonkero ’csáp, inda’, somero ’kavics, murva’, tötterö
’tölcsér’) szuffixum. Ide sorolható a lapp -r, cser. -er, -erla/-erlä, zrj., vtj., vog., osztj. -r,
magy. -r, -rú/-rű (lapor ’lapály, lapos hely’, odor ’öblös üreg’, sömör, domború,
homorú) és a szam *-rç. Ugyancsak az uráli *-r szuffixumra megy vissza a fi. -ra/-rä, -ri
és -ro/ -rö denominális melléknévképző (ahkera ’szorgalmas’, ankara ’szigorú’, typerä
’ostoba’, vikuri ’csökönyös (ló)’; höperö ’bolondos’), valamint a cser. -r, vtj. -(e)r és
szam. *-ra szuffixum. Deverbális -r képzőt nem rekonstruálnak az alapnyelvre. (Lehtisalo 1936: 180–184; D. Bartha 1958: 108–109; Majtyinszkaja 1974: 352; Hakulinen
1979: 134–135, 175–178.)
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a) булдор ’нареч-изобр. слово, передающее плеск воды, грохот чегол.; csobbanás, loccsanás hangja’ (ERV 93); калдор ’нареч-изобр. слово,
передающее дребезжание, треск; csörömpölés hangja’ (ERV 227); лагор
’шум, грохот; recsegés, ropogás’ (ERV 324); цяр ’нареч-изобр. слово, передающее грохот, раскат грома; dörrenés, mennydörgés hangja’ (ERV
732); чикор ’нареч-изобр. слово, передающее скрип; csikorgás hangja’
(ERV 738);
b) ватор-ватор ’нареч-изобр. слово, передающее кваканье лягушки;
brekegés hangja’ (ERV 113); дубор-дубор ’нареч-изобр. слово, передающее шум при беге или при пляске; futás, tánc hangja’ (ERV 176); лакорлакор ’нареч-изобр. слово, передающее шум разваливающегося предмета; szétszóródó tárgyak hangja’ (ERV 328); петерь-петерь ’нареч-изобр.
слово, передающее звук капающей жидкости; csepegő folyadék hangja’
(ERV 473); шлябыр-шлябыр ’нареч-изобр. слово, передающее звук чавканья; csámcsogás, cuppogás hangja’ (ERV 766);
c) галдор-гулдор, гулдор-галдор, кулдор-калдор ’с грохотом; dörgés,
zörgés hangja’ (ERV 145, 158); тупор-тапор ’нареч-изобр. слово, передающее тяжёлую походку; nehéz járás hangja’ (ERV 682); цятор-пукштор ’нареч-изобр. слово, передающее треск; хруст; suhogás; reccsenés
hangja’ (ERV 734); чольдерь-кальдерь ’нареч-изобр. слово, передающее
звон, переливание звуков, перезвон; folyadék átöntésének hangja’ (ERV
754); шлёбор-шлябор ’нареч-изобр. слово, передающее звук при плескании водой; vízcsobbanás hangja’ (ERV 765).
6. -k és -t/-ť
Az erza-mordvin onomatopoetikus névszóképzésben két szuffixum játszik
jelentős szerepet. A produktívabb képző a -k (adattáramban 67 előfordulással); lényegesen kevesebb szóban tudtam adatolni a -t/-ť szuffixumot (25).
Mindkét képző alapnyelvi eredetű. A -k az alapnyelvi *-kk(V)-re vezethető vissza, ennek folytatása a finn -kka/-kkä (pl. mustikka ’feketeáfonya’, rentukka ’mocsári gólyahír’, vasikka ’borjú’) és a -ke képző (kieleke ’földnyelv’,
lahdeke ’kis öböl’), valamint a -kas/-käs (ehdokas ’jelölt’, sormikas ’ujjas
kesztyű’) és -kainen/-käinen (lapsukainen ’kisded’, nuorukainen ’fiatalember’) összetett szuffixum és a -kko/-kkö képző (ennakko ’előleg’, koivikko
’nyírfaerdő’, sammakko ’béka’). Ennek nyomát őrzi a lapp -k, a cser. -ka/-kä,
vtj. -k, -ka, zrj. -k, -uk-, -ka, osztj., vog. -k, -χ, magy. -k (ének, farok, fészek,
lélek, torok), -kó/-kő (szánkó) és a -ka/-ke, -cska/-cske kicsinyítő képzők; továbbá a szamojéd *-kka folytatásai. Ugyanezek az elemek élnek melléknévképzőkként is, pl. fi. helakka ’ragyogó, élénk’, solakka ’karcsú’; arvokas ’ér159
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tékes’, iäkäs ’idős’, kookas ’termetes’; ainokainen ’egyetlen’, kaunokainen
’szépséges’; magy. büszke, hetyke, szőke, szürke, tarka stb. Deverbális képzőként él a finnben: -kka/-kkä (jupakka ’veszekedés’, mellakka ’zavargás’),
-kko/-kkö (jäätikkö ’gleccser’, lepakko ’denevér’), -kki (lemmikki ’nefelejcs’,
levikki ’elterjedés’), -kas (asukas ’lakos’, istukas ’dugvány’), -ke (eläke
’nyugdíj’, sytyke ’gyújtós’), továbbá a lappban (-k), a cseremiszben (-ak), a
magyarban (-k, -ék: rejtek, hajlék, játék, maradék) és a szamojédban (-k).
(Lehtisalo 1936: 356–380; D. Bartha 1958: 71–73, 106–107, 114–116; Majtyinszkaja 1974: 341–342; Hakulinen 1979: 128–129, 155–160.)
A -t az alapnyelvi *-tt-re vezethető vissza, ennek a mai megterheltsége
csekély. Györke (1934: 13), Lehtisalo (1936: 317–318) és Majtyinszkaja
(1974: 355–356) szerint az uráli denominális képző folytatása a finnben a -tti
(paskatti ’diarrhé; hasmenés’ és a Sammatti, Vuokatti, Ihatti helynevek), a
-tto (lapatto ’rockarm, spinnrocksarm; рукав (платья); kabát ujja’, navetto
’viehstall; хлев; istálló’) és a -tta (navetta ’viehstall’). A cseremiszben mai
alakja -ta, a zürjénben -(I)t, a vogulban -t, osztjákban -(à)t, jurákban -tta.
Ezek a képzők a mordvinban természetesen nemcsak az onomatopoetikus
szavak képzőiként élnek, hanem a szókincs más rétegeiben is előfordulnak.
A *-kk(V) folytatása a mára már elhomályosult -k szuffixum, ld. pl. варака
’varjú’ (UEW 559; ESM 40), ведяка ’üsző’ (UEW 821; ESM 45), максака
’vakond’ (UEW 264), марака ’muslica’, озяка ’veréb’ (ESM 310), пезьдяка ’fecske’ (UEW 358), сезяка ’szarka’ (ESM 397), серька ’lábszár’ (UEW
612), серяка ’hangya’, цянака ’fecske’, шанжака ’pók’. Ugyancsak erre
megy vissza a transzparens, világosan elkülöníthető -ка képző: авака ’nőstény (emlős), szuka’ < ава ’nő, asszony, anya’, атяка ’hím (emlős), kan’ <
атя ’férj, öreg’, масторка ’eper’ < мастор ’föld’ stb., valamint a -ка kicsinyítő képző: сазорка < сазор ’húg’, тейтерька < тейтерь ’vkinek a
lánya, lány’, тетька < тетя ’apa’, цецяка < цеця ’virág’.
Az ősi *-tt képzőre vezethető vissza a mai mordvin -vt/-vť, -st/-śť
képzőbokrok t/ť eleme, pl. ававт ’anyós’ < ава ’nő, asszony, anya’, атявт
’após’ < атя ’férj, öreg’, вановт ’pillantás, tekintet’ < вано- ’néz’, касовт
’növés, növekedés’ < касо- ’megnő, felnő’, кортавт ’nyelvjárás’ < корта’beszél’, меревть ’vélemény, nyilatkozat’ < мере- ’mond’, оршавт ’ruházat, öltözék’ < орша- ’felöltözik’, пирявт ’kerítés, palánk’ < пиря- ’bekerít’,
прявт ’főnök, vezető, elnök’ < пря ’fej’, чалгавт ’lépés, járás’ < чалга- ’rálép, rátapos’, якавт ’járás, menés, járásmód’ < яка- ’jár, halad’, ill. канст
’teher’ < кандо- ’(el)hoz, (el)visz’, кодст ’vászon, szövet, kelme, ruhaanyag’ < кода- ’fon, köt, sző’, печть ’darab, szelet’ < печке- ’(le)vág’,
тансть ’íz; édesség’, vö. тантей ’ízletes, ízes, finom; édes’.
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6.1. Az onomatopoetikus névszók egy részében a -k és -t/-ť egyazon tőhöz is
járulhat:3
гайк gajk meŕems ’гулко раздаваться, зазвучать, гудеть; dumpf schallen,
erschallen, dröhnen [felhangzik, felcsendül]’ (MdWb 406); гайтть
’звон, звук’ (ERV 145); гайть ’hang’ (EMSz 97) // гай ’звон, гомон;
громкий, звонкий’ (ERV 145); ’csengő, zengő, hangos’ (EMSz 97), ’эхо,
отзвук, резонанс, звонкий, звучный; ein das Echo, das Klingen, das
Schallen beschreibendes Wort; schallend, klangvoll’ (MdWb 405); гайтев ’звонкий, звучный; csengő, zengő, hangzó’; гайге-, гайне- ’звенеть, звучать, шуметь; cseng, zeng, csilingel’; гальдерь-гулдерь ’gilinggalang, csingilingi’ (EMSz 98).
ёзмолк ’gyors, kanyargó mozdulat kifejezésére szolgáló onomatopoetikus [a
továbbiakban OT.] szó’ (EMSz 113); ёзмолт-ёзмолт ’нареч.-изобр.
слово, передающее движение пресмыкающихся [gyors, kanyargó mozdulat]’ (ERV 181) // ёзмол-ёзмол ’kígyózva; kígyózó mozgást kifejező
OT. szó’; ёзмолдо- ’ползти; извиваться, изгибаться; csúszik, mászik;
kígyózik, tekeredik’.
жойк ’нареч-изобр. слово, обознающее шум сильно льющейся воды’
(ERV 189); ’csobogás, csörgedezés, csilingelés hangját kifejező OT. szó’
(EMSz 117); жойть ’журчание, звон [csörgedezés, mormolás; csengés]’ (ERV 190) // ~ жой ’id.’; žuľ, žuľk ’подраж. журчанию воды; ein
das Rieseln des Wassers nachahmendes Wort’ (MdWb 2702); жойне’журчать, звенеть; csörgedezik, cseng’; žuľńe- ’журчать (ручей, ключ);
rieseln, murmeln (Bach, Quelle)’.
зуйк ’ёкнуть (о сердце) [dobban (szív)]’ (ERV 199); зуйк-меремс/теемс
’megdobban, megremeg’ (EMSz 121); седеем зуйк мерсь ’sydämeni hypähti, tuli levottomaksi’ (ESS 54); зуйть, зыйть ’мурашки’ (ERV 199);
зуйть ’borzongás’ (EMSz 121) // зуйне- ’гудеть, дрожать; remeg, reszket’; zojńe- ’дрожать, трястить; (vor Kälte) zitern, schlottern, bibbern’
(MdWb 2688).
3

Címszóként lehetőleg a mai erza–orosz nagyszótár (ERV) adatait veszem fel, majd
megadom az erza–magyar (EMSz), erza–finn (ESS) és a Paasonen-féle nagyszótár
(MdWb) adatait. Utóbbi latin betűs, a többi cirill betűs átírást használ. A könnyebb értelmezés kedvéért a főbb jelentéseket szögletes zárójelben magyarul is megadom. A //
után lexikai párhuzamokat adok közre: képző nélküli főnévi, valamint igei, melléknévi
és határozószói alakokat közlök. Ezek forráshelyét csak akkor jelölöm, ha nincs feltüntetve a címszó sorában (az orosz jelentés az ERV-ből, a magyar az EMSz-ből, a finn az
ESS-ből, az orosz; német az MdWb-ből származik).

161

MATICSÁK SÁNDOR
зэрьк ’бух [puff]’ (ERV 200); зэрть ’грохот; гул’ (ERV 200); ’dörej, dübörgés, zúgás’ (EMSz 121); zeŕť ’стук; дрожание; Dröhnen, Poltern,
Rollen; Zittern, Beben [kopogás, dobogás, csattogás, zörgés]’ (MdWb
2686) // zeŕ ’подраж. гудению, трещанию, грохоту; Dröhnen, Kartchen,
Bumsen nachahmendes Wort’ (MdWb 2685); зэрне- ’греметь, грохотать; гудеть, тарахтеть; dörög, dübörög, zúg’.
калцк ’kopogás, kopogtatás hangját kifejező OT. szó’ (EMSz 137); kalsk
’подраж. стуку; ein das Klopfen nachahmendes Wort’ (MdWb 584);
kalck meŕems ’дребезжать, звенеть; стучать; klirren, klingen; klopfen’
(MdWb 578); калцт ’нареч.-изобр. слово, передающее звук от удара
палкой, колотушкой по дереву, по деревянному предмету’; калт
’тук-тук [kip-kop]’ (ERV 228); калт-калт ’kop-kop; kopogás, kopogtatás hangját kifejező OT. szó’ (EMSz 137); kalt ’подраж. стуку; ein das
Klopfen nachahmendes Wort’ (MdWb 584) // калцаде- ’стукнуть, ударить’.
кашторк-кашторк ’нареч-изобр. слово, обознающее шорох, шелест,
шуршание [zizegést, susogást, suhogást kifejező szó]’ (ERV 242); кашт
’тишина; молчание’ (ERV 241); ’csend, hallgatás’ (EMSz 145); kašt
’тише!, молчать!; pst!, still!’ (MdWb 644) // каштордо- ’шуршать;
zizeg, susog, suhog’.
либорк ’szárnysuhogást kifejező OT. szó’ (EMSz 205); ľibork ’описание
внезапного взлёта, вспархивания; plötzliches Auffliegen, Aufflattern
beschreibendes Wort [hirtelen felröppenést, felszállást kifejező szó]’
(MdWb 1124); либорт ’нареч-изобр. слово, передающее шум, производимый крыльямы летящей птиц [a repülő madarak szárnyának hangja)’ (VBTV 76) // либор ’описание равевания, трепетания, вспархивания либор нареч-изобр. слово, обознающее быстрый взлёт птици, бабочки и.т.п.’ (ERV 341); либордо- ’развеваться, веять; susog, szálldos,
röpdös’; либорсо ’с шелестом; susogva, suhogva, szárnyával csapdosva’.
цёторк ’нареч-изобр. слово, передающее треск, хруст’ (ERV 723); ’recsegés, ropogás, csikorgás hangját kifejező OT. szó’ (EMSz 410); цятурт ćaturt moľems ’трещать, скрипеть; krachen, knarren [recseg,
csikorog]’ // ćatur ’треск; Geberste, Gekrach’ (MdWb 163); цётор, цятор
’recsegés, ropogás, csikorgás hangját kifejező OT. szó’, цётор-цятор ’recsegve, ropogva, csikorogva; riccs-reccs’, цютор-цятор, цютор-цютор
’ua.’; цётор-цятор ’хруст-хруст; reccs’; цётордо- ’скрипеть, хрустеть; csikorog, recseg’; цёторсо ’recsegéssel, ropogással; recsegve, ropogva’.
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чиримк čiŕimk jakams ’ходить, (изящно) качая бёдрами; sich in den Hüften wiegend (zierlich) gehen [csípőjét (elegánsan) ringatva jár]’ (MdWb
268); чиремк-чиремк ’слово, создающее образ ходьбы с покачиванием бёдер’ (VBTV 138); чирелт-ёколт ’покачиваясь [ringatva]’, чирелт-чирелт ’прихрамывая [bicegve]’ (ERV 750) ~ чиреме- покоситься; elferdül, megdől’ // čiŕem ’косой, кривой (дерево, здание); schräg,
schief (z.B. Baum, Gebäude) [ferde]’; чирем-чирем ’слово, создающее
образ ходьбы с покачиванием’ (VBTV).
6.2.1. Adattáramban viszonylag sok olyan onomatopoetikus szó szerepel,
amelyben -к képzőt lehet elkülöníteni. Ezek javarésze igei/határozószói
párhuzamokkal rendelkezik:
баксорк ’цап [karmolás]’ (ERV 71); баксорк саемс ’vmi után kap; megkaparint’ (EMSz 54) // баксорда- ’царапнуть; megkarmol, megkarcol’.
болдорк ’нареч-изобр. слово, служащее для передачи звука при падении
в воду’ (ERV 87); ’csobbanás kifejezésére szolgáló OT. szó’ (EMSz 61)
// булдор-галдор ’csobbanás kifejezésére szolgáló OT. szó’; болдордо’болтать, мешать (жидкость); felkavar, felráz (folyadékot)’;
вандолк vandolk meŕems ’мелькнуть, вспыхмуть, блеснуть; (einmal)
funken, aufleuchten, aufblinken [megcsillan, megvillan]’ (MdWb 2533) //
vandol ’мерцание, сверкание, мигание; Glimmen, Blinken, Funkeln’;
вандолдо- ’блестеть, мерцать; csillog, villog, ragyog’.
вырк ’нареч-изобр. слово, передающее быстроту, внезапность [gyorsaságot, hirtelenséget kifejező szó]’ (ERV 142) // выр ’id.’.
ёзк ’нареч-изобр. слово, передающее шум резания ножом, косой, пилой
[kés, kasza, fűrész vágáskor kiadott hangja]’ (ERV 181) // ёза- ’тереть,
потереть; dörzsöl’.
ёмболк ’нареч-изобр. слово, передающее быстро совершаящееся действие’ (ERV 183); ’gyors tevékenységet kifejező OT. szó’ (EMSz 114);
ёмболк варштамс ’(katse) harhailla’ (ESS 48) // ёмболдо- ’быстро вращаться; gyorsan forog, pörög’; ёмболсо ’быстро; gyorsan’.
ёндолк ’нареч-изобр. слово, передающее мгновенность, быстроту сверкания молнии [villámlás gyorsaságát kifejező szó]’ (ERV 184) // ёндол
’молния; villám’; ёндолдо- ’сверкать (о молнии); villámlik’.
жуйк ’нареч-изобр. слово, обознающее испуг, радость, волнение и.т.п
[ijedelmet, örömet, izgatottságot stb. kifejező szó]’ (ERV 191) // žuj
’подраж. неприятному испугу, вздрагиваию; ein unangenehmes Erschrecken, Zusammenfahren beschreibendes Wort’ [kellemetlen összerezzenés, ijedelem hangja]’ (MdWb 2702).
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зэхельк ’a szél elcsendesedését, a fájdalom csökkenését kifejező OT. szó’
(EMSz 122); зэхельк меремс/молемс ’успокоиться, утихнуть’ (ERV
200) // зэхель ’дуновение; тишина; fuvallat’; зэхельня- ’успокоиться,
утихнуть; elcsendesedik, megnyugszik’.
кальдерк kaľďerk ’бряк; ein onomat. Wort, bauz, bums’ (MdWb 589) //
kaľďer ’слово, передающее бряцание, бренчание; das Klirren, Klimmern beschreibendes Wort [csörgést, csengést kifejező szó]’ (MdWb
588); кальдерде- ’брякать, звенеть; csörög, zörög’.
кальцьк-кальцьк ’слово, передающее щвук бьющегося стекла, постукивания по твёрдому тонкому предмету [vmilyen vékony tárggyal ütögetett üveg hangja]’ (VBTV 41) // кальць-кальць ’id.’ (VTBV).
култык-култык ’нареч-изобр. слово, передающее прихрамывание [sántítást, bicegést kifejező szó]’ (ERV 312) // култае- ’хромать, прихрамывать’.
кумболк ’нареч-изобр. слово, служающее для передачи блеска, перелива
света [csillogást, a fények színátmenetét jelölő szó]’ (ERV 313) // кумболдо’переливаться, блестеть; csillog, ragyog, szivárványlik, irizál’ (EMSz
187).
музолк muzolk meŕems ’улыбнуться; (ein wenig) lächeln, anlächeln [elmosolyodik]’ (MdWb 1305) // muzulda- ’улыбаться; mosolyog’; muzulco
pejďems ’хмыкать (про себя); lächeln’.
нулк nulk meŕems ’качнуться, поколебаться; einmal schwingen, pendeln
[meginog, ingadozik]’ (MdWb 1363) // нулно- ’колыхаться;v’ing, leng,
himbálózik’.
поцорк pocork meŕems ’(вдруг) разорваться с треском; (plötzlich) ratschend
reissen [hirtelen recsegve elszakadás]’ (MdWb 1707) // pocor ’подраж.
треску, дребезжанию; das Ratschen nachahmendes Wort’; поцорчо
ютaмс ’kulkea reippaasti’ (ESS 128).
ревцк ŕevck ’(onomat.) хлоп, бац, шлёп; klatsch, plautsch, plauz [puff]’
(MdWb 1917) // ревцеде- ’бросить на землю; auf den Boden weren
[földre dob]’.
ровцк ’нареч-изобр. слово, передающее звук падения – шлёп’ (ERV 555);
’leesés hangját kifejező OT. szó’ (EMSz 316) // ровца- ’топтать; tapos’.
цивтёрк (csillogás, villogás), ’нареч-изобр. слово, употр. при передача
блеска, сияния, сверкания’ (ERV 724); ’csillogást, villogást, ragyogást,
tündöklést kifejező OT. szó’ (EMSz 411) // ćivťor ’слово, передающее
блеск, сверкание, вспышку огни; ein das Glänzen, Strahlen, das Aufflammen des Feuers beschreibendes Wort’ (MdWb 181); цивтёрдо’блестеть, сиять, сверкать; csillog, villog’.
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цильдёрк ćiľďork meŕems ’блеснуть; aufschimmern, aufblinken, aufblitzen’
(MdWb 173) // ćiľďor ’мерцание [csillogás]’; ćilďordo- ’сверкат, блестеть, сиять; csillog’ (EMSz 412).
цильк ćiľk meŕems ’пустить трель, чирикнуть; einen Zwitscher von sich
geben, einmal tschilpen [trillázik, csicsereg]’ (MdWb 174) // ćiľeďe- ’чирикать; csicsereg’.
чикорк ’нареч-изобр. слово, передающее скрип [csikorgást kifejező szó]’
(ERV 748); čikork ’подраж. трешанья [csikorgás hangja]’ (MdWb 265)
// чикор ’id.’; чикорсо ’naristen, natisten’ (ESS 191); чикордо- ’скрипеть; csikorog’; чикор ’csikorgás hangját kifejező OT. szó’, чикор-лакор
’csikorogva’, чикор-меремс ’csikorog’, чикор-теемс ’id.’ (EMSz 428).
шомборк šombork meŕems ’бултыхаться, шлёпаться; (mehmals) platschen,
plumpsen [beleesik, belepottyan (vízbe)]’ (MdWb 2243) // šombordo- ’id.’.
юмболк ’нареч-изобр. слово, обознающее мимолётность [futólagosságot
kifejező szó]’ (ERV 793) // юмболсо ’сильно (крутиться, вертеться);
gyorsan, sebesen’.
6.2.2. Adatbázisomban szép számmal szerepelnek olyan szavak is, amelyeknek nem tudtam felderíteni az etimológiai hátterét, de e lexémák szemantikai mezeje és hangalakja (-Ck) arra enged következteni, hogy ezek is -k
képzős onomatopoetikus elemek:
боцк ’нареч-изобр. слово, передающее звук при ударе падающего твёрдого тела о землю [nehéz test földre zuhanásakor hallható hang]’ (ERV 89);
буцк buck ’подраж. глухому шуму, удару; ein dumpfes Geräusch nachahmendes Wort [csendes zaj, tompa ütés hangja]’ (MdWb 146);
вырчк ’нареч-изобр. слово, обознающее быстрый поворот, разворот
[gyors megfordulás hangja]’ (ERV 143); viŕšk ’вдруг; сейчас; plötzlich;
sogleich [hirtelen, azonnal]’ (MdWb 2666);
гиск ’нареч-изобр. слово, выражающее быстроту действия [a cselekvés
gyorsaságát kifejező szó]’ (ERV 150);
дёрк ’нареч-изобр. слово, передающее неожиданность, внезапность [váratlanságot, hirtelenséget kifejező szó]’ (ERV 165); ’hirtelen mozdulatot
kifejező OT. szó’ (EMSz 105);
дриньк-дриньк ’нареч-изобр. слово, передающее звук металлических
предметов при падении [fémtárgyak leesésének hangja]’ (ERV 175);
ёлчк jolčk ’описательное слово, „шмыг”; ein deskr. Wort, etwa „husch”
[hussanást kifejező szó]’ (MdWb 517);

165

MATICSÁK SÁNDOR
жданк ’нареч-изобр. слово, обознающее звук, проиводимый при быстрых, коротких ударах обо что-л. твёрдое, звенящее [vmi kemény, pengő (tárgy) gyors, rövid megütésének hangja]’ (ERV 187);
здок ’нареч-изобр. слово, передающее звук при неожиданном столкновении [váratlan összeütközés hangja]’ (ERV 196);
кивчк ’нареч-изобр. слово, передающее сверкание [csillogás, villogás]’
(ERV 259); кивчк-меремс ’felvillan, felcsillan’ (EMSz 15);
корк kork ’подраж. фырканью [prüszkölés hangja]’ (MdWb 859);
лавцк lavck ’подраж. раскатам грома; Knallen, Dröhnen nachahmendes
Wort [mennydörgés hangja]’ (MdWb 1034);
лоск лоск меремс ’упокоиться, утихнуть (о боли) [elcsendesedik (fájdalom)]’ (ERV 351); losk ’описание небольшой боли, зуда; einen leichten
Schmerz, ein Jucken beschreibendes Wort’ (MdWb 1060);
лоцьк ’нареч-изобр. слово, обознающее неожиданность, внезапность
падения [váratlan, hirtelen leesés hangja]’ (ERV 352);
луньк luńk ’подраж. звуку или движения цепа; den Laut od. die Bewegung des Dreschflegels beschreibendes Wort [cséphadaró (mozgásának)
hangja]’ (MdWb 1079);
лушк lušk ’глухой шум от тяжело падающего предмета; das dumpfte Geräusch eines schwer niederfallenden Gegenstandes [nehéz tárgy leesésének tompa hangja]’ (MdWb 1088);
морьк moŕk ’подраж. треску; das Krachen nachahmendes Wort [recsegés
hangja]’ (MdWb 1289);
ноцк ’нареч-изобр. слово, передающее быстрое действие [gyors cselekvés hangja]’ (ERV 419); ноцк-теемс ’megránt, ránt egyet’ (EMSz 249);
порск ’нареч-изобр. слово, создающее образ неожиданного разрыва [váratlan repedés, hasadás hangja]’ (ERV 501);
пулк pulk ’подраж. глухому шуму падения; ein dumpfes Geräusch des
Fallens nachahmendes Wort [leesés tompa hangja]’ (MdWb 1833);
пульцьк puľćk meŕems ’бултыхнуться в воду (рыба); plumpsen (z.B. der
Fisch) [beleesik, belepottyan vízbe (pl. hal)]’ (MdWb 1843);
скирьк ’нареч-изобр. слово, передающее волнение, плохое душевное
состояние’ (ERV 591); ’izgalom; rossz lelkiállapot kifejezésére szolgáló
OT. szó’ (EMSz 335);
сорк ’нареч-изобр. слово, передающее дрожь, вздрагивание’ (ERV 602);
’megremegés, megrezzenés kifejezésére szolgáló OT. szó’ (EMSz 339);
терцьк ťeŕck meŕems ’вздрагивать, вскакивать, пугаться; zusammenfahren, -schaudern, auffahren, aufschrecken [összerezzen, felugrik, megijed]’ (MdWb 2389);
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тёжолк ’нареч-изобр. слово, передающее шум от трения двух предметов [két tárgy összedörzsöl(őd)ésének hangja]’ (ERV 661);
тоцк ’нареч-изобр. слово, создающее образ неожиданного вставания’
(ERV 672); ’váratlan, gyors cselekvés kifejezésére szolgáló OT. szó’
(EMSz 383);
тунк tunk ’подраж. беганья; ahmt das Gestampfe des Laufens nachahmendes Wort [futást kifejező szó]’ (MdWb 2351);
тылдомк-тылдомк ’нареч-изобр. слово, передающее походку хромого
человека [sántító ember járására használt szó]’ (ERV 684);
цирьк ’нареч-изобр. слово, передающее звук разрыва материи’ (ERV
728); ’anyag szakadását. hasadását kifejező OT. szó’ (EMSz 413); ćiŕk
meŕems ’трешать; ratschen’ (MdWb 179);
чивк ’нареч-изобр. слово, обознающее быстро закончившееся действие
[gyorsan befejeződő cselekvés]’ (ERV 748);
шлырк-шлырк ’нареч-изобр. слово, передающее шум разлившейся
воды [kiömlő víz zaja]’ (ERV 765);
ювк ’нареч-изобр. слово, передающее момент быстрого мелькания
[gyors felvillanás pillanata]’ (ERV 792); ’elsuhanás, elillanás kifejezésére
szolgáló OT. szó’ (EMSz 460);
юрк (elsuhanás) ’нареч-изобр. слово, обознающее быстроту, скорость
действия [cselekvés gyorsasága]’ (ERV 794).
6.3. Lényegesen kisebb halmazt alkotnak a -t/ť képzős szavak:
берть-берть ’вразвалку’, берть-берть ютамс ’идти вразвалку [imbolyogva, kacsázva jár]’ (ERV 80); берть-берть молемс ’cammog, batytyog’ (EMSz 57) // бертьсэ ’kömpelösti [esetlenül, ügyetlenül]’ (ESS 16);
лакшть ’нареч-изобр слово, передающее звук удара кнутом [ostorcsattogás]’, лакшт-пукшт ’нареч-изобр. слово, передающее треск пригорение дров; треск мороза; звук удара кнутом [a tűzifa égésének, a fagy
recsegésének, az ostor csattogásának hangja]’ (ERV 328); lakšt ’хлоп!,
бух!; klatsch! bums!’ (MdWb 1004);
лоть loť ’глухой шум от падения или удара; das dumpfe Geräusch eines
Falles od. Schlages [leesés vagy ütés tompa hangja]’ (MdWb 1064);
лукаст lukast meŕems ’выдрогуть, качнуться, вскочить; zucken, auffahren, aufschrecken [összerezzen, meginog]’ (MdWb 1075) // лука’двигаться туда-сюда, качаться; ide-oda mozog, ingadozik’;
муст-муст ’нареч-изобр слово, передающее тихий смех [a csendes nevetés hangja]’ (ERV 394; VBTV 83);
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нолшт: нолшт теемс ’облизнуть [nyaldos, nyalogat]’ (ERV 416);
пакшт pakšt ’хлоп, паф; knall, paff’, pakšť meŕems ’раздаться (напр.
ружьё); knallen (z.B. Flinte) [csattan a fegyver]’ (MdWb 1510);
петь peť ’подраж. капанью; das Tröpfeln nachahmendes Wort [a csepegés
hangja]’ (MdWb 1630);
плесть ’нареч-изобр. слово, передающее звук падения плоского предмета [lapos tárgy leesésének hangja]’ (ERV 485);
поцёрсть poćorśť ’шорох; Geprassel [nesz, zizegés, suhogás]’ (MdWb
1707) // поцерде- ’моросить, накрапывать; szemerkél, csepereg (az
eső)’ (ERV 506; EMSz 297); поцерьсэ ’градом, обильно; csepegéssel,
cseperegve’;
пукшт ’нареч-изобр. слово, передающее треск дров при горении [a tűzifa égésének hangja]’ (ERV 525); ’recsegés, ropogás, csikorgás zaja’,
пукшт-лакшт ’id.’, пукшть ’id.’ (EMSz 305);
пунть puńť ’подраж. глухому удару; ein dumpfes Dröhnen [tompa ütés
hangja]’ (MdWb 1845);
ракшт rakšt ’хлоп, шлёп; klatsch [bumm, puff]’ (MdWb 1878);
рукшт rukšt ’хлоп (при рукоплескания из-за удивления); klatsch (wenn
man die hände vor Verwunderung zusammenschlägt [csodálkozó tapsolás
hangja]’ (MdWb 1907);
тукшторт-лакшторт ’нареч-изобр. слово, передающее треск [recsegés hangja]’ (VBTV 128), ld. пукшт, лакшт.
7. Összefoglalás
Az erza-mordvin onomatopoetikus névszók három legproduktívabb
képzője az -r/-ŕ, -k és -t/-ť. Ezek mindegyike visszavezethető az alapnyelvi
képzőrendszerig, s jelentős szerepet játszanak a nem deskriptív szavak megalkotásában is. Az ezekkel a képzőkkel alkotott lexémák javarészt hangutánzó jellegűek, leggyakrabban recsegést, ropogást; csattanást, durranást, pattogást; csikorgást, nyikorgást fejeznek ki. Alakilag lehetnek egytagú lexémák
és ikerszavak egyaránt (utóbbi főként az -r/-ŕ eleműekre jellemző).
A -k és -t/-ť képzővel létrejött szavak gyakran mássalhangzó-torlódásra
végződnek, emiatt eltérnek az erza fonotaktikai jellemvonásaitól, pl. баксорк, болдорк, вандолк, ёзмолк; лакшть, нолшт, поцёрсть, пукшт.
A -k és -t/-ť képzők néha ugyanahhoz a tőhöz is járulhatnak, s jelentésükben is közeliek, pl. гайк ~ гайть, зуйк ~ зуйть, калцк ~ калцт. Vannak
képző nélküli alakváltozatok is: вандол ~ вандол-к; ёзмол ~ ёзмолк, ёзмолт; либор ~ либорк, либорт.
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Az igék általában -до-, ill. -не- képzőt hordoznak, ezt leválasztva kaphatjuk meg azt a (fiktív) tövet, amelyhez ezek a képzők hozzákapcsolódtak, pl.
болдор-до- ~ болдор-к, каштор-до ~ каштор-к, жой-не ~ жой-к, зэр-не
~ зэрь-к.
Irodalom
D. Bartha Katalin 1958: A magyar szóképzés története. Tankönyvkiadó, Budapest.
Bereczki Gábor 1983: A Volga–Káma-vidék nyelveinek areális kapcsolatai.
In: Balázs János (szerk.), Areális nyelvészeti tanulmányok. Tankönyvkiadó, Budapest. 207–236.
Cigankin 1981: Д. В. Цыганкин, Словообразование в мордовских языках.
Мордовский государственный университет им. Огарева, Саранск.
EMSz 2003 = Mészáros Edit – Raisza Sirmankina: Erza-mordvin–magyar
szótár. Második, átdolgozott, bővített kiadás. Szombathely.
ERV 1993 = Б. А. Серебренников – Р. Н. Бузакова – М. В. Мосин: Эрзянь–рузонь валкс. Эрзянско–русский словарь. Русский язык – Дигора, Москва.
ESM 2004–2011 = В. И. Вершинин: Этимологический словарь мордовских (эрзянского и мокшанского) языков I–V. Стринг, Йошкар-Ола.
ESS 1995 = Niemi, Jaana – Mihail Mosin: Ersäläis–suomalainen sanakirja.
Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja
48. Turku.
Györke, József 1934: Die Wortbildungslehre des Uralischen (primäre Bildungssuffixe). J. G. Krüger, Tartu.
Hakulinen, Lauri 1979: Suomen kielen rakenne ja kehitys. Neljäs, korjattu ja
lisätty painos. Otava, Helsinki.
Kiss Jenő 1974: Gondolatok az onomatopoézis kutatásáról néhány finnugor
nyelvben. Nyelvtudományi Közlemények 76: 6–25.
Lehtisalo, Toivo 1936: Über die primären ururalischen Ableitungssuffixe.
Mémoires de la Société Finno-Ougrienne 72.
Luutonen, Jorma – Mikhail Mosin – Valentina Shchankina 2004: Reverse
Dictionary of Mordvin. Обратный словарь мордовских языков. Lexika
Societatis Fenno-Ugricae XXIX. Suomalais-Ugrilainen Seura, Helsinki.
Majtyinszkaja 1974: К. Е. Майтинская, Сравнительная морфология финноугорских языков. In: В. И. Лыткин – К. Е. Майтинская – Карой Редеи
(отв. ред.), Основы финно-угорского языкознания. Наука, Москва.
214–382.
169

MATICSÁK SÁNDOR
MdWb 1990–1996 = Heikki Paasonen: Mordwinisches Wörterbuch. Zusammengestellt von K. Heikkilä. Bearbeitet und herausgegeben von Martti
Kahla. Lexica Societatis Fenno-Ugricae XXIII. Suomalais-Ugrilainen
Seura, Helsinki.
Mészáros Edit 2003: A mordvin onomatopoetikus szavak egy jellemző típusáról. In: Bakró-Nagy Marianne – Rédei Károly (szerk.), Ünnepi kötet
Honti László tiszteletére. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest. 301–308.
UEW 1988–1991 = Rédei, Károly (Hrsg.): Uralisches etymologisches Wörterbuch. Akadémiai Kiadó, Budapest.
VBTV 2002 = Н. А. Агафонова – М. Д. Имайкина – М. В. Мосин – Д. В.
Цыганкин – В. П. Цыпкайкина – Т. Г. Гаврилова: Вейсэ, башка,
тешкс вельде. Красный Октябрь, Саранск.
*
Onomatopoeic nominal suffixes in Erzya-Mordvin
The present paper studies Erzya-Mordvin suffixes used for the formation
of onomatopoeic nouns. The most productive of this type of suffixes are the
-r/-ŕ, -k and -t/-ť elements. All three of them can be traced back to suffixes in
the proto-language, and they play an important role in the formation of nondescriptive words as well.
The majority of the lexemes formed with these suffixes are of onomatopoeic nature, most often expressing crackling, cracking, creaking; snapping,
blasting, fluttering; scrooping and squeaking sounds. As far as grammatical
form is concerned, they can be one-word lexemes or reduplicated expressions as well (but the latter one is characteristic to -r/-ŕ).
Derivatives formed with the -k and -t/-ť suffixes often end in a consonant
cluster, which is uncharacteristic to Erzya phonotactic features, e.g.: баксорк, болдорк, вандолк, гайк, ёзмолк; лакшть, нолшт, поцёрсть, пукшт.
At times, these two suffixes (-k and -t/-ť) can be added to the same root,
and then the meanings of the two derivatives are very similar: гайк ~ гайть,
зуйк ~ зуйть, калцк ~ калцт. Suffixless variants also exist: вандол ~
вандол-к; ёзмол ~ ёзмолк, ёзмолт; либор ~ либорк, либорт.
Verbs usually contain a -do- or -ne- suffix. If this is deleted, the (passive)
root can be recovered, e.g.: болдор-до- ~ болдор-к, каштор-до ~ кашторк, жой-не ~ жой-к, зэр-не ~ зэрь-к.
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A „Debreceni Szemlé”-ben nemrég jelent meg Maticsák Sándor és Keresztes László „Száz éves a finn és finnugor oktatás a Debreceni Egyetemen”
című cikke (Maticsák – Keresztes 2015).1 Ehhez és a korábbi tanszéktörténeti beszámolókhoz egy bővebb változatban érdemes lenne még – az oral history alapján is – további visszaemlékezéseket fűzni, hiszen számos esemény
ma élő részesei és tanúi közül is többekkel előre haladt már az idő.
Az említett cikk egy feltételezéséhez érdekes adalékkal tudok szolgálni, és
ennek kapcsán még néhány további, olykor már távolabbról ide kapcsolható
megjegyzést fűznék a cikk következő megállapításához: „Nagy megtiszteltetés volt tanszékünknek, hogy az egyetem vezetése díszdoktori felterjesztésünket többször is méltányolta. Elsőnek, talán még Pápay kezdeményezésére,
a híres vogulkutatót, Artturi Kannistót avatták díszdoktorrá, már Csűri idejében” (Maticsák – Keresztes 2015: 43). Kannisto 1935-ben történt díszdoktorrá avatásáról már írtam, s megemlítettem, hogy erről a Debreceni Egyetem
Kézirattárában fényképek is vannak. Bár ő valóban elsősorban a vogul
nyelvvel foglalkozott, a díszdoktoravatást mégsem Pápay József († 1931), a
másik obi-ugor nyelv, az osztják kiemelkedő kutatója, hanem az ő tanszéki
utóda, Csűry Bálint kezdeményezte, akinek a fő kutatási területe a magyar
nyelvjárások volt.
Ő ugyanis 1936-ban Helsinkiben Kannistóval együtt adta ki Yrjö Wichmann csángó szótárát: „Yrjö Wichmanns Wörterbuch des Ungarischen Moldauer Nordcsángó- und des Hétfaluer Csángódialektes Nebst Grammatikali1

Ez a cikk a FUD jelen számának 3–16. oldalán is olvasható.
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schen Aufzeichnungen und Texten aus dem Nordcsángódialekt”. Herausgegeben von Bálint Csűry und Artturi Kannisto (Lexica Societatis Fenno-Ugricae IV). A korrektúraolvasásban Papp István, a debreceni egyetem magyar
nyelvtudományi tanszékének későbbi professzora is segítségükre volt. A
munkálatokat Csűry és Kannisto 1934-ben Finnországban kezdték el, majd
1935-ben Csűry debreceni házában folytatták, ahol a nyomdakész kéziratot is
megcsinálták, a korrektúrát pedig 1936-ban Kannisto karjalai nyaralójában
nézték át. Kannisto „Ahlqvist Ágost és Budenz József levelezése egymással”
című honoris causa doctor értekezése Papp István fordításában meg is jelent
(Kannisto 1940–1941). Ez lényegében Kannisto finnül és Fokos-Fuchs Dávid fordításában németül kiadott hasonló tárgyú munkájának némileg rövidített, illetve módosított változata (vö. Kannisto 1939a; 1939b). Wichmann
kéziratából Csűry egy cikket szintén közzétett: „Wichmann György északicsángó hangtanának kiadatlan részei” (Csűry 1940: 73–87, 137–143). A cikkem végén azt írtam, hogy a díszdoktoravatásra még visszatérek. (Alkalomadtán fényképek és egy-két más adat közlésére gondoltam, erre azonban nem
került sor; a fentiekre ld. A. Molnár 1991: 148, 151–2). Ezt olvasván 1994.
X. 23-án keltezett levelében Kiss Jenő elküldte nekem Csűry egy Zsirai Miklóshoz, a budapesti Pázmány Péter Egyetem Finnugor Tanszéke professzorához írt levelének a xeroxmásolatát, amelyben Kannisto díszdoktoravatásához
kér segítséget. Kiss Jenőnek a Zsirai-levelezés (másolata) birtokában volt/
van, s még azt kérdezte tőlem, megmaradtak-e Debrecenben Csűry kéziratai
és levelezése. Sajnos, ezek – köztük készülő déli csángó szótárának kézirata
– (vö. Csűry 1939: 5) – a háborús események során megsemmisültek, s mint
unokájától, ifjú Csűry Istvántól megtudtam, egyedül a Kalevala-centenárium
évében, az 1934/1935-ös tanév II. félévében a Kalevaláról tartott kétórás előadásának van meg egy füzetbe tintával írt kézirata, valamint egy, „A magyar
nyelv élete” című kéziratnak a kezdete (ld. Nyirkos 1961: 149; A. Molnár
1991: 150).
Ha Zsirai válaszlevele nem is maradt meg, érdemes közölni a Csűry-levelet (amiért Kiss Jenőt illesse köszönet): „Kedves Miklós! [Bekezdés] Minapi
találkozásunkkor nem volt rá jó alkalom, hogy Veled bizalmasan megbeszéljem az alábbiakat, ezért levélben írom meg. [Bekezdés] Kannisto Artúr, a
mindnyájunktól oly nagyra becsült, kiváló finn nyelvtudós a jövő tavaszon és
nyáron május közepétől körülbelül két hónapra Magyarországra jön, s ez idő
alatt nagyobbrészt az én vendégem lesz Debrecenben. Én ezt az alkalmat arra
szeretném felhasználni, hogy a debreceni egyetem valamely formában fejezze ki tiszteletét és nagyrabecsülését e kiváló s a magyar nyelvhasonlításra
nézve is nagyfontosságú búvárlatokat végző tudós iránt. Setälä Emil mellett
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legnagyobb és legbefolyásosabb finn barátja nemzetünknek. Másfelől pedig
Kannisto személyén keresztül a testvér finn nemzet iránti tiszteletadásunkra
is alkalmunk lehetne. A finn nemzet szeretete, rokonszenve mindenkor kedves volt nekünk, de kétszeresen az a mostani nehéz időkben. [Bekezdés] A
multkorában a budapesti egyetem Setälä Emilt, a mindnyájunktól szeretett és
tisztelt finn tudóst tiszteleti doktorává avatta. Úgy gondolom, a debreceni
egyetem is kifejezheti tiszteletét ily formában Kannisto iránt, ki ezt az utat
utolsó magyarországi útjának szánta. [Bekezdés] Tehát, mikor erre gondoltam, a debreceni egyetemnek is, a finn–magyar testvériségnek is szolgálni
akartam. [Bekezdés] Úgy látom, a mi karu nk azt szeretné, hog y mielőtt a d olg ot meg indítaná, kap ná meg felü lr ől a beleeg yezést
és b iztatás t. Egyesek még bizonyos anyagi kérdéseket is fölvetettek ezzel
kapcsolatban (pl. diploma díja, bankett költsége, Kannisto útiköltsége, noha
ez utóbbi nem jöhet számba, hiszen Kannisto itt lesz), amelyekről én, megvallom, az eddigi díszdoktoravatásokkal kapcsolatban sohasem hallottam.
[Bekezdés] Ebben az ügyben írok Hómann miniszter úr őnagyméltóságának
és Szily államtitkár úr őméltóságának is, mert minapi fent létem alkalmával
nem tudtam hozzájuk bejutni. Veled is, G. [Gombocz] Zoltánnal is élőszóval
szerettem volna a dologról beszélgetni, de Zoltánnak főrendiházi ülése volt,
Veled sem volt jó alkalmam bizalmas beszélgetésre. [Bekezdés] Arra kérlek,
mutasd meg e levelet G. Zoltánnak is és legyetek segítségünkre abban, hogy
karunk és egyetemünk felülről is kapja meg a szükséges beleegyezést, illetőleg bátorítást. Azt hiszem, Zoltán most hivatali sürűbb érintkezése alkalmával az illetékes főhatóságokkal könnyen segíthetne rajtunk. Nálunk most a
vezetés és túlsúly matematika-természettudományos kézben van s mindenképpen fölférne egy kis humán segítség. [Bekezdés] Mindkettőtöket szeretettel üdvözöl igaz hivetek és hű barátotok [Bekezdés] Csűry Bálint [dátum:]
Debrecen, 1934. XII. 23. (A levél helyesírásán nem változtattam – A. M. F.)
Kannisto a debreceni magyar nyelvészeti tanszék évkönyvébe-folyóiratába, a Magyar Népnyelv III., Csűry Bálintra († 1941) emlékező kötetébe szintén küldött egy cikket: Paasonen Henrik kutatóútjai (Kannisto 1941). Ez nyilván a „Heikki Paasosen tutkimusmatkat”, illetve németül „Die Forschungsreisen Heikki Paasonens” című (Kannisto 1942a, 1942b) tanulmányának magyar fordítása, amelyből különlenyomat is készült. Mivel Paasonennak is
voltak magyar (sőt, mondhatjuk, debreceni) kapcsolatai – s ez évben lévén
születésének a 150. évfordulója (ld. Keresztes László írását a FUD jelen számának 401–408. oldalán) – térjünk most ki röviden ezekre is.
Paasonen nem vezetett naplót, Kannisto főleg levelei alapján számol be
kutatóútjairól. S cikke pár soros bevezetőjében Paasonent „minden idők leg173
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nagyobb finnugor nyelvtudósának” nevezi. 1893 nyarán, már két mordvinföldi útja után és mint kinevezett egyetemi magántanár, Paasonen Magyarországra jött, hogy magyarul tanuljon. Itt megismerkedett Palásthi Paskay Máriával, akivel a következő évben házasságot kötöttek. Paasonenné már két
kisgyerekkel (először velük ment egy dajka is) kétszer is a férje után utazott,
egyszer mordvin- és tatárföldön töltöttek együtt egy évet, egyszer pedig Kazanyban néhány hónapot, amikor Paasonen ott a gyűjtött anyagát rendezte.
Érdemes megemlékeznünk Pápay Józsefnek a Paasonen-családdal való találkozásáról, valamint Pápay és Paasonen későbbi (esetenkénti) kapcsolatáról
is. Pápay mielőtt 1898-ban osztjákföldi kutatóútjára indult, egy ideig Szentpéterváron volt, és oroszul tanult, illetve a szakirodalommal ismerkedett.
Március 6 és 14 között innen Helsinkibe is átutazott, amiről naplójában is beszámol. A Debreceni Református Kollégium Kézirattárában lévő Pápay-hagyaték egy-két részét, köztük a finnországi naplót, kiadtam (A. Molnár
1996), további, nagyobb részét pedig Kissné Rusvai Juliannának ajánlottam
feldolgozásra, aki vezetésemmel e tárgyból írta meg a PhD-dolgozatát (Kissné Rusvai 2010). A Pápay-hagyatékban mindketten nemegyszer találkoztunk
Paasonen nevével. Jellemző az akkori finn nyelvészek összetartására, a finn
és a magyar nyelvészek közti szimpátiára, hogy Pápayt, az akkor még kezdő,
ismeretlen magyar kutatót Helsinkiben a vezető finn tudósok is kézről kézre
adták, vendégelték: Setälä, Jooseppi Julius Mikkola, Almberg (Jalava), Kaarle Krohn, Yrjö Wichmann, s nem utolsó sorban Paasonenék. Pápay is, úgy
látszik, természetesnek vette, hogy megérkezése után bejelentkezhet Setälänél és másoknál. Setälä – miután előző nap elkerülték egymást – március 8án reggel kereste fel Pápayt. (A finnországi Pápay-naplónak azokat a részeit
idézem, ahol Paasonenékat említi.) „Tőle [Setälätől] megtudtam, hogy Paasonen is itthon van (Unionkatu 5.) Sokáig beszélgettünk együtt [magyarul].
Majd Setälä telefonozott Paasonen dr-nak, hogy még ebéd előtt meglátogatom. Paasonenné fogadott egy aranyos kis babával együtt, majd a neszünkre
Paasonen is kijött, a kölcsönös üdvözlés után megeredt a szavak árja, alig
tudtunk megválni egymástól, nagy hirtelen megkötöttük a barátságot. …
márc. 9. … Közben eljött a 4 óra és sietnem kellett Paasonenékhöz ebédre.
Az ebédet a legjobb hangulatban költöttük el, olyan otthonosan éreztem magam a kedves családnál. … Igen sokat ittunk bort, sört, puncsot stb., stb. 10
órakor elkövetkeztem a szeretetreméltó családtól. Paasonen elkísért. Útközben még egy mulatóba is betértünk, muzsikát hallgattunk, angol kisasszonyok muzsikáltak ott. … márc. 10.: Délelőtt féltizenkét órakor meglátogattam Mikkola drt (Erik katu 3). … Nagyon szívesen fogadott. Csakhamar bemutatott a feleségének, egy aranyos szőke teremtésnek (olyan, mint egy baba
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[ő Maila Mikkola, későbbi írói nevén Maila Talvio]).2 Nagyon jól beszél németül. Örömükben rögtön telefonáltak Paasonenéknak, hogy jöjjenek. Nemsokára meg is érkeztek. Együtt reggeliztünk. A kedves háziasszony játszott a
kantelén egy részletet a Kalevalából. Igen eröltetett, hogy énekeljünk neki
Paasonennéval magyar nótát. … Elhatároztuk, hogy estefelé színházba megyünk. Két óra fele Paasonenné kalauzolása mellett elmentem az Atheneumba, megnéztük a képtárt, nemsokára ott termett Paasonen is. Sok szép képet
láttam. … Estefelé elmentem Paasonenékhöz, mert úgy állapodtunk meg,
hogy a színházba együtt megyünk. … Ott volt Mikkoláné is. Nemsokára
megkezdődött az előadás. Juha Vesainen (finn népszínmű), a kedves Mikkoláné tolmácsolta a darabot, – Könnyen megértette velem. … márc. 11.: …
Délután 6 órakor mentem Paasonenékhoz. Ott töltöttem egy pár órát, aztán
újsággal megrakodva jöttem vissza a szállóba – elég lesz végig futni. …
márc. 12.: … Öt órakor érkeztem P[aasonen]hoz. Ebéd után rögtön indultunk
a finn-ugor társaság ülésére… Setälä bemutatta Karjalainent is. Együtt láttam
a finnugorokat mind valamennyit. … Nem vártuk be az ülés végét, Paasonen
és Mikkola dr.-kal távoztunk. Az uccán összejöttünk Setälävel és Krohnnal,
aztán betértünk egy vendéglőbe, Krohnnak megígértem, hogy hétfőn d. e. 11.
órakor meglátogatom (lak: Ruohalahdenkatu 8. Gräsviksgatan 8.). Csak 11
óra felé következtünk el egymástól. … márc. 13.: … Paasonenékhoz mentem, ott megreggeliztünk. Reggeli után Paasonennéval megtekintettük a néprajzi múzeumot. … nemsokára innét is távoznom kellett, mert Setäläekhez
kellett készülődnöm, tehát elkövetkeztem Paasonen aranyos kis feleségétől
és haza siettem. … Míg távol voltam Donner keresett, a portás átadta névjegyét. Néhány levelet írtam, aztán mentem vacsorára Paasonenékhoz. … Mikkoláék már ott voltak, theánál ültek… Thea után következett a toddi, azután a
vacsora, vacsora után újra a toddi, fekete kávé, konyak stb., stb. Mikkoláék
már korábban is készültek, de csak 11 óra tájban távoztak. Én még maradtam, Paasonennal meghánytuk-vetettük a jövőt, terveinket stb. Csak 12 órakor mondtunk egymásnak nyugodalmas jó éjszakát. … márc. 14.: … Paasonenék kisleányának egy pislogó babát akartam venni. Csak nagy nehezen ta2

Ettől a szép fiatal és később szlavistaként, ill. íróként is igen elismert házaspártól Pápay
márc. 14-én egy fényképet kapott. Ezen aláírás („Joos. J. [ / ] Maila Mikkola”), a hátlapon pedig dedikáció van (M. Mikkola írásával): „Herra tohtori J. v. Pápaylle muistoksi
hauskoista hetkistä Helsingissä. Tervetuloa takaisin Suomeen! Joos. J. und Maila Mikkola.” [Dr. Pápay József úrnak a Helsinkiben együtt eltöltött rövid, kellemes idő emlékére.
Isten hozta újra Finnországba! Joos. J. és Maila Mikkola.] Ld. a Pápay-hagyatékban a Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtárának (a Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtárának) a Kézirattárában (száma: R. 1679); ill. A. Molnár 2003.
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láltam. … A babát elvittem, volt öröm Izraelben. – Szegényke annyira futkározott, hogy még el is esett. … Az idő igen gyorsan haladt, már fél hét – elbúcsúztam tehát a kedves családtól, de már ideje is volt. … Otthon aztán
hozzákezdtem a pakoláshoz, sietnem is kellett vele, kis híja, hogy le nem
késtem. Fizettem és robogtam az állomásra. … Az állomáson ott találtam a
kedves Paasonenékat. Még oda is eljöttek. Paasonenné fölvirágozott-bokrétázott… Cukrot, narancsot pakolt el számomra. – Érzékeny búcsút vettem tőlük. A vonat gyorsan robogott tovább, gondoztam a kedves emléket, a kis virágbokrétát. A fejem fölé tettem, úgy aludtam el. Álmomban még mindig
Helsingforsban voltam, a kedves jó ismerősök körében, szinte rosszul esett a
valóra ébrednem” (A. Molnár 1996).
Megemlítem, hogy Pápay finnországi naplójának a szöveget követő tartalmi ismertetése finnül is megjelent (A. Molnár – Tervonen 1997). Korábban
két tudománytörténeti tárgyú, főleg szövegközlést tartalmazó cikkem úgy jelentettem meg Finnországban finnül, hogy megkértem Viljo Tervonen barátomat, fordítsa le őket finnre, s egyben felajánlottam a társszerzőséget. Ez
esetben is ez történt, noha itt magyarországi megjelenésről volt szó. Viljo
Tervonen [† 2011] – aki egyébként a finn–magyar tudományos és kulturális
kapcsolatok legeredményesebb kutatója és művelője volt – ez esetben viszont nem fordítást, hanem egy, a tartalmat ismertető szöveget készített. Ezt
kifogásoltam is, mondván, hogy ezzel szürkül a napló stílusa. Viljo jó időre
meg is sértődött ezen, s válaszlevelében valamelyik volt professzora véleményét is idézte, aki jelesnek vagy kitűnőnek minősítette az ő stílusát. Én pedig
nem bolygattam tovább a dolgot, az általa küldött finn szöveget hoztuk le,
lábjegyzetben utalva a napló közel teljes eredeti szövegének (A. Molnár
1996) a megjelentetésére is. Van, amikor a megjelentetett finn szöveg tartalmilag szorosan követi a magyart, van, amikor viszonylag kevésbé. Például a
Paasonenéknál tett március 9-i látogatásról beszámoló, fentebb idézett szövegnek a következő a finn megfelelője: „Päivälliselle Pápay oli kutsuttu Pasosten luokse. Tämän mielyttävän perheen tunnelma oli aivan kotoinen, yhdessäolo kesti iltakymmeneen asti” (A. Molnár – Tervonen 1997: 110).3
3

Minderre azért is tértem ki, mert noha általában is jó tudományos együttműködés volt
köztünk, gondolom, főleg ez a nézeteltérés s talán egy vagy két filológiai „súrlódásunk”
lehetett az érzelmi háttere annak a sajátos mondatnak, amelyet Viljo Tervonen Reguly
Antal Finnországból írt levelei finn nyelvű kiadásának az előszavában írt. Ebben ugyanis
megjegyzi, hogy a könyv elején közölt fénykép szerintem nem a Regulyé, de „silmämme
ovat tottuneet jo tähän perinteiseen kuvaan” [a szemünk hozzászokott már ehhez a hagyományos képhez] (Tervonen – Rumohr-Norio 2006: 10). Viljo azonban már nem jól
emlékezett vonatkozó cikkemre, én nem erről az ismert és a névaláírást is tartalmazó
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Később ilyen meghitt találkozások ugyan már nem voltak Paasonen(ék) és
Pápay között, de tartották egymással a kapcsolatot. A Debreceni Egyetem
Finnugor Tanszékének könyvtárában ma is megtalálható Paasonennak a „Die
finnisch-ugrische s-laute” című munkája és egy különlenyomata, amelyeket
baráti dedikációval küldött Pápaynak (A. Molnár 1989: 80). A Pápay-hagyatékban néhány Paasonen-levél szintén található. Paasonen 1900. április 13-án
Oroszországból magyar nyelvű levélben értesíti Pápayt, hogy most a cseremiszek közt van, s készül az osztjákokhoz. Szeretne megismerkedni Pápay
utazásával és gyűjtött anyagával, erről kér értesítést. 1907. március 20-i finn
nyelvű levelében pedig könyvajándékot köszön meg, s ő is elküldi néhány
közleményét. Amikor Paasonen 1911. június 10-én Budapestre érkezett, erről
már másnap értesítette Pápayt, s a legutóbb küldött könyvekért is köszönetet
mondott. Bizonyára találkoztak Debrecenben is, mert egy hónap múlva már a
szíves vendéglátást köszöni meg, s a tervezett budapesti viszontlátás programjáról ír. Pápay egy finn nyelvű levélpiszkozata szerint azonban erre nem
került sor, nem tudott felmenni Budapestre (Kissné Rusvai 2008: 127–128;
2010: 107–108).
Visszatérve Csűry Bálintra, azt is megállapíthatjuk, hogy általában is gondosan ápolta finn kapcsolatait. Tanársegédje, Bakó Elemér finnországi tanulmányúton járt, hogy az ottani népnyelvkutatást tanulmányozza, s mint ő említi, a finnek iránti szimpátiáját Csűry az óráin is nemegyszer kinyilvánította
(Bakó 1941: 30). A Magyar Népnyelv Csűryre emlékező kötetébe a finnek
közül a már említett Kannistón kívül Lauri Hakulinen (1943) és Lauri Kettunen (1943) is írt, a nyelvjáráskutatás témakörébe vágó írásokkal tisztelték
meg az emlékét. Érdekességként megjegyzem még, hogy Kodolányi János
„Suomi” című könyvének (Turul, Bp., 1942) a 61. oldala után egy kép van,
amin az aláírás szerint 1936 szeptemberében Kannistóné, Hakulinenné, Kannisto Tytti, az író és néhai Csűry Bálint áll a helsinki kikötőben. (Előtte Csűry és Kannisto Wichmann északi csángó szótárán dolgoztak.) E képet a
„Négykezes – Nelikätisesti” kétnyelvű magyar–finn folyóirat 1988/1-es mu-

Reguly-képről írtam, hogy nem valós, hanem arról, amely Fényes Eleket, a nagy magyar
statisztikust ábrázolja, s amelyet néhányszor tévesen Reguly-képként hoztak le, pl. Képes
Géza egy népszerűsítő cikke, ill. May István „Die Briefe von Antal Reguly an A. A. Kunik 1845–1855 – Reguly Antal A. A. Kunikhoz írt levelei 1845–1855” című könyve
(Bp., MTA, 1990). Ld. A. Molnár 1989: 77; 1991: 146. Levelet írván aztán „öreg barátomnak”, ill. amikor 2007 nyarán rövidebb ideig Helsinkiben voltam, s őt (Espooban) telefonon felhívtam (meglátogatni már nem volt időm), megbizonyosodhattam róla, hogy
jó viszonyunkat az említett dolog nem szüntette meg.
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tatványszámának 12. lapján egy Kodolányi-írás után újra közölték, de a képen láthatók közül Csűry Bálintnak a nevét elhagyták (A. Molnár 1991: 151).
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Some Remarks on the History of Finno-Ugric Linguistics
(Bálint Csűry, Artturi Kannisto, Heikki Paasonen,
Pápay József, Zsirai Miklós)
This article contains data pertaining to interpersonal contacts of some Finnish
and Hungarian linguists. For instance, it contains a letter by Bálint Csűry,
professor of Hungarian and Finno-Ugric linguistics at the University of
Debrecen (1932–1941) to Miklós Zsirai, professor of Finno-Ugric linguistics
at the University of Budapest (1932–1955) in order to support the conferring
of the title of doctor honoris causa by Debrecen University upon Artturi
Kannisto, professor of Finno-Ugric linguistics at the University of Helsinki
(1927–1943). The contribution also explores some interesting data, among
other things, on the contact between József Pápay, professor of Hungarian
and Finno-Ugric linguistics at the University of Debrecen and Heikki
Paasonen, professor of Finno-Ugric linguistics at the University of Helsinki
(1904–1919).
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1. Johdanto
Maailmassa on paljon sellaisia kielen muotoja, joiden luokitteleminen kieleksi tai murteeksi ei ole yksiselitteinen tehtävä. Tällaisia kielen muotoja on
myös Pohjolassa (esimerkiksi karjala, kveeni ja meänkieli). Artikkelissani
tarkastelen hieman lähemmin meänkieltä ja pohdin kysymystä siitä, missä
menee murteen ja kielen raja. Artikkelini aiheena on myös meänkielellä kirjoittavan Bengt Pohjasen romaani Jopparikuninkhaan poika (2009) ja sen
kääntämisen mahdollisuus – tai mahdottomuus. Artikkelissani tarkastelen
meänkielistä versiota, romaanin suomennosta Rajan kolmas huone (2011) ja
Enikő Molnár Bodrogin unkarinnosta A csempészkirály fia (2011).
Jopparikuninkhaan poika kertoo elämästä Suomen ja Ruotsin rajaseudulla. Kertojana on pieni poika, Pänktti. Romaani on samanaikaisesti pienen pojan kasvutarina, kuvaus Ruotsin periferiassa sinnittelevästä kyläyhteisöstä ja
myös kokonaisen kielivähemmistön asemaa kuvaava historiikki, kuten Kaisa
Mikkola (2011: 53) romaanin Rajan kolmas huone kirja-arvostelussa toteaa.
Romaania voi oikeutetusti kutsua poliittiseksi kannanotoksi Ruotsin vähemmistö- ja kielipolitiikkaan.
Jo romaanin syntyhistoria on kiinnostava. Bengt Pohjanen, suomeksi,
ruotsiksi ja meänkielellä kirjoittava Ruotsin puolen tornionlaaksolainen kirjailija, kirjoitti romaanin ensin ruotsiksi nimellä Smugglarkungens son, mutta
ensimmäiseksi se julkaistiin Jorma Aspegrenin tekemänä suomennoksena nimellä Jopparikuninkaan poika vuonna 2006 ja vasta vuonna 2007 ruotsinkielisenä. Vuonna 2009 Pohjanen julkaisi romaanista meänkielisen version
Jopparikuninkhaan poika. Vuonna 2011 ilmestyi Jorma Aspegrenin uusi
suomennos, joka sai nimen Rajan kolmas huone.
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Tarkastelen artikkelissani Pohjasen romaania ja sen kahta käännöstä, suomen- ja unkarinkielistä versiota sekä käännöstutkimuksellisesta että kielipoliittisesta näkökulmasta. Etsin vastausta kysymykseen, mitä eroa on sillä, katsotaanko lähtökielinen teos kielellä vai murteella kirjoitetuksi. Tästä lähtökohdasta tarkastelen suomentajan ja unkarintajan käyttämiä käännösstrategioita ja sitä, miten kielipolitiikka vaikuttaa käännösstrategioiden valintaan.
Artikkelini tutkimusote on lähtökohdiltaan käännöstieteellinen, mutta aiheen
kielipoliittisen näkökulman vuoksi taustoitan tutkimustani pienellä katsauksella meänkieleen.
2. Meänkieli: kieli vai murre
Kielitypologisesti tarkasteltuna meänkieli ei ole itsenäinen kieli. Meänkieli ei ole myöskään puhtaasti suomen kielen murre, koska se on noin 200
vuoden ajan kehittynyt eri suuntaan kuin rajan toisella puolella olevat suomen peräpohjolaiset murteet. Vuonna 1809 Suomi liitettiin Venäjään, ja Haminan rauhansopimuksen mukainen raja vedettiin keskeltä Torniojokilaakson
aluetta. Näin historiallisesti, kulttuurisesti ja kielellisesti yhtenäinen alue jaettiin kahtia ja alueet liitettiin kahteen eri valtioon. Suomen puolella alueen
väestö oli osa suuriruhtinaskunnan väestöä, mutta Ruotsin puolelle jääneen
alueen väestöstä tuli kuningaskunnan perifeerinen vähemmistö (Andersson –
Kangassalo 2003: 100). Tämä jako on vaikuttanut ennen muuta alueen väestön kielelliseen ja kulttuuriseen identiteettiin, mutta myös valtakunnanrajan
eri puolilla puhutun kielen eriytymiseen.
Rajan vetäminen keskelle yhtenäistä kielialuetta on lähtökohtainen syy kahden kielimuodon eriytymiselle, kuten Eila Söderholm kirjoittaa artikkelissaan.
Söderholm luettelee muutamia syitä siihen, miksi meänkieli on erkaantunut
suomesta omaksi kielekseen. Keskelle Meänmaata vedetyn fyysisen rajan vetoa
seurasi ruotsalaistamispolitiikka, joka veti fyysistä rajaa tiukemman henkisen
rajan Ruotsin puolelle jääneen suomalaisasutuksen ja emämaa Suomen välille.
Söderholm kirjoittaa: „Mie uskon, ette jos näissä maissa ei olis ollu ruottalaistamispolitiikkii ja ruijalaistamispolitiikkii, jos meänkieliset ja kainulaiset oltais saanheet läpi historiin oppiit suomen kieltä ja jos heilä olis olheet
suomenkieliset koulut ja massamedia, jos het oltais saanheet olla myötä suomen kirjakielen rakentamisessa ja kehittämisessä ja kielen status olis ollu joka tavala parempi, se kyllä suomen kirjakieli olis sopinu heile aivan yhtä
hyvin ko pohjaissuomalaisile. Mutta ko oma kieli oon näissä maissa freistattu
tappaat ja väkisin oon pakotettu ihmisille tyhä majoriteetin kieltä, se kieli
oon erkkaintunnu yhä enämpi suomen kielestä.”
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Kahden puolen rajaa kielet ovat erkaantuneet toisistaan ensisijaisesti siitä
syystä, että uudet sanat on lainattu meänkieleen valtakielestä, ruotsista, kun
taas suomessa on kehitetty omia uusia suomenkielisiä sanoja ja omaksuttu
sanastoa esimerkiksi suomalaisesta joukkomediasta. Ruotsin kielen vaikutus
meänkieleen johtuu Söderholmin mukaan suomen (ja meän-) kielen alhaisesta statuksesta valtakielen asemaan verrattuna.
Valtion rajan lisäksi meänkielen itsenäisen kielen aseman oikeutuksen
puolesta puhuu myös se, että – vaikka artikkelini varsinaisena pyrkimyksenä
ei olekaan ottaa kantaa meänkielen poliittiseen asemaan – on itsestään selvää, että Meänmaan asukkaille meänkielen asema kielenä on tärkeä: onhan
kieli osa kansallista identiteettiä (ks. Huss 2006: 586). Myös kielitieteellisin
tutkimuksin on osoitettu, että on tärkeää, että Meänmaan kouluissa opetetaan
nimenomaan meänkieltä ja -kielellä, ei suomensuomea ja suomensuomeksi,
koska meänkieli on jo niin paljon etääntynyt suomen kielestä, että meänkielisten on vaikea oppia ja jopa ymmärtää suomen yleiskieltä (ks. Winsa 1993).
Meänkieli on nimenomaan kielipoliittisista syistä itsenäinen, alueellinen
kieli, ja se saikin Ruotsissa suomen, saamen, jiddishin ja romanikielen rinnalla virallisen vähemmistökielen aseman vuonna 2000 (Andersson – Kangassalo 2003: 30). Meänkieli ei kuitenkaan ole kielenä homogeeninen, vaan
meänkielen eri variaatioita puhutaan eri puolilla aluetta.
3. Murre ja puhekieli kirjallisuudessa
Kaunokirjallisuudessa murteita käytetään ilmaisemaan tavalla tai toisella
puhekielisyyttä. Suullisen diskurssin lisäksi murteita käytetään kaunokirjallisen ilmaisun keinona elävöittämään kieltä tai tyylikeinona esimerkiksi dialogeissa luomaan puhujien käyttämään kieleen puhekielen illuusiota. Murteita
käytetään myös erilaisissa teksteissä korostamaan murteen merkitystä. Tällaisissa teksteissä – esimerkiksi pakinoissa – murre on itsessään tekstin asiasisältöä tärkeämpi (Koski 2002: 53). 1990-luvun loppupuolella alkanut niin
kutsuttu murrebuumi on synnyttänyt hyvin paljon murrennoksia, erilaisista
yleiskielisistä teksteistä eri murteisiin käännettyjä tekstejä, esimerkiksi sarjakuvia (Asterix, Aku Ankka), kansansatuja (esim. Parahia tarinoota kersoolle
ja aikuusille) ja uskonnollista kirjallisuutta (esim. Katekismus). Murrennosten lisäksi kaunokirjallisuutta kirjoitetaan eri murteilla, esimerkiksi Heli
Laaksonen kirjoittaa lyriikkaa Uudenkaupungin (eli Turun) murteella, Rosa
Liksom proosaa peräpohjalaisella murteella ja Sinikka Nopola samoin proosaa hämäläismurteella (Makkonen-Craig – Vaattovaara 2007: 402–406).
Murteen käyttö tieteellisessä tekstissä ei ole ainakaan vielä yleistynyt, enkä usko, että se tulee yleistymäänkään. Tieteen kielelle asetetaan toisenlaisia
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vaatimuksia kuin vaikkapa kaunokirjallisille teksteille, enkä usko, että tämä
ajattelu tulee ainakaan ihan pian muuttumaan tieteellisissä piireissä. Erityisesti tämän esitelmän kannalta kiinnostava kysymys, meänkielen asema itsenäisenä kielenä, korostuu esimerkiksi Birger Winsan kulttuurisessa ja tieteellisessä teossa: hän kirjoittaa tieteellisiä artikkeleita meänkielellä (ks. esim.
Winsa 1993). Olen ollut myös tieteellisessä konferenssissa Budapestissa, jossa romanianunkarilainen tutkija ja Jopparikuninkhaan pojan unkarintaja Enikő Molnár Bodrogi piti esitelmänsä meänkielellä. Puhuttuna meänkielen asema kielenä ei kuitenkaan ole niin osoittavaa kuin kirjoitettuna, mikä johtunee
kirjoitetun tieteellisen kielen konventionaalisuudesta.
4. Murteen ja puhekielen kääntäminen
Murteen kääntäjä ajattelee yleensä kääntävänsä puhekieltä, puhekielen
kääntäjä taas käyttää usein murteellisia ilmauksia käännöksessään. Vaikka
kaunokirjallisen puheen kääntäjän pitää olla yhtä tarkkana kuin muunkin
kirjallisuuden kääntäjän, kaunokirjallisen tekstin kääntäjän työ ei joudu samantapaiseen jatkuvaan tarkkailuun, kuin esimerkiksi elokuvien tekstittäjän
työ. Toisaalta kaunokirjallisen tekstin lukija ei useinkaan pysty tarkistamaan
lähtökielisestä tekstistä kohtaa, joka ei tulokielistä versiota lukemalla heti
aukea, kun taas elokuvan katsoja, joka kuulee – ja ehkä myös ymmärtää kuulemansa – ja lukee tekstityksen samanaikaisesti, kiinnittää heti huomionsa
AV-kääntäjän työn ongelmakohtiin.
Murteiden, slangin ja muun puhekielen kääntäminen on ensinnäkin sekä
aika- että kulttuurisidonnaista. Pirjo Mäkinen (2001) pohtii artikkelissaan tulokielisen tekstin aikasidonnaisuutta nimenomaan uudelleenkääntämisen näkökulmasta. Kieli muuttuu jatkuvasti, niin myös puhekieli, slangi ja murteet
muuttuvat. Tänään puhuttavalla Turun murteella kirjoitetun teoksen kieli on
sadan vuoden kuluttua lukevalle yhtä vanhanmakuista kuin Seitsemän veljeksen kieli nykylukijalle. Seitsemää veljestä ei kuitenkaan ole tarpeen kirjoittaa
uudestaan, mutta tämän päivän puhekielen illuusiota tavoittelevan käännöksen uudelleen kääntämistä voi käännöksen kielestä riippumatta ryhtyä harkitsemaan jo viimeistään 2100-luvulla, mikäli halutaan säilyttää lähtötekstin
pyrkimys kielelliseen tuoreuteen. Uusi käännös voi tulla tarpeeseen myös
käännöksen kielen kulttuurisidonnaisuuden vuoksi. Esimerkiksi lapsille
suunnatun kirjallisuuden funktio muuttuu, jos lukijakunta ei ymmärrä lukemaansa. Käännöksen kielen valinta on kuitenkin aina kääntäjän (ja kustantajan) harkinnan varassa.
Murteiden kääntämisessä on syytä ottaa huomioon ensisijaisesti käännettävän murteen kytkökset kulttuuriin. Tämän lisäksi kääntäjän on myös syytä
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huomata murteen alueellinen ja sosiaalinen asema sekä olla tietoinen murteen poliittisista taustatekijöistä. Kaunokirjallisuudessa murretta tai muuta
puhekieltä käytetään usein repliikeissä erottamaan eri murteita tai puheen tapaa käyttäviä henkilöhahmoja toisistaan. Tunnetuin esimerkki teoksesta, jossa on eri murteita käyttäviä henkilöhahmoja, on Väinö Linnan klassikko Tuntematon sotilas (1954). Tuntemattoman sotilaan henkilöhahmot rakentuvat niin
vahvasti eri murteiden kautta alueellisiin ja kulttuurisiin taustatekijöihin, että
romaanin kääntäminen mille tahansa kielelle tuntuu mahdottomalta. Tuntematon sotilas on kuitenkin käännetty useille eri kielille, mutta todennäköisesti kuhunkin henkilöhahmoon kytkeytyvä stereotyyppinenkin luonne ja muu
kielellinen rehevyys eivät ole useimmissa tapauksissa siirtyneet käännökseen
(ks. Tuntemattoman sotilaan uuden englanninnoksen kritiikki, esim. Liu 2015).
Kääntämisen tutkijoita on kautta aikojen kiinnostanut kysymys kääntämisen mahdollisuudesta ja mahdottomuudesta. Murteen kääntäminen sellaisenaan lienee mahdoton tehtävä, mutta murteellisen puheen illuusiota voidaan
toki luoda erilaisin keinoin, kuten Liisa Tiittula ja Pirkko Nuolijärvi huomauttavat. Kääntäjä voi käyttää siellä täällä murresanoja tuomaan tekstiin
puheen illuusiota, hän voi myös muuttaa sanajärjestystä tai käyttää muita keinoja tuomaan tekstiin puheen rytmin tuntua. Suomeen kääntäessään kääntäjä
voi käyttää esimerkiksi persoonapronomineista puhekielisiä tai murteellisia
muotoja (mä, sä, mie, sie), toistoa, partikkeleita (no, ai se vai, nyt), lyhyitä
lauseita tai puhekielelle tyypillisiä sanoja ja fraasinomaisia ilmauksia. Ongelmalliseksi kääntämisen tekee, jos tekstissä on käytetty eri murteita tai muuta
puhetta erottamaan kielen eri rekisterejä käyttäviä puhujia. (Tiittula – Nuolijärvi 2007: 400.)
5. Romaani Jopparikuninkhaan poika ja sen käännökset
5.1. Rajan kolmas huone
Tarkastelemani romaanin suomenkielisessä versiossa Rajan kolmas huone
kertojan ääni on käännetty pääosin suomen yleiskielelle. Kääntäjän valintaan
on todennäköisesti vaikuttanut ajatus siitä, että Jopparikuninkhaan poika on
kirjoitettu meänkielen kirjakielellä. Romaanin kertoja on kuitenkin pieni poika, jonka suuhun kankeahko yleiskieli ei sovi ollenkaan. Dialogeihin kääntäjä on jättänyt meänkielistä puheenpartta, mutta ne eivät luo käännökseen riittävässä määrin sellaista alueellisen ja kulttuurisen taustan tuntua, jota lähtökielinen teksti huokuu.
Voi olla, että keskiverto suomalainen ei meänkielisestä versiosta ymmärrä
ihan kaikkea, (pääasiassa sanastoa), mutta yleiskielinen käännös tekee ker185
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ronnasta ainakin nykylukijan näkökulmasta katsottuna epäuskottavan. Meänkielisen kerronnan mehukkuudesta ei ole jäänyt kovinkaan paljon jäljelle,
vaikka kääntäjä onkin ripotellut tekstiin murresanoja. Myös paikallisen elämänkuvauksen värikkyys, jota meänkielinen versio huokuu, menettää hehkeydestään suomennoksessa meänkieliseen kuvaukseen verrattuna. Ongelmana ei ole kuitenkaan suomentajan työn heikko laatu vaan kysymys käännösstrategiasta. Romaanin kieltä olisi voinut vain vähän muokata, eli kääntäjä olisi voinut valita sen kieleksi lapsen suuhun paremmin sopivan suomen
peräpohjolan murteen. Silloin kerronnan tyyli olisi pysynyt kepeämpänä.
5.2. Unkarinnos: A csempészkirály fia
Unkarinkielisen käännöksen taustat ovat toiset. Myös unkarinkielisessä
kaunokirjallisuudessa käytetään jossain määrin alueellista variaatiota, mutta
vähemmän tai ainakin eri tavalla kuin suomalaisessa kaunokirjallisuudessa.
Unkarin kielen murteille on ominaista, että ne eroavat toisistaan erityisesti
prosodisten piirteiden perusteella: unkarinkieliset tekstit voivat siis olla puhuttuna selvästi murreväritteisiä, vaikka kirjoitettuna murteellisuus ei juurikaan tule näkyviin (vrt. Koski 2002: 54).
Pohjosen romaania unkarintaessaan kääntäjä on käyttänyt oman kielialueensa kielellisiä piirteitä, ja siksi käännöksessä on säilynyt samantyyppinen kerronnan kepeys kuin meänkielisessä romaanissa. Kääntäjä on käyttänyt murteellisia ilmauksia, mutta teksti kytkeytyy kuitenkin muualle kuin unkarinkieliseen kulttuuriympäristöön. Tämä johtuu siitä, että romaanissa on
hyvin paljon kulttuurisidonnaisia termejä, joita kääntäjä on jättänyt tekstiin
selitysten kera. Tällainen vieraannuttava käännösstrategia vie lukijan keskelle meänmaalaista kulttuuria. Myös unkarinkieliselle (kaunokirjalliselle) tekstille epätyypillinen lyhyiden lauseiden käyttö tyylittää tekstin lapsen suuhun
sopivaksi.
Mama nincs itt. Nem szeretem itthon. Finnországban, Aino nénéméknél
igazi háború van. Itt ülök a menekültházban (tässä kääntäjä käyttää
alaviitettä: a háborús menekülteknek, kitelepítettek számára épített házikó), ezt Aino férje, Paavo azért építette, hogy készen álljon, mire a
németek tüze kialszik. Vajon miért nem égették fel a németek a mi oldalunkat is? (Pohjanen 2011a, 21.)1
1

Meänkielellä: ”Mamma on poijessa. Mie en triivastu kotona. Aino-musterin tykönä
Suomen puolela sota on toelista. Mie istun evakkopirtissä, jonka Ainon Paavo oon
rakentannu siksi, ette asunrakenus oon valmis Saksan kuuman tulen jälkhiin. Misis saksalainen ei ole polttanu meän puolta.” (Pohjanen 2009: 16.)

186

MURRETTA VAI KIELTÄ
’Äiti on poissa. En viihdy kotona. Aino-tädin tykönä Suomen puolella sota on todellisuutta. Minä istun evakkopirtissä, jonka Ainon Paavo on rakentanut siksi, että asuinrakennus on valmiina Saksan polttavan tulen loputtua. Miksi saksalainen ei polttanut myös meidän puolta?’ (Suom. EP)
Lauseiden lyhyys tuo tekstiin juuri sellaista lapsen puheen illuusiota, jota
romaanin kirjoittaja on tavoitellut.

5.3. Kääntäjän keinoja
Kun kääntäjä aloittaa Jopparikuninkhaan poika tyyppisen romaanin kääntämisen, hänen on ensinnäkin päätettävä, onko käännettävä teos kirjakieltä
vai murretta. Tämä ratkaisu on tässä tapauksessa ensisijaisesti kielipoliittinen
päätös. Kääntäjä ottaa väistämättä kantaa meänkielen asemaan itsenäisenä
kielenä.
Tämän jälkeen kääntäjä päättää, miten hän siirtää lähtökielisen tekstin
kulttuurisidonnaiset ainekset tulokieleen. Kääntäjä voi käyttää strategiana
vieraannuttamista, eli hän voi jättää tekstiin lähtökielisiä sanoja ja ilmaisuja
tai muita tulokielessä vieraita sanoja. Tämä on varteenotettava strategia, varsinkin jos ilmaisut ovat tarpeen kontekstin ymmärtämisen kannalta. Esimerkiksi sopii mainiosti lapsen kastamisen kuvaus, jossa pappi kastaa vastasyntyneen lapsen. Papilla ja kastettavan perheellä ei ole yhteistä kieltä, joten lapsi saa kasteessa oudon nimen Fryyky Sekasti (ks. Pohjanen 2009: 28–29).2
Jotta nimen alkuperä tulisi ymmärretyksi, myös lähtökielinen lausahdus
”Fröökynä sen kasto.” täytyy välttämättä jättää myös tulokieliseen tekstiin.
Molnár Bodrogi on näin tehnyt, mutta lisännyt tekstiin selityksen:
”– Fröökynä se kasto. Vagyis hogy a tanítónő előkeresztelte. És így a
fiú neve Fryyky Sekasti lett, ahogy a pap értette a választ.” (Pohjanen
2011, 34.) ’Fröökynä se kasto. Eli että opettajatar kastoi hänet. Ja niin
pojan nimeksi tuli Fryyky Sekasti, niin kuin pappi ymmärsi vastauksen.’ (Suom. EP.)
2

Muonionalustan seurakunthaan tuli norjalainen pappi, jonka nimiki oli meile vieras:
Julienbö, norjalisela ö:lä tavattu. Tämä oli ollu tamilien tykönä Etelä-Intiassa misunäärinä. Ruottia se puhu ko pukki venäjää. Suomea se ei koskhaan ollu kuulukhaan. Yhtenä päivän se tuli Parkajoen kylhään, Vaaran talhon kasthaan poikalasta. Talon emäntä
oli harjaantunnu pärjäähmään ummikopappien kans ko se tiesi, ette pappi ensin kyssyy
kuka lapsen oon kastanu ja sitte mikä sille panhaan nimeksi. Pojasta piti tulla oskar
henrik. – Mutta Julienbö-raukka vishiin käytti tamilien kastejärjestystä eikä kysyny ensin kuka pojan oli kastanu. Se kysy sen nimeä, mutta Vaaran emäntä tietenki vastasi
niinku se pruukasi ensimäisheen kysymksheen, ette ”Fröökynä sen kasto.” Ja niin poika sai nimeksi Fryyky Sekasti. (Pohjanen 2009: 28–29.)
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Kääntäjä voi käyttää kääntäessään kompensaatiota, jota molemmissa tarkastelemissani käännöksissä on käytetty. Murteellisia tai puhekielisiä sanoja
on ripoteltu tekstin joukkoon luomaan puhekielisyyden illuusiota. Kääntäjä
voi käyttää myös kotouttamista, jolloin hän menee syvemmälle kielen ja
kulttuurin rakenteeseen. Hänen on tällöin pohdittava, mitkä asiat voi siirtää
tulokielelle siten, että lähtökielinen kulttuuri kuitenkin näkyy tekstistä.
Enikő Molnár Bodrogi on käyttänyt hyvin paljon yleensä asiatekstien
kääntämisessä käytettyä strategiaa, jolloin kääntäjä selittää lähtökielisen ilmauksen sisällön. Molnár Bodrogi käyttää käännöksessään hyvin paljon alaviitteitä, mikä on mielestäni hyvä vaihtoehto, koska kyseessä on alueellisesti
niin kaukana oleva kulttuuri. Tällaista selittämistä suomenkielisessä versiossa ei tarvita, koska meänkielinen kulttuuri on suhteellisen lähellä. Myöskään
ruotsinkielisiä repliikkejä ei välttämättä tarvitse kääntää suomeksi, mutta unkariksi niiden kääntäminen on välttämätöntä.
6. Lopuksi
Olen tarkastellut artikkelissani Bengt Pohjosen romaania Jopparikuninkhaan poika ja sen pohjalta valmistuneita suomen- ja unkarinkielistä käännöstä. Tarkastelemieni käännösten perusteella vaikuttaa siltä, että ei ole samantekevää, miten kääntäjä suhtautuu romaanin kieleen: meänkielien yleiskielenä vai suomen kielen murteena. Kääntäjä tekee sekä käännösstrategisen
valinnan että kielipoliittisen päätöksen. Päätös ei ole yksinkertainen, koska
kääntäjän olisi otettava huomioon myös esimerkiksi tyyliseikat. Tarkastelemassani romaanissa kertoja on pieni poika, joka tuskin missään maailman
kolkassa puhuu samalla kielen variantilla kuin aikuinen. Romaanin suomentaja onkin tehnyt melko erikoisen päätöksen valitessaan kerronnan kieleksi
yleiskielen. Romaanin unkarintaja puolestaan on valinnut kerronnan kieleksi
oman alueensa kielivariantin transsilvanianunkarin, mikä on myös käännöksen kieleksi kiinnostava ratkaisu.
Molempien käännösten tekijät ovat käyttäneet useampia käännösstrategioita kääntäessään. Molemmat ovat käyttäneet keinona vieraannuttamista,
mutta tulokielen kielialueen kaukaisuuden vuoksi unkarinkielisessä käännöksessä on käytetty lisäksi selittäviä alaviitteitä. Molemmat kääntäjät ovat käyttäneet käännöksissään myös kompensaatiota. Kuitenkin kokonaisuutena nämä kaksi käännöstä eroavat toisistaan hyvin paljon.
Transsilvanianunkari ei ole asemaltaan samanlainen kuin meänkieli, mutta
myös se on monilta osin erilainen kuin emämaan virallinen yleiskieli. Unkarilainen lukija huomaa kääntäjän kielelliset ja sanastolliset valinnat, mutta
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koska kääntäjä on jättänyt tekstiin myös meänkielisiä sanoja, käännöksen
kielen alueellinen painotus ei todennäköisesti häiritse lukijaa.
Suomennoksen lukijaa puolestaan häiritsee juuri yleiskielisyys ja erityisesti se, että yleiskielisyys tekee kertojan äänestä epäuskottavan ja kankean.
Tarkastelemieni käännösten suuri ero perustuu todennäköisesti siihen, että
suomen ja unkarin kirjoitetun ja puhutun kielen erot ovat toisistaan poikkeavat: suomalainen puhekieli eroaa hyvin paljon kirjoitetusta yleiskielestä,
kun taas unkarilaisen puhekielen erot ovat pääasiassa prosodisia. Toinen syy
siihen, että käännökset herättävät niin erilaisia tuntoja, lienee se, että unkarilaisen ja suomalaisen kaunokirjallisuuden kielen konventiot ovat toisistaan
hyvin poikkeavat. Suomalainen lukija on tottunut lukemaan puhekielen illuusiota tavoittelevaa tekstiä, kun taas unkarilainen lukija on tottuneempi yleiskieliseen kerrontaan myös puhekielen illuusiota vaativissa tekstinosissa.
Yhteistä suomen- ja unkarinkieliselle käännökselle on niiden pyrkimys tukea ja tehdä tunnetuksi meänkieltä ja meänkielistä kulttuuria, mitä Molnár Bodrogi (2010 ja 2011) omalta osaltaan artikkeleissaan korostaa. Suomenkielinen käännös taas osoittaa, että suomentaja haluaa korostaa meänkielen asemaa kielenä, ei murteena – onhan romaani käännetty suomeksi jopa kahteen
kertaan. Kumpikaan käännöksistä ei siis ole yksinomaan kaunokirjallinen
teos ja siinä mielessä kulttuurinen teko, vaan myös poliittinen kannanotto.
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Dialect or language – language politics on the backround
when choosing translational strategies
Where is the border between the dialect and the language? Does it follow
the border of the countries? Is there difference, whether we decide to handle
a source-language-novel as dialectal or not? These are the themes I am discussing in my paper focused on Jopparikuninkhaan poika, the novel by
Bengt Pohjanen and its translations in Transylvanian Hungarian language
and in Finnish. The birth history of the novel, Bengt Pohjanen wrote first in
Swedish, later in Meän-language, is interesting per se, but the relationship
between the novel written in Meän-language and its translation raises
specific language political speculations on dialect and language. In my paper
I am discussing on the other hand the relationship between Meän-language
and the dialect of Finnish Nordbotten, on the other hand the issue, in which
way the features of Meän-language are transferred into target language.
Translating dialects causes necessarily troubles for the the translator but what
are the strategies the translator choose when he/she starts to translate a novel,
which is written on Meän-language.
ELIISA PITKÄSALO
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1. Johdanto
Tarkastelemme tässä artikkelissa etunimien appellatiivistumista eli yleisnimistymistä suomen ja unkarin slangiyhdyssanoissa. Tällaisissa yhdyssanoissa sanan perusosana1 on erisnimen homonyymi ja määriteosana jokin
yleisnimi tai toisinpäin, mutta kokonaisuuden merkitys on kuitenkin appellatiivinen. Näillä sanoilla on slangissa ja joskus jopa yleiskielessä oma, toisinaan affektiivinenkin, merkityksensä. Esimerkiksi Jussi-propria hyödyntävä
appellatiivi maajussi tarkoittaa ’maanviljelijää’, ja ilmaus on Kielitoimiston
sanakirjan mukaan leikillinen ja usein halventava (KS s.v. maajussi). Kutsumme tällaisia maajussin kaltaisia sanoja yksinkertaisuuden vuoksi ”etunimiyhdyssanoiksi”, vaikka niissä propri onkin appellatiivistunut varsinaisen
erisnimen homonyymiksi.
Suomalaisen puhekielentutkimuksen pioneeri Heikki Paunonen (1991:
30–31) on jo yli kaksikymmentä vuotta sitten todennut, että suomen ja unkarin kontrastiivista tutkimusta ei pitäisi jättää vain fonetiikan, fonologian,
morfologian, syntaksin ja semantiikan tasolle vaan olisi syytä vertailla myös
suomen ja unkarin eri kielimuotoja, kuten esimerkiksi slangia. István Szathmári (1991: 17–18) on Paunosen kanssa samaa mieltä ja toteaa, että suomen
ja unkarin kontrastiivisessa tutkimuksessa yleiskielen tulisi olla pääosassa,
mutta myös puhekieltä ja slangia pitäisi tutkia kontrastiivisesti. Vaikka suomen ja unkarin välisen kontrastiivisen puhekielen ja slangintutkimuksen
niukkuuteen on siis kiinnitetty huomiota jo pari vuosikymmentä sitten, ei tilanne ole juuri parantunut. Tutkimuskohteemme sijoittuu slangin ja puhekie1

Nykyfennistiikassa yhdyssanan rakenneosista käytetään usein nimityksiä määriteosa ja
edusosa (VISK § 403, 404). Tässä artikkelissa pitäydymme kuitenkin perinteisessä
terminologiassa sen vakiintuneisuuden vuoksi.
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len välimaastoon, joten sen tarkastelu paikkaa osaltaan tätä aiemman tutkimuksen aukkoa. Kielen rakenteen, käytön ja sanaston lisäksi kontrastiivisesti
voi toki tarkastella myös sananmuodostuksen takana vaikuttavia prosesseja,
kuten artikkelissamme metaforisen käsitteistämisen roolia appellatiivistuneiden etunimiyhdyssanojen muodostumisessa. Pääpaino tarkastelussamme on
kuitenkin suomenkielisissä sanoissa, ja unkarinkielinen aineisto toimii etupäässä suomenkielisen aineiston vertailukohtana.
Etenemme niin, että aineiston esittelyn (luku 2) jälkeen luomme katsauksen tutkimuksen teoriataustaan: slangiin (luku 3) sekä proprien appellatiivistumisen tutkimukseen (luku 4). Tämän jälkeen tarkastelemme aineistomme
yhdyssanojen rakennetta (luku 5), minkä jälkeen siirrymme analysoimaan
niiden semantiikkaa (luku 6). Pääluvussa 7 vertaamme suomen ja unkarin
etunimiyhdyssanoja toisiinsa. 8. pääluku laajentaa tarkastelua myös varsinaisten etunimiyhdyssanojen ulkopuolelle ja pohtii etunimen vetovoimaa sananmuodostuksen välineenä. Lopuksi (luku 9) kokoamme keskeiset havaintomme. Koska aineistoomme kuuluu myös unkarinkielisiä yhdyssanoja eikä
unkaria taitamattomalle lukijalle välttämättä ole selvää, mikä osa yhdyssanasta on etunimen homonyymi, lihavoimme yhdyssanojen osana olevat etunimen homonyymit, kun sana esiintyy ensimmäisen kerran kussakin alaluvussa. Johdonmukaisuuden vuoksi lihavoimme etunimen homonyymit myös
suomenkielisessä aineistossa (esim. siipiveikko ’toisen kustannuksella elävä’).
2. Tutkimusaineisto ja sen rajaaminen
Tutkimuksemme suomenkielisen aineiston olemme keränneet Heikki Paunosen slangisanakirjasta Tsennaaks Stadii, bonjaaks slangii. Stadin slangin
suursanakirja (2002). Poimimme teoksesta jokaisen yhdyssanan, jonka perus- tai määriteosa on etunimen homonyymi (esim. häntäheikki ’naisten
mies’). Kiviniemi (2006: 265) jakaa etunimet omakielisiin nimiin, omaan
kieleen mukautettuihin vieraslähtöisiin nimiin, erilaisiin lyhentymiin ja risteymiin sekä vieraskielisiin nimiasuihin. Olemme ottaneet aineistoon mukaan
paitsi omakielisten myös vierasasuisten etunimien homonyymit (esim. vanjaeno ’venäläinen’) sekä yleisesti sekundaarisena lisänimenä käytettyjen, etunimistä johdettujen nimien homonyymit (esim. roskisreiska ’jätesäiliöiden
penkoja ja niissä yöpyjä’). Sekundaari lisänimi tarkoittaa henkilön nimeen
kokonaan tai osittain pohjautuvaa epävirallista lisänimeä (Ainiala ym. 2008:
174). Esimerkiksi Reino tai Reijo -nimistä miestä kutsutaan usein Reiskaksi,
ja Reiska hahmottuukin vaivatta nimeksi, vaikkei se virallinen etunimi
olekaan.
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Tarkastelumme ulkopuolelle ovat jääneet ne yhdyssanat, jotka viittaavat
johonkin tiettyyn henkilöön, tuotenimeen tai paikannimeen ja joita ei siksi
voi pitää appellatiivistuneina, vaan ne hahmotetaan propreiksi (esim. MurhaJussi ’muuan Johansson-niminen poliisi’, Heikingartsa ’entinen Heikinkatu,
nykyinen Mannerheimintie Helsingissä’). Joistain sanoista on vaikea ratkaista, onko lisänimen homonyymi todella appellatiivistunut lisänimi vai onko
tämä appellatiivi ollut käytössä jo ennen kuin lisänimi on tullut yleisesti tunnetuksi. Tällainen nimi on esimerkiksi Susannan yleinen sekundaari lisänimi
Sussu. Sussulla on 1900-luvun alusta lähtien ollut slangissa merkitykset
’huonomaineinen tai kevytkenkäinen nainen; naisseuralainen; heila, tyttö- tai
naisystävä; nais- tai miespuolinen seurustelukumppani’, mutta Sussu on tullut Susannan lisänimeksi vasta 1960-luvulla (Paunonen 2002 s.v. sussu, Sussu). Mielenkiintoista on, että sussu on aiemmin ollut sukupuolineutraali eli
voinut toimia myös miespuolisen seurustelukumppanin nimityksenä. Koska
appellatiivinen sussu näyttää olleen slangissa yleinen jo paljon ennen kuin
Sussu on yleistynyt sekundaarina lisänimenä, ei sussu-sanassa liene kyse etunimen – tai tässä tapauksessa lisänimen – appellatiivistumisesta. Selvyyden
vuoksi olemme jättäneet tämänkaltaisten nimien homonyymit pois aineistosta. Rajatessamme sekundaarin lisänimen homonyymin sisältäviä yhdyssanoja
mukaan aineistoon tai sen ulkopuolelle olemme käyttäneet apuna Paunosen
(2002) sanakirjan tietoja sekundaarien lisänimien käytöstä. Esimerkiksi Kiki
on ollut Annikin sekundaari lisänimi 1910-luvulla (Paunonen 2002 s.v. Kiki).
Samaan aikaan on ollut käytössä slangisana kikiviiva ’naisen sukupuolielin’.
Koska Kiki on jo tuolloin ollut käytössä sekundaarina lisänimenä, pidämme
kikiviivan määriteosaa kyseisen lisänimen homonyyminä ja olemme siten ottaneet sanan mukaan tutkimusaineistoon. Olemme jättäneet aineistosta pois
sellaiset etunimien homonyymit, joiden pohjana ei selvästikään ole erisnimi
vaan yleisnimi, esimerkiksi miinabotski ’miinalaiva’. Vaikka sanan määriteosa miina on myös naisennimen Miina homonyymi, on selvää, että tässä ei
ole kyse etunimen appellatiivistumisesta vaan tietyntyyppisestä räjähdyspanoksesta.
Vaikka tutkimuksemme suomenkielinen aineisto on kerätty Helsingin
slangin sanakirjasta, suuri osa aineiston sanoista on sellaisia, että myös muut
kuin Helsingin slangia taitavat voivat ne helposti ymmärtää (esim. kassialma
’asunnoton alkoholistinainen’). Osaa sanoista voi pitää nykykielen näkökulmasta jopa yleiskielisinä. Esimerkki tällaisesta sanasta on taskumatti ’taskussa kannettavaksi tarkoitettu litteä (viina)pullo’, jonka yleiskielisyys näkyy
muun muassa siinä, ettei Kielitoimiston sanakirjassa anneta sille yleiskielestä
poikkeavaa tyyli- tai käyttöalan määritettä (KS s.v. taskumatti).
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Suomenkielisessä aineistossamme on 145 eri yhdyssanaa. Olemme laskeneet samanmuotoiset sana-artikkelit yhdeksi sanaksi, vaikka niillä olisi eri
merkitys. Esimerkki tällaisesta sanasta on junttieinari, joka voi tarkoittaa
joko ’maalaista’ tai ’tyhmää’. Usein samalle sanalle annetut merkitykset ovat
kuitenkin lähellä toisiaan, eli appellatiivistuneen nimen sisältävä yhdyssana
on pikemmin polyseeminen kuin homonyyminen. Suomenkielisen materiaalimme yhdyssanoissa esiintyy yhteensä 75 eri etunimen homonyymia joko
yhdyssanan määrite- tai perusosana.
Tutkimuksemme unkarinkielinen aineisto on peräisin unkarilaisista sanakirjoista ja opinnäytetöistä (ks. aineslähteet). Kuten suomenkielinen myös
unkarinkielinen aineisto koostuu appellatiivistuneista etunimistä (esim. oroszlánjolán ’isokokoinen nainen’, sananmukaisesti ’leijonajolán’). Unkarinkielisessä aineistossa on yhteensä 88 yhdyssanaa. Näiden sanojen perus- tai määriteosana on yhteensä 61 eri appellatiivistunutta etunimeä. Suurin osa appellatiivistuneista etunimistä on vakiintuneita lisänimiä2 eikä virallisia etunimiä.
Näiden lisänimien pohjana on yhteensä 47 eri virallista etunimeä.
Ei ole sattumaa, että juuri tietyt nimet appellatiivistuvat slangissa ja että
tietyistä appellatiivistuneista nimistä tulee yhdyssanan osia. Emme kuitenkaan esittele tässä tutkimuksessa erikseen jokaista slangisanaa, joka sisältää
etunimen homonyymin. Sen sijaan pyrimme luomaan katsauksen tähän kielenilmiöön prototyyppisten, ilmiötä hyvin edustavien ilmausten avulla. Koska suomenkielistä aineistoa on paljon enemmän kuin unkarinkielistä, eivät
aineistot ole kvantitatiivisesti vertailukelpoisia. Keskitymmekin aineiston
kvalitatiiviseen tarkasteluun.
3. Suomalainen ja unkarilainen slangi
Tutkimuksemme suomenkielinen aineisto on Helsingin, Stadin, slangia.
Helsingin slangi ei kuitenkaan ole yhtenäinen kielimuoto, vaan siinä on useita ajallisia kerrostumia. Selvän kahtiajaon voi tehdä vanhan, 1800-luvun lopulta 1950-luvulle puhutun Helsingin slangin ja sitä uudemman slangin välille (Paunonen 2006: 336). Vaikka slangisanasto on usein lyhytikäistä ja vaihtuvaa ja sitä voi kuvata uutta luovaksi, slangissa on myös paljon sellaisia il2

Unkarissa ihmistä kutsutaan usein sekundaarisella lisänimellä, joka on tyypillisesti
muodostettu virallisesta etunimestä lyhentämällä. Esimerkiksi Ferenc-nimistä miestä
kutsutaan usein Feriksi ja Katalin-nimistä naista Kataksi tai Katiksi. Gabi taas voi olla
sekä Gábor-nimisen miehen että Gabriella-nimisen naisen kutsumanimi. Kutsumme
tällaista unkarilaista sekundaarista lisänimeä vakiintuneeksi lisänimeksi, sillä tällaisen
nimen käyttö on hyvin yleistä.
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mauksia, jotka pysyvät käytössä vuosia, vuosikymmeniä tai jopa vuosisatoja
(Karttunen 1979: 9–10). Paunosen (2002: 32) mukaan tietyt aihepiirit ovat
Helsingin slangissa keskeisiä ajasta riippumatta. Tällaisia ovat muun muassa
naiset, miehet, seksuaalisuus, alkoholi, poliisi sekä maalaiset. Näitä aihepiirejä, joita sanasto kuvaa, voidaan kutsua slangin attraktiokeskuksiksi. Karttunen (1989: 159) katsoo slangin attraktiokeskuksiksi lisäksi hölmön ja tyhmän
sekä hyvän ja myönteisen ilmaisemisen. Karttunen lisää, että etenkin poliisiin, muunmaalaiseen ja maalaiseen viittaavat sanat ovat usein pejoratiivisia.
Slangisanaston lyhytikäisyys ja pejoratiivisuus sekä slangin keskeiset aihepiirit näkyvät hyvin myös tutkimuksemme aineistosta: joukossa on useita sanoja, joita on käytetty aiemmin mutta jotka eivät enää ole käytössä ja jotka
eivät enää ole semanttisesti lainkaan läpinäkyviä. Lisäksi osa aineistomme
sanoista on sävyltään selvästi pejoratiivisia. Iso osa sanoista myös liittyy tiettyihin slangille tyypillisiin aihepiireihin, siis semanttisiin attraktiokeskuksiin.
Zoltán Kövecses (2009: 15–16) kuvaa tyypillisen unkarilaisen slanginpuhujan olevan miespuolinen ja nuori. Hänen mukaansa myös koulutustaustalla
näyttäisi olevan vaikutusta slangin käyttämiseen: kouluttautumattomat käyttävät enemmän slangia kuin korkeasti koulutetut. Lisäksi slangia käyttävät
paljon rikolliset ja alamaailman toimijat. Siksi Unkarissa slangista käytetäänkin toisinaan termiä tolvajnyelv, varkaiden kieli. Myös Suomessa rikolliset ja
esimerkiksi huumeidenkäyttäjät viljelevät slangia, joka muistuttaa salakieltä:
slangin käytön tarkoituksena on, että muut eivät ymmärrä, mistä on puhe
(Nahkola – Saanilahti 1999: 53). Kövecses toteaa Unkarissa slangia käytettävän enemmän kaupungeissa, erityisesti suurkaupungeissa, kuin maaseudulla,
vaikkakin slangia käytetään globalisaation ja median roolin lisääntymisen
vuoksi myös maaseudulla yhä enemmän (Kövecses 2009: 16). Suomessa slangia käyttävät myös pienten kaupunkien ja maaseudun asukkaat, ja pikkukaupunkien slangia on myös tutkittu. Esimerkki tällaisesta tutkimuksesta on Saanilahden ja Nahkolan tutkimus (1991), joka käsittelee koululaisslangia Virroilla. On kuitenkin huomattava, että muualla Suomessa puhuttava slangi ei
ole täysin samanlaista kuin Helsingin slangi, vaan se on yleisslangia, eräänlaista (nuorison) yleispuhekieltä.
Slangiin syntyy sanoja ja ilmauksia usein johtamalla, mutta merkittävä
osa slangisanoista ei kuitenkaan ole syntynyt siten vaan merkityksenmuutoksen myötä. Toisin sanoen jokin yleiskielen tai murteen sana saa slangissa
uuden merkityksen. (Nahkola – Saanilahti 1999: 72; Kis 2008: 42–43.) Aineistomme yhdyssanoissa onkin kyse ennen kaikkea juuri merkityksenmuutoksesta eli siitä, että etunimien merkitys on muuttunut ja proprista on tullut
appellatiivi.
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4. Proprien appellatiivistumisesta
Käsittelemäämme kielenilmiöön on kiinnitetty tutkimuksessa huomiota
aiemminkin. Muun muassa Hajdú (2003) toteaa appellatiivistumisen olevan
sekä nimistöntutkimuksen kysymys että kielen rakennetta koskeva kysymys.
Se, millaiset nimet ovat herkkiä appellatiivistumaan, kuuluu nimistöntutkimuksen piiriin, mutta se, miten jokin nimi appellatiivistuu ja mitä muutoksia
se käy läpi, johtuu Hajdún mukaan kielihistoriallisista syistä (Hajdú 2003:
72). Suomalaisista taas Simo Hämäläinen on jo 1950-luvulla tarkastellut erisnimien käyttöä yleisnimenä. Hän kutsuu tätä erisnimien sekundaariseksi3
käytöksi. Hän jakaa sekundaarisesti käytetyt erisnimet kahteen luokkaan: yhtäältä nimiin, joita sellaisenaan käytetään sekundaarisesti (esim. uuno ’tyhmä, taitamaton’), ja toisaalta yhdyssana- ja sanaliittorakenteisiin sekä kokonaisiin lauseisiin. Esimerkkejä jälkimmäisistä tapauksista ovat ovimikko ’hotellin, elokuvateatterin tms. ovenvartija, ovimies’, martan huolet ’taloushuolet’ sekä Johan se alkoi Lyyti kirjoittaa ’pysähtynyt kone alkaa korjauksen
jälkeen toimia, työ sujua hyvin tms.’ (Hämäläinen 1956).
Slangissa appellatiivistuneiden etunimien merkitykset voivat olla erilaisia
kuin yleiskielessä. Heikki ja Marjatta Paunonen käsittelevät etunimien merkitystä ja valintaa sekä myös appellatiivistuneiden nimien merkityksiä teoksessaan Stadilaisen nimipäiväkirja (2002), johon on koottu laajasti virallisten
etunimien rinnalla käytettyjä kutsumanimiä. Paunosten (2002: 15) mukaan
slangissa appellatiivistunut etunimi tarkoittaa usein ’tyhmää’. Esimerkkejä
tällaisista slangissa ’tyhmää’ merkitsevistä appellatiivistuneista nimistä ovat
uuno, eemeli, erkki, huugo, tauno, taneli ja urpo.
Judit Takács (2007) tutkii unkarilaisten etunimien merkityksenmuutosta
proprista appellatiiviksi. Hän tarkastelee sitä, millaiset etunimet ovat appellatiivistuneet unkarissa ja mitä syitä appellatiivistumisen taustalla on. Huomionarvoista on, että suurimmassa osassa Takácsin aineistoon kuuluvista sanoista appellatiivistunut nimi on nimenomaan vakiintunut lisänimi eikä virallinen etunimi (Takács 2007: 50). Sama pätee myös unkarin- mutta ei suomenkieliseen aineistoomme. Tässä mielessä suomen ja unkarin appellatiivistumisprosessit ovat siis erilaisia.

3

Tarkkaan ottaen Hämäläinen puhuu erisnimien sekundäärisestä käytöstä, mutta käytämme tässä sittemmin vakiintunutta muotoa sekundaarinen.
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5. Etunimiyhdyssanojen rakenne
5.1. Appellatiivistunut etunimi yhdyssanan perusosana
Aineistomme suomenkielisistä yhdyssanoista yli kolmessa neljäsosassa
appellatiivistunut etunimi on sanan perusosana. Nämä kaikki yhdyssanat ovat
substantiiveja. Tyypillisimmin yhdyssanan osana appellatiivistuu varsin tavanomainen suomalainen miehennimi. Yleisin näistä on Mikko (11 sanassa),
toiseksi yleisin Kalle (9) ja kolmanneksi yleisin Veikko (8). Nämä kolme nimeä ovat varsin yleisiä suomalaisia etunimiä. Mikko on kaikkien aikojen kolmanneksi yleisin miesten ensimmäinen etunimi, ja Kalle ja Veikkokin kuuluvat sadan yleisimmän ensimmäisen etunimen joukkoon (Avoindata 2015).
Nämä nimet muodostavat sellaisia etunimiyhdyssanoja kuin esimerkiksi
baarimikko ’viinuri’, siipiveikko ’toisen kustannuksella elävä’ sekä nappikalle ’poliisi’. Näiden kolmen nimen välillä on mielenkiintoinen jakauma siten, että mikko- ja kalle-loppuiset yhdyssanat tarkoittavat tyypillisesti jonkin
ammatin edustajaa, kun taas veikko-loppuiset yhdyssanat merkitsevät jotakin
ihmisen ominaisuutta, kuten edellä mainitsemistamme esimerkeistäkin voi
huomata.
Yleisin appellatiivistunut naisennimi suomenkielisessä aineistossamme on
liisa. Se on perusosana aineiston viidessä yhdyssanassa. Esimerkki tällaisesta
rakenteesta on lappuliisa ’pysäköinninvalvoja’. Liisa on Suomessa hyvin
yleinen naisennimi, sillä se on etunimenä yli sadallatuhannella suomalaisella
naisella ja se on kautta aikojen kahdeksanneksi suosituin suomalainen naisennimi (Väestörekisterikeskus 2015).
Unkarinkielisen aineistomme 88 yhdyssanasta selvästi suurimmassa osassa, 81 sanassa etunimen homonyymi on perusosana. Useimmin ovat appellatiivistuneet naisennimen Mária pohjalta muodostetut vakiintuneet lisänimet.
Aineistossamme on yhteensä kymmenen yhdyssanaa, joissa on perusosana
nimen Mária tai jonkin siitä johdetun lisänimen homonyymi (mari, maca,
marcsa, mári tai maris). Esimerkkejä tällaisista ovat feketemária ’mustamaija’ sekä verbit kézimarcsázik ja marokmarcsázik, jotka tarkoittavat
’masturboimista’. Kéz tarkoittaa ’kättä’ ja marok ’kouraa’, ja sanoissa on verbinjohdin -zik. -z(ik) on nykyunkarin produktiivisin denominaalinen verbinjohdin (Gerstner 2006: 468), ja se on hyvin polyseeminen. Nämä kaksi verbiä ovat aineistomme ainoat verbit; suomenkielisessä aineistossamme ei ole
ainuttakaan verbiä. Mária-nimen sekä siitä johdettujen lisänimien homonyymit esiintyvät myös unkarin yleiskielen ja murteiden yhdyssanoissa ja ilmauksissa. Esimerkiksi mária gyertyája (sananmukaisesti ’marian kynttilä’)
ja máriavirág (sananmukaisesti ’mariakukka’) viittaavat kellopeippi-nimi197
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seen kasviin (Takács 2006: 132). Aineistomme osoittaa, että mária esiintyy
suhteellisen usein myös unkarin slangiyhdyssanojen osana.
Voisi ajatella, että kaikki etunimiyhdyssanat, joissa etunimen homonyymi
on perusosana, ovat bahuvriihiyhdyssanoja. Samoin kuin puupää ei ole tietyntyyppinen pää, siis pään alalaji, myöskään ovimikko ei ole mikon alalaji
eikä pensasleena (’ilotyttö’) ole leenan alalaji. Jos kuitenkin ajatellaan, että
mikko-loppuiset sanat tyypillisesti kuvaavat jotakin tehtävää ja leena-loppuiset sanat jollain tavalla paheksuttavasti käyttäytyvää naista, näiden appellatiivistuneiden etunimien voi katsoa muodostavan tietynlaisen kategorian. Kategoria kattaa kaikki yhdyssanat, joiden perusosana on kyseisen etunimen homonyymi. Niinpä yhdyssanat eivät olisikaan aitoja bahuvriiheja. Toisaalta
sanat eivät sovi bahuvriiheiksi myöskään sen vuoksi, että niissä ei ole kyse
metonymiasta samalla tavalla kuin esimerkiksi sanassa puupää. Tässä ihmisen pää hahmotetaan metaforisesti olevan puuaineksesta, mikä selittää ilmauksen merkityksen ’hölmö’. Suurimmassa osassa aineistomme sanoista
vastaavanlaista metaforisuutta ei esiinny. Jos etunimen homonyymi on sanan
määriteosana, yhdyssanat eivät yleensä ole bahuvriiheja, vaan yhdyssanan
tarkoite kuuluu samaan luokkaan kuin sanan perusosan tarkoite, siis esimerkiksi sana kallekengät viittaa tietyntyyppisiin kenkiin ja tomppamesta on tietynlainen mesta, paikka. Aineistossamme on kuitenkin myös joitakin aitoja
bahuvriiheja, kuten toukohousu, joka ei ole housun alalaji vaan metonyymisesti viittaa ’maalaiseen’.
5.2. Appellatiivistunut etunimi yhdyssanan määriteosana
Appellatiivistunut etunimi voi olla yhdyssanassa paitsi perus- myös määriteosana. Jos appellatiivistunut etunimi on yhdyssanan määriteosana, kuuluvat tällä tavoin samasta erisnimestä muodostetut yhdyssanat yleensä semanttisesti yhteen, siis kuvaavat samaan semanttiseen kehykseen liittyviä seikkoja. Esimerkiksi marttaikäinen tarkoittaa ’keski-ikäistä’ ja marttakengät
puolestaan ’paksuja, tukevia kenkiä’, joita marttaikäinen henkilö voisi hyvin
käyttää. Yhdyssanan määriteosana toimiva etunimen homonyymi on tyypillisesti nominatiivissa ja muodostaa substantiivin. Esimerkkejä tällaisista sanoista ovat mimmiliiga ’naisten jalkapallosarja’ sekä yrjötauti ’oksennustauti
tai pahoinvointi’. Joukossa on kuitenkin myös adjektiiveja, kuten edellä mainittu marttaikäinen.
Jos appellatiivistunut etunimi toimii yhdyssanan määriteosana, nimi on
sanan merkityksen kannalta oleellinen eikä sitä (ainakaan kovin helposti) voi
korvata toisella nimellä. Esimerkiksi etunimiyhdyssanassa yrjötauti ’oksennustauti tai pahoinvointi’ yrjöä olisi mahdotonta korvata toisella nimellä, sil198
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lä sen äännerakenne muistuttaa onomatopoeettisesti sanan ’oksennus’ merkitystä. Kielenpuhuja tuskin helposti yhdistäisi esimerkiksi ilmauksia *jussitauti tai *mattitauti oksennustautiin. Yhdyssanan määriteosana toimivalla appellatiivistuneella etunimella näyttäisi siis olevan olennainen rooli koko yhdyssanan merkityksen motivoinnissa.
Unkarinkielisessä aineistossamme vastaavaa ilmiötä ei ole yhtä selvästi
havaittavissa. Aineistoomme kuuluu vain kahdeksan unkarinkielistä yhdyssanaa, joissa etunimen homonyymi on määriteosana. Esimerkki tällaisesta on
’vessaharjaa’ tarkoittava zsuzsifogkefe, jonka perusosa fogkefe tarkoittaa
’hammasharjaa’, zsuzsi taas vankilaslangissa ’vessaa’ (Szabó 1999 s.v. zsuzsi). Niinpä Zsuzsin appellatiivistuminen määriteosaksi ei ole sattumanvaraista. On mielenkiintoista, että ’vessaharjaa’ tarkoittava sana on juuri zsuzsifogkefe, siis sananmukaisesti ’vessahammasharja’, eikä pelkkä zsuzsikefe, joka
olisi ’zsuzsiharja’ eli ’vessaharja’. Ehkä sana perustuu yleisesti tunnettuun
kaskuun, jossa vangit joutuvat pesemään vessanistuimia hammasharjoillaan.
6. Appellatiivistumisen lähteet: kulttuuritieto, äännerakenne sekä
metafora ja metonymia
6.1. Motiivina kulttuuritieto
Hajdún mukaan appellatiivistuneen nimen taustalla voi ensinnäkin olla joku todellinen henkilö tai fiktiivinen, esimerkiksi kirjallisuuden hahmo. Tällöin appellatiivistua voi joko etunimi, sukunimi tai koko nimi. Esimerkiksi
Julius Ceasarin nimestä on tullut yleiskieleen sana keisari (unk. császár). Samoin orlov-hevosrodun nimityksen etymologia on venäläisessä kreivi Orlovissa. Pelkän etunimen appellatiivistumisesta Hajdú mainitsee esimerkkinä
unkarin kielen sanan ferencjóska, joka merkitsee tietynlaista takkia ja jonka
muodot Ferenc ja Jóska toimivat muutoin etuniminä – Jóska on miehennimen József vakiintunut lisänimi. Unkarinkielinen esimerkki etu- ja sukunimen yhdessä appellatiivistumisesta on hárijános, joka merkitsee ’isottelevaa’
ja jonka taustalla on unkarilaisen kirjallisuuden henkilöhahmo János Háry.
Näillä kaikilla appellatiivistuneilla nimillä on siis ollut alkuperä jossain todellisessa henkilössä tai fiktiivisessä henkilöhahmossa. (Hajdú 2003: 72–75.)
Appellatiivistuneen erisnimen taustalla ei kuitenkaan tarvitse olla ketään tiettyä henkilöä, vaan etunimeä voidaan esimerkiksi käyttää yleisnimityksenä
kyseisen kansallisuuden tai etnisen ryhmän edustajasta. Esimerkiksi fritz voi
tarkoittaa yleisesti ’saksalaista’, ivan ’venäläistä’ tai tommy ’amerikkalaista’.
Tapa, jossa eri kansallisuuksiin kuuluvia ihmisiä kutsutaan metonyymisesti
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kyseiselle kansallisuudelle tyypillisellä etunimellä, näkyy useissa kielissä.
Unkarista ilmiötä on tutkinut esimerkiksi Hajdú (2003: 74), suomesta Hämäläinen (1956: 216) ja amerikanenglannista Allen (1983). Appellatiivistuneiden henkilönnimien alkuperä voi olla myös mytologiassa ja esimerkiksi Raamatussa. Näistä esimerkkinä mainittakoon Raamatun henkilö Tuomas, jonka
nimen Hämäläinen (1956: 205) toteaa appellatiivistuneen tarkoittamaan epäilevää henkilöä. Sama nimi on appellatiivistunut myös unkarissa, sillä Raamatun Tuomaasta (unk. Tamás) on johdettu verbi tamáskodik ’epäillä’ (Hajdú
2003: 74).
Aineistossamme on joitakin yhdyssanoja, jotka ovat saaneet motivaationsa yleisestä kulttuuritiedosta. Kahdessa näistä on määriteosana vierasasuinen
appellatiivistunut etunimi. Nämä ovat Billy-boi ’puhuttelunimenä tuntemattomasta pojasta’ sekä vanjaeno ’venäläinen’. Molemmat sanat pohjautuvat
fiktiiviseen henkilöhahmoon. Paunonen (2002 s.v. Billy-boi) mainitsee Billyboin pohjaavan aikoinaan tunnettuun iskelmään, ja vanjaenon taustalla lienee
Anton Tšehovin näytelmä Vanja-eno. Näiden lisäksi aineistossamme on muitakin etunimiyhdyssanoja, joiden määriteosana olevan etunimen homonyymin taustalla on tai ainakin voi olla jokin todellinen tai kuvitteellinen henkilö. Tällaisia sanoja ovat alberthousut ’housut, joissa on paikka polvessa’ ja
tomppamesta ’homopaikka’. Alberthousut on tullut käyttöön 1970-luvulla
(Paunonen 2002 s.v. alberthousut), jolloin rock-yhtye Hurriganes ja yksi sen
johtohahmoista, Albert Järvinen elivät kulta-aikaansa. Onkin mahdollista,
että Albert Järvinen olisi alberthousut-slangisanan taustalla. Tomppamesta
taas pohjautuu varmasti todelliseen henkilöön. Sanan perusosa mesta tarkoittaa slangissa ’paikkaa’ (Paunonen 2002 s.v. mesta) ja määriteosa tomppa
’homoa’ Tom of Finlandin mukaan (Paunonen 2002 s.v. tomppa). Tom of
Finland on Suomen kansainvälisesti tunnetuimpia taiteilijoita, ja hänen tuotantonsa oli vahvasti homoeroottista. Tunnetun homoseksuaalin Tom of Finlandin sekundaari lisänimi Tomppa on siis slangissa appellatiivistunut merkitsemään ’homoa’, ja näin myös homojen suosima paikka on saanut nimityksen tomppamesta.
6.2. Äännerakenne yhdyssanan selittäjänä
Usein määräävänä tekijänä erisnimen appellatiivistumisessa etunimiyhdyssanan osaksi näyttäisi olevan äännerakenteellinen motivaatio: yhdyssanojen perus- ja määriteosan välillä on alku-, sisä- tai loppusointua. Esimerkkejä tästä ovat parkkipirkko ’pysäköinninvalvoja’ ja sentraalisantra ’puhelinvaihteen hoitaja; kulmakunnan juoruakka’. Molemmissa yhdyssanoissa on
allitteraatiota, sillä niiden perus- ja määriteosa alkavat samalla foneemilla.
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Lisäksi molemmissa sanoissa on sisäsointua: parkkipirkko-sanassa toistuu
yhdyssanan molemmissa osissa sanansisäinen rkk-konsonanttiyhtymä ja sentraalisantra-sanassa ntr-konsonanttiyhtymä. Äkkiseltään on vaikea keksiä
muita naisennimiä, joissa esiintyisivät nämä konsonanttiyhtymät ja jotka vieläpä saisivat aikaan allitteraation kyseisten määriteosien kanssa. Niinpä äännerakenteelliset seikat selittänevät sen, että näissä yhdyssanoissa juuri etunimet Pirkko ja Santra ovat appellatiivistuneet.
Myös unkarinkielisessä aineistossamme on useita sanoja, joissa äännerakenne on motivoinut appellatiivistumista. Esimerkiksi sanassa kíváncsifáncsi
’tarkkaileva opettaja’ (sananmukaisesti ’uteliasfáncsi’) Fannin lisänimi Fáncsi lienee appellatiivistunut sen vuoksi, että se saa aikaan loppusoinnun sanan määriteosan kíváncsi kanssa. Vastaavasti sanassa kottakata ’naispuolinen
musiikinopettaja’ (sananmukaisesti ’nuottikata’) Kata lienee appellatiivistunut, koska sen ja sanan määriteosan kotta välillä on alku- ja loppusointua.
Myös sanassa tankaranka ’lihava nainen; isokokoinen nainen’ on sisäsointua
määriteosan tank ’tankki’, ja sanan perusosaksi appellatiivistuneen naisennimen Aranka välillä. Unkarinkielisen aineistomme yhdyssana micisapka tarkoittaa eräänlaista lakkia. Sanan määriteosa mici on naisennimen Emma lisänimen homonyymi. Sanan perusosa sapka taas tarkoittaa ’lakkia’. Unkarin
konsonantti c on soinniton alveolaarinen affrikaatta, eli mici-sanassa on sama
äänne kuin saksan ’lakkia’ tarkoittavassa sanassa Mütze. Tämä saksan kielen
sana onkin micisapka-sanan taustalla ja selittää sen, miksi määriteosaksi on
valikoitunut juuri mici (Zolnay – Gedényi 1996: 80). Äännerakenne voi siten
motivoida etunimen appellatiivistumista myös muuten kuin siten, että yhdyssanan perus- ja määriteosan välillä on äännerakenteellista samankaltaisuutta.
6.3. Motiivina metafora ja metonymia
Hyvä esimerkki metaforan roolista slangisanojen muodostumisessa ovat
suomen Yrjö-nimen homonyymin sisältävät etunimiyhdyssanat. Yrjö on määriteosana sanoissa yrjöfiilis ’liiallisen alkoholin juomisen aiheuttama oksettava olo’, yrjötauti ’oksennustauti tai pahoinvointi’ sekä yrjömoppi ’rumat
hiukset’. Yrjöfiiliksen ja yrjötaudin merkitys on johdettavissa suoraan yrjösubstantiivista, joka merkitsee ’oksennusta’ ja josta on johdettu myös verbejä, esimerkiksi yrjöillä ja yrjötä ’oksentaa’ (Paunonen 2002 s.v. yrjö, yrjöillä, yrjötä). Slangissa esiintyvä yrjömoppi kuitenkin poikkeaa merkitykseltään muista yrjö-alkuisista yhdyssanoista, sillä se ei kuvaa oksentamista vaan
siis tietynlaisia hiuksia. Paitsi oksennukseen viittaamiseen yrjöä voidaan
käyttää myös merkityksissä ’epämiellyttävä’, ’etova’ tai ’ällöttävä’ (Paunonen 2002 s.v. yrjö), mikä pohjaa oksennuksen epämiellyttävyyteen. Yrjö201
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moppi-yhdyssanan määriteosan merkitys ’oksennus’ voi siten motivoida sanan käytön rumista hiuksista puhumiseen. Toisaalta metaforan taustalla voi
olla myös siivousväline moppi, jolla oksennusta (yrjöä) siivotaan, jolloin metafora pohjautuu visuaalisesti samankaltaiseksi käsitteistämiseen.
Unkarissa slangisanoja muodostetaan samanlaisin metaforisin keinoin
kuin suomessa. Esimerkiksi unkarin sotilasslangin ’kaasunaamaria’ tarkoittava sana szájkosár ’kuonokoppa’ on syntynyt metaforan kautta (Kis 2008:
40). Tässä metaforisen käsitteistyksen motivaationa on visuaalinen samankaltaisuus: kaasunaamari asetetaan kasvoille samalla tavalla kuin kuonokoppa koiran päähän, ja kuonokoppa ja kaasunaamari siten hahmotetaan visuaalisesti samankaltaisiksi. Visuaalisen yhdenmukaisuuden ohella metafora voi
pohjautua myös funktionaaliseen samankaltaisuuteen. Esimerkiksi aineistomme unkarinkielinen yhdyssubstantiivi palimadár tarkoittaa sananmukaisesti
’palilintua’, mutta slangissa sillä on merkitys ’muita palveleva vanki’. Miehennimen Pál lisänimen homonyymi pali voi sellaisenaan merkitä ’helposti
petkutettavaa uhria’ (Zolnay – Gedényi 1996: 45). Kokonaisuuden kirjaimellinen merkitys on siis sananmukaisesti ’helposti petkutettava lintu’, mutta sen
vankiin viittaava todellinen merkitys selittyy metaforan avulla. Taustalla lienee ajatus siitä, että palimadár rientää palvelemaan muita vankeja kuten lintu
lentää oksalta toiselle. Etunimiyhdyssanojen motivaationa toimivat myös
personifikaatiometaforat, joissa eloton olio käsitteistetään elolliseksi, tyypillisesti inhimilliseksi (esim. Kövecses 2002: 35). Esimerkiksi ’pankkikortin
ahmaisevaa automaattia’ tarkoittavan rosvoroopen taustalla näyttäisi olevan
personifikaatiometafora, kun automaatista käytetään appellatiivistuneen etunimen sisältävää ilmausta.
Metaforan lisäksi etunimiyhdyssanojen muodostumista selittää metonymia. Unkarissa ’alokasta’ tarkoittavat esimerkiksi yhdysssanat gyohaberci ja
kopteriván. Unkarin sotilasslangissa alokkaaseen viitataan usein myös metonyymisesti ’kaljua’ merkitsevillä sanoilla gyoha ja kopter sellaisenaan (Kis
1992 s.v. gyoha, kopter). Toisin sanoen yhtä ruumiinosaa luonnehtiva nimitys on siirtynyt merkitsemään kokonaisuutta eli tässä alokasta. Myös suomalaisessa sotilasslangissa alokasta voidaan nimittää kaljuksi (Hämäläinen 1963
s.v kalju). Suomenkielisen aineistomme ’alokasta’ merkitsevän sanan nahkajussi taustalla lieneekin samanlainen metonymia: alokkaalla on hiusten sijaan
paljas päänahka.
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7. Suomen ja unkarin etunimiyhdyssanojen vertailua
Sekä suomen- että unkarinkielisessä aineistossa yhdyssanan osaksi appellatiivistuneet etunimet ovat tyypillisesti yleisiä ja tavanomaisia. Suomenkielisessä aineistossa appellatiivistunut etunimi on yleensä virallinen etunimi.
Tyypillisiä appellatiivistuneita nimiä ovat esimerkiksi mikko (esim. vaksimikko ’vahtimestari’) ja matti (esim. nukkumatti ’juoppo, humalainen’), jotka molemmat ovat virallisia etunimiä. Unkarinkielisessä aineistossamme sen
sijaan vakiintuneet lisänimet ovat appellatiivistuneet selvästi useammin kuin
viralliset etunimet. Esimerkiksi naisennimen Margit homonyymi ei esiinny
aineistossamme sellaisenaan, mutta sen pohjalta muodostettu lisänimi Manci
on appellatiivistunut neljässä yhdyssanassa (esim. mázsamanci ’lihava nainen’, sananmukaisesti ’vaakamanci’). Sananmuodostuksen mekanismi toimii
tältä osin suomessa ja unkarissa eri tavoin: siinä missä unkarissa puhekielinen lisänimi esiintyy appellatiivistuneena yhdyssanan osana, suomessa etunimiyhdyssana rakennetaan tyypillisesti virallisen nimen pohjalta. Ilmiö johtunee siitä, että Unkarissa vakiintuneiden lisänimien käyttö on jokapäiväisessä
elämässä huomattavan yleistä ja selvästi yleisempää kuin Suomessa. Ehkä
Unkarissa koetaan lisänimien sopivan slangisanastoon, sillä yleisyydestään
huolimatta ne ovat epävirallisempia kuin viralliset etunimet. Vaikka Suomessakin lisänimien käyttö on yleistä (Paunonen – Paunonen 2002: 7), suomalaisten lisänimet eivät näyttäisi appellatiivistuvan kovin usein yhdyssanojen osina. Toisaalta monet tyypillisesti yhdyssanan osana appellatiivistuvat nimet,
kuten Matti ja Ville, ovat alkujaan olleet lisänimiä. Matti on ollut Matiaan ja
Ville muun muassa Vilhelmin ja Viljamin kansanomainen muoto (Vilkuna
2005 s.v. Matti, Ville).
Suomen- ja unkarinkielisessä aineistossamme on jonkin verran keskenään
lähimerkityksisiä sanoja. Joihinkin aihepiireihin liittyviä ilmauksia muodostetaan molemmissa kielissä etunimiyhdyssanoilla. Näitä ovat esimerkiksi
suomenkielisen aineiston sanat murumikko ja moonamikko sekä unkarinkielisen aineiston sana hadtápmuki (sananmukaisesti ’ruokailuvälinemuki’), jotka viittaavat ruokahuollon parissa työskentelevään sotilaaseen. Vastaavasti
’isokokoiseen naiseen’ voi unkariksi viitata esimerkiksi ilmauksilla oroszlánjolán (sananmukaisesti ’leijonajolán’) ja tankaranka (sananmukaisesti ’tankkiaranka’), ja suomeksi vastaava ilmaus on isoiita. Sekä muodoltaan että
merkitykseltään samankaltaisia ovat myös masturbaatioon viittaavat suomen
nyrkkikyllikki ja käsikyllikki sekä unkarin marokmarcsa (sananmukaisesti
’kouramarcsa’). Kaikissa on määriteosana ’kättä’ tarkoittava sana ja perusosana naisennimen homonyymi.
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7.1. Attraktiokeskukset
Takács (2010) on tutkinut proprien appellatiivistumista unkarin ja suomen
kielessä. Hänen tutkimusaineistoonsa kuuluu sekä yleiskielen että murteiden
ja slangin sanoja. Hän luokittelee suomen ja unkarin appellatiivistuneet etunimet semanttisin perustein ja muodostaa niiden attraktiokeskusten pohjalta
hyperonyymisiä kategorioita. Näin muodostuneita kategorioita ovat henkilön
nimike (titteli) tai ominaisuus, eläimen nimitys, kasvin nimitys, esineen nimitys, verbillä ilmaistu toiminta, vaatteen nimitys, voimasana, eufemismi tai
onomatopoeettinen sana, uskomus, taikausko tai tapa, ruumiinosa sekä ruoka.
Suurin osa sekä suomen että unkarin appellatiivistuneista etunimistä sopii
Takácsin (2010: 162) mukaan merkitykseltään johonkin näistä luokista.
Oman aineistomme yhdyssanoja tarkasteltaessa esiin nousevat attraktiokeskukset poikkeavat Takácsin mainitsemista kenties siksi, että aineistoomme kuuluu vain yhdyssanoja, jotka ovat peräisin slangista. Aineistomme attraktiokeskuksia ovat sotilas, poliisi, vanki, muu ammatti tai tehtävä, ihmisen
ominaisuus, haukkumanimitys, ’maalainen’, kansallisuus, sukupuoli, seksi ja
’ilotyttö’. Tarkastelemme lähemmin ammattiin tai tehtävään sekä ihmisen
ominaisuuteen viittaavia sanoja, sillä nämä ovat aineistomme attraktiokeskuksista suurimpia.
Ammattiin tai tehtävään viittaavat sanat ovat suomenkielisen aineistomme
suurin attraktiokeskus, mutta unkarinkielisessä aineistossa ne ovat harvinaisia. Ammattia tai tehtävää ilmaisevan sanan määriteosa voi kuvata esimerkiksi paikkaa, jossa henkilö työskentelee (narikkamanu ’ovimies’), tehtävää,
jota henkilö suorittaa (vahtimikko ’vahtimestari’), työvälinettä (lappuliisa
’pysäköinninvalvoja’) tai työskentelyn tapaa (milliville ’työssään äärimmäisen pikkutarkka ihminen’). Eräs prototyyppinen esimerkki ammattia tai tehtävää kuvaavasta sanasta on ovimikko ’vahtimestarin’ merkityksessä. Tyypillisesti ammattia tai tehtävää ilmaiseviin yhdyssanoihin sisältyvä etunimen
homonyymi on jonkin tavallisen suomalaisen (yleensä miehen) nimen homonyymi, kuten kalle, mikko tai ville. Niinpä voikin ajatella, että esimerkiksi
mikko-homonyymin avulla on muodostettavissa sangen produktiivisesti erilaisia tehtävännimikkeitä. Esimerkiksi tallimikko voisi tarkoittaa ’hevostallin
apumiestä’ ja koulumikko ’koulunkäyntiavustajaa’ tai ’koulun vahtimestaria’.
Unkarinkielisestä aineistosta ei sen sijaan nouse esiin mitään mikon kaltaista
homonyymiä, joka olisi tyypillinen juuri tietynlaiseen tehtävään viittaavissa
yhdyssanoissa.
Unkarinkielisessä aineistossamme suurin attraktiokeskus on ihmisen ominaisuuden kuvaaminen. Ihmisen ominaisuutta kuvaavia sanoja on runsaasti
myös suomenkielisessä aineistossamme. Ominaisuus voi olla fyysinen (esim.
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isoiita ’isokokoinen ja rehevä nainen’) tai luonteenpiirre (esim. kuumakalle
’helposti suuttuva tai kiihtyvä tyyppi’). Monet tähän luokkaan kuuluvista sanoista ovat sävyltään pejoratiivisia, ja niitä saatetaan käyttää myös haukkumanimityksinä. Tällainen sana on esimerkiksi läskimooses haukkumanimityksenä lihavasta pojasta tai miehestä. Sanan määriteosa läski viittaa henkilön lihavuuteen ja on sävyltään halventava (KS s.v. läski). Pejoratiivinen on
myös lakupekka ’mustaihoinen, afrikkalaista alkuperää oleva mies’, jossa
määriteosa laku viittaa tummaan ihonväriin. Unkarinkielisen aineistomme ihmisen ominaisuutta kuvaavista sanoista kaikki naisennimen homonyymin sisältävät yhdyssanat viittaavat joko ’isokokoiseen naiseen’ (esim. dagimari,
sananmukaisesti ’pulleamari’) tai ’isorintaiseen naiseen’ (esim. dudásica, sananmukaisesti ’rintava ica’). Suomenkielisessä aineistossa vastaavia on vain
yksi, aiemmin mainittu isoiita. ’Isokokoista naista’ merkitseviä unkarinkielisiä sanoja ovat myös esimerkiksi tonnalujza (sananmukaisesti ’tonnilujza’),
donnalujza (sananmukaisestikin ’donnalujza’, mutta määriteosan donna taustalla lienee äänneyhteys ’tonnia’ tarkoittavaan sanaan tonna), lólujza (sananmukaisesti ’hevoslujza’) ja oroszlánjolán (sananmukaisesti ’leijonajolán’).
On huomionarvoista, että naisennimen Lujza homonyymi esiintyy aineistossamme ainoastaan näissä kolmessa yhdyssanassa. Vaikuttaisikin siltä, että
Lujza-nimessä on jotain sellaista että se sopii kuvaamaan isokokoista naista.
Kenties kyseessä on jokin äännerakenteellinen seikka tai sanojen taustalla on
joku todellinen Lujza-niminen lihava nainen.
Miehennimen homonyymin sisältävät etunimiyhdyssanat ovat semanttisesti paljon heterogeenisempi joukko. Ne voivat viitata esimerkiksi ’laihaan
mieheen’ kuten nyúlbéla (sananmukaisesti ’jänisbéla’), ’lihavaan mieheen’
kuten szalámigyurka (sananmukaisesti ’salamigyurka’), ’voimakkaaseen
mieheen’ kuten izomtibor (sananmukaisesti ’lihastibor’) tai ’puheliaaseen,
lörpöttelevään ihmiseen’ kuten dumafranci (sananmukaisesti ’lörppöfranci’).
Aineistomme sanoista suurin osa viittaa ihmiseen, vaikka myös muuhun
kuin ihmiseen viittaavia ilmauksia on. Nämä voivat viitata esimerkiksi eläimeen, ihmisen ruumiinosaan, päihdeaineeseen, esineeseen tai vaatteeseen.
Esimerkkejä tällaisista ovat suomen marttakengät ’paksut, tukevat kengät’,
taskumatti ja peltimatti ’taskuun mahtuva viinapullo’ sekä unkarin ’pikkutakkia’ tarkoittava kisjózsi (sananmukaisesti ’pikkujózsi’) ja ’päällystakkia’
tarkoittava nagyjózsi (sananmukaisesti ’isojózsi’), jotka muodostavat vastakohtaparin.
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7.2. Etunimiyhdyssanojen käyttöeroista
Suomenkielisen aineistomme yhdyssanat sisältävät tyypillisimmin miehennimen homonyymin. Naisennimi on appellatiivistunut vain neljänneksessä suomenkielisen aineiston sanoista. Miehennimen homonyymin sisältävät
etunimiyhdyssanat voivat luonnollisesti aina viitata mieheen ja naisennimen
homonyymin sisältävät naiseen, mutta joissain tapauksissa on mahdollista,
että miehenniminen etunimiyhdyssana viittaa myös naiseen. Aineslähteessä
ei aina ole sanottu, viittaako sana mieheen vai naiseen, mutta on myös sanoja, joista tämä tieto on saatavilla. Esimerkiksi huoltojussi tarkoittaa ’huoltopoliisin miestä tai naista’. Myös esimerkiksi baarimikko voisi yhtä hyvin viitata sekä miespuoliseen että naispuoliseen baarityöntekijään ja tiskijukka sekä miespuoliseen että naispuoliseen levyjuontajaan. Etunimen appellatiivistuminen ammattinimikkeeksi on siis häivyttänyt alkuperäisen proprin sukupuolen. Sen sijaan yhdyssanoilla, jotka sisältävät naisennimen homonyymin,
ei yhtä luontevasti voi viitata mieheen. Esimerkiksi lappuliisalla ja parkkipirkolla viitataan Kielitoimiston sanakirjan mukaan nimenomaan naispuoliseen pysäköinninvalvojaan (KS s.v. lappuliisa, parkkipirkko). Miehennimi
etunimiyhdyssanassa näyttää olevan tässä mielessä neutraalimpi. Puhekielessä ja slangissa on alettu käyttää ilmauksia, joissa samat määriteosat saavat
perusosakseen nimenomaan miehennimen homonyymin. Esimerkiksi hakusanoilla lappulasse ja parkkipertti löytyy Googlesta yli 600 osumaa kullakin.4 Tämä osoittaa sen, että silloin kun etunimen homonyymi toimii slangiyhdyssanan perusosana, sitä voidaan varioida käyttöyhteyden mukaan. Appellatiivistuneet nimet antavat siis muotin uusien slangi-ilmausten muodostamiselle. Esimerkiksi jo vakiintuneiden ilmausten lappuliisa ja parkkipirkko
perusosaksi voi vaihtaa jonkin toisen etunimen homonyymin ilman, että se
vaikeuttaa sanan ymmärtämistä sopivassa kontekstissa.
Sekä suomen- että unkarinkielisessä aineistossa ’ilotyttöä’ merkitsevät sanat viittaavat luonnollisesti aina naispuoliseen henkilöön ja sisältävät naisennimen homonyymin. Suomessa ’ilotyttöä’ kutsutaan esimerkiksi fibaliisaksi,
unkarissa figuramanciksi (sananmukaisesti ’figuurimanci’). Fiban yksi merkitys suomalaisessa slangissa on ’naisen sukupuolielin’ (Paunonen 2002 s.v.
fiba), mikä selittänee ilmauksen fibaliisa. Perinteisesti ’sotilasta’ merkitsevät
sanat ovat viitanneet mieheen, mutta kenties naisten asepalveluksen mahdollistumisen myötä niillä voisi nykyään viitata myös naiseen. Sotilaaseen viittaavat sanat sisältävät kuitenkin tyypillisesti miehennimen homonyymin
(esim. suomen murumikko ’talousaliupseeri’ ja unkarin kopteriván ’alokas’,
4

Google-haku on tehty 5.10.2015.
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sananmukaisesti ’kaljuiván’), ja aika näyttää, neutraalistuuko näidenkin sukupuolisuus tiskijukan tavoin.
8. Erisnimen vetovoima: slangiyhdyssanojen proprihahmoisuus
Etunimiyhdyssanat ovat jaettavissa kahteen pääryhmään. Ensimmäiseen
ryhmään kuuluvat yhdyssanat, joiden osana todella on appellatiivistunut etunimi (esim. oskarinkokoinen ’pieni mies’, ’lapsi’). Toiseen, pienempään
mutta sitäkin mielenkiintoisempaan ryhmään kuuluvat yhdyssanat, joiden
osana on etunimen homonyymi, joka ei kuitenkaan viittaa kyseiseen etunimeen, propriin. Tällaisissa sanoissa homonyymi viittaa appellatiiviin, jota
etunimen homonyymi tyypillisesti muistuttaa äännerakenteeltaan. Kutsumme
tätä ilmiötä, joka osoittaa erisnimien semanttisen vetovoimaisuuden, ”proprihahmoisuudeksi”. Esimerkiksi äännejono mari ’marihuanasavuketta’ merkitsevissä sanoissa marijointti ja marisätkä on etunimen Mari homonyymi,
mutta ei pohjaudu tähän vaan selvästi appellatiiviin marihuana. Myös muun
muassa yhdyssanat ristopartio (’rikospoliisin partio tai partiointi’), sakunstunde (’saksan tunti’) ja samppakalja (’samppanja’) kuuluvat ryhmään, jossa etunimen homonyymi ei viittaa propriin vaan appellatiiviin, jota se myös
äänneasultaan muistuttaa. Näissä muoto risto on siis lyhentynyt rikospoliisista ja saku saksasta tai saksalaisesta. Samppakalja sen sijaan ei ole lyhenne,
vaan tässä tapauksessa slangisana on pidentynyt samalla kun siitä on tullut
yhdyssana.
Vaikka tällaisissa tapauksissa ei olekaan kyse varsinaisesta appellatiivistuneesta etunimestä, tuskin on sattumaa, että sanoissa on juuri etunimen homonyymi. Yhtä hyvinhän rikospoliisin partiota voisi nimittää vaikka *risopartioksi tai saksan tuntia *sakanstundeksi. Kuitenkin yhdyssanojen määriteosaksi on otettu etunimien Risto ja Saku homonyymit. Näyttäisikin siltä, että
slangisanoilla on taipumusta proprihahmoisuuteen. Toisin sanoen kyse on
siitä, että kun yleiskielen sanasta johdetaan slangiyhdyssana, sen osaksi valikoituu usein proprin homonyymi. Proprihahmoisuus on tyypillisempää yhdyssanoissa, joissa etunimen homonyymi on yhdyssanan määriteosana, kuin
yhdyssanoissa, joissa se on perusosana.
Pyrkimys proprihahmoisuuteen ei tietenkään rajoitu vain suomeen. Vaikka unkarinkielisessä yhdyssana-aineistossamme ei ole esimerkiksi ’marihuanaa’ merkitseviä sanoja, sama ilmiö esiintyy myös unkarissa. Unkarissa ’marihuanasta’ voidaan slangissa käyttää muun muassa nimityksiä mari, maresz
ja mariska, jotka kaikki ovat naisennimen Mária lisänimien homonyymejä
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(Takács 2006: 134). Molemmissa kielissä siis ’marihuana’ saa slangissa
proprihahmoisen muodon.
9. Lopuksi
Olemme tarkastelleet tässä artikkelissa suomen- ja unkarinkielisiä slangiyhdyssanoja, joiden perus- tai määriteosana on etunimen homonyymi. Tämä
ensi silmäykseltä ehkä satunnaiselta ja harvinaiselta vaikuttava ilmiö on itse
asiassa melko yleinen ja produktiivinen. Ilmiö vaikuttaa myös motivoidulta:
etunimiyhdyssanan muodostumisen taustalla on yleensä jokin syy.
Tutkimuksemme osoittaa, että jos appellatiivistunut etunimi on yhdyssanan määriteosana, kuuluvat yhdyssanat yleensä semanttisesti yhteen liittymällä samaan semanttiseen alueeseen. Tällöin oleellista on appellatiivistunut
etunimi, eikä sitä yleensä voi korvata toisella nimellä. Jos appellatiivistunut
etunimi taas toimii yhdyssanan perusosana, ei etunimellä vaikuta olevan niin
suurta merkitystä, vaan se, mikä nimi perusosana on, tuntuu jossain määrin
sattumanvaraiselta. Jussi, kalle, matti, mikko ja ville ovat tyypillisiä perusosia
suomenkielisen aineistomme yhdyssanoissa. Sekä maajussi että maamatti
tarkoittavat slangissa ’maalaista, maanviljelijää’, mutta yhtä lailla mahdollisia voisivat olla maakalle, maamikko ja maaville.
Syy siihen, mikä etunimi appellatiivistuu juuri tietyn yhdyssanan osana,
voi olla äännerakenteellinen tai onomatopoeettinen, tai appellatiivistuneen
etunimen taustalla saattaa olla todellinen henkilö. Syy voi olla myös semanttinen. Etunimet konnotoituvat tiettyihin merkityksiin ja saavat erillisiä merkityksiä appellatiiveina. Esimerkiksi ilmauksen junttieinari ’maalainen; tyhmä’
taustalla voisi olla se, että syystä tai toisesta Einari saatetaan hahmottaa epämuodikkaaksi maalaisen nimeksi ja Einari-niminen mies saattaa konnotoitua
juntiksi. Samoin motivoituneelta vaikuttaa se, että jokainen unkarinkielisen
aineiston sana, jonka perusosana on lujza, merkitsee ’isokokoista naista’.
Luultavasti unkarilainen naisennimi Lujza konnotoituu lihavaan ihmiseen.
Etunimien appellatiivistuminen slangiyhdyssanan osaksi on suomen ja unkarin kielissä produktiivinen ilmiö. Sama ilmiö esiintyy tietenkin myös muissa kielissä, ja tulevan tutkimuksen osaksi jää tarkastella appellatiivistumista
typologisesta näkökulmasta: miten erisnimen appellatiivistuminen yhdyssanan osaksi toimii muissa kuin näissä kahdessa suomalais-ugrilaisessa kielessä?
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*
Appellativization of given names
in Finnish and Hungarian slang compounds
This paper addresses Finnish and Hungarian slang compounds which
contain a given name´s homonym either in their modifier or in the head, e.g.
maajussi lit. ‘country + proper name Jussi’ meaning ‘farmer’. The data
consists of 145 Finnish and 88 Hungarian compounds and it is compiled
from Finnish and Hungarian dictionaries of slangy and colloquial language
as well as from several academic theses. These compounds containing a
proper name´s homonym are analyzed with respect to various factors. Their
structures, motivations, usages and clusters of attraction are discussed. It is
shown that the phenomenon itself is rather productive in both languages. If
the given name’s homonym serves as a modifier, it cannot be replaced by
another given name and, moreover, these compounds are semantically re211
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lated. If the homonym is a head, its choice is more coincidental, e.g. maajussi, maamatti both meaning ‘farmer’. Given names can be used as a part of
these kinds of compounds for a phonological or onomatopoetic reason, but
sometimes the motivation is based on actual or fictive person, general
cultural knowledge or metaphor or metonymy.
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1. Bevezetés
A dolgozat célja az, hogy egy északi hanti (szinjai) nyelvi változás esetében megkísérelje feltárni, milyen szerepe lehetett ebben az orosz nyelvnek. A
vizsgált változás a korábban döntően nem véges igés (igeneves) alárendelést,
illetve jelöletlen összetett mondatokat (mondatpárokat) alkalmazó nyelvben a
kötőszós, véges igés alárendelő mondatok kialakulását jelenti. Ennek érdekében sorra veszem, hogy milyen szintaktikai megoldások vannak jelen az időhatározói összetett mondatok megformálásában a mai beszélők nyelvhasználatában, továbbá hogy az egyes megoldások milyen arányban fordulnak elő.
A vizsgálat a 2000-es évek elején, egyazon adatközlőtől gyűjtött spontán
nyelvi anyagon történik.1 Ez azonban nem azt jelenti, hogy korábban, más
szövegekben nem jelent meg kötőszavas időhatározói összetett mondat.2
A nyelvi kontaktusok következményeinek kutatásában már megfogalmazódtak a legfontosabb általános elvek, amelyek Thomason 2006 alapján összefoglalva az alábbiak:
(a) kizárólag konkrét, jól ismert nyelv hatására lehet hivatkozni;3
(b) dokumentálhatónak kell lennie, hogy az átvevő nyelv valóban megváltozott a vizsgált szempontból;
(c) az átadó nyelvről tudnunk kell, hogy az onnan átvett elem vagy minta
nem új keletű;
1

Ismételten köszönetemet fejezem ki Ruttkay-Miklián Eszternek, hogy felvételei lejegyzését, valamint azok magyar és angol fordítását rendelkezésemre bocsátotta.
2
Például Rédei 1968 nem folklór műfajú szövegeiben nagyszámú ilyen mondat olvasható.
3
Vagyis nyelvi változások magyarázatakor nem lehet ismeretlen nyelv feltételezett hatására utalni.
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(d) valószínűbb a kontaktushatás, ha más változások is lezajlottak ugyanezen oknál fogva;
(e) mérlegelnünk kell, hogy esetleg a változás nem mehetett-e végbe külső hatás nélkül, azaz meg kell vizsgálni a nyelven belüli lehetséges
motivációkat is stb., valamint számolnunk kell a multikauzalitás lehetőségével is (Thomason 2006: 343–344).
Az orosz és a hanti viszonylatában nem okoz problémát a fenti szempontok nagyobb része, hiszen az orosz nyelvi hatáshoz a hosszú évtizedek óta
tartó kétnyelvűség miatt nem férhet kétség, és hasonló változásokról számos
oroszországi nyelv kapcsán beszámoltak, amelyek a Szovjetunió megalakulása után huzamos és intenzív kapcsolatba kerültek az orosz nyelvvel. A fenti
szempontok szerint tehát: (a) az átadó nyelv, azaz az orosz jól dokumentált;
(b) az átvevő nyelv, a szinjai hanti a 19–20. századi lejegyzések tanúsága
szerint az alárendelést jellemzően igeneves szerkezetekkel megoldó nyelv
volt, a 20–21. századi szövegekben azonban vannak kötőszavas alárendelő
összetett mondatok; (c) az átadó nyelvben a vizsgált szintaktikai szerkezet
évszázadokra visszamenőleg jól dokumentált, és az időhatározói alárendelés
kötőszavas összetett mondatként valósul meg; (d) az orosz hatás a hanti
szintaxisban több helyütt tetten érhető (Sipos 2014).
Mivel azonban a szintaktikai változások több kiváltó ok hatására, és többféleképpen is végbemehetnek, a mai nyelvi gyakorlat vizsgálata a folyamat
részleteire is rávilágíthat. A dolgozat fő kérdésének megválaszolását az alábbi részvizsgálatok segítségével kísérlem meg:
(1) Milyen szintaktikai megoldások találhatók az időhatározói összetett
mondat kifejezésére?
(2) A megjelenő alárendelt mellékmondatok követik-e az orosz mintát?
(3) Milyen a megfigyelt szerkezetek aránya a vizsgált szövegekben?
(4) Miből lehet következtetni az orosz hatás mértékére?
(5) Tapasztalható-e a szerkezetek között használatbeli eltérés?
(6) Vannak-e jelei a hagyományos eljárások visszaszorulásának?
Attól függően, hogy milyen mondattípusokról van szó, az összetett mondatokat érő orosz hatás vizsgálatakor különböző szempontokat kell figyelembe venni. Eltérések lehetnek abban, hogy a hanti a jellemző orosz kötőszót
kölcsönzi-e; ez a kötőszó a hanti kötőszóval (egyazon mondaton belül) egyszerre tölti be az adott funkciót, vagy átveszi a szerepét; esetleg az átvétel hatására a mellékmondatban egyéb változások is megindulnak-e (pl. a feltéte214
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les, illetve a célhatározói mondatokban mentek végbe ilyen változások, Sipos
2014). Továbbá minden részletében pontosan kell tudnunk, hogy milyen hasonlóságok és különbségek lehetnek a forrásnyelvi szerkezetek, valamint a
hantira jellemző szintaktikai megoldások között. Más szóval ezekben az
elemkölcsönzés következményeit, valamint az elem- és mintakölcsönzés kapcsolatát is világosan kell látnunk. Az elem- és mintakölcsönzés terminusokat
abban az értelemben használom, ahogyan Sakel meghatározza a MAT (material), illetve PAT (pattern) borrowing fogalmakat: „MAT and PAT denote
two basic ways in which elements can be borrowed from one language into
another. We speak of MAT-borrowing when morphological material and its
phonological shape from one language is replicated in another language.
PAT describes the case where only the patterns of the other language are
replicated, i.e. the organisation, distribution and mapping of grammatical or
semantic meaning, while the form itself is not borrowed” (Sakel 2007: 15).
Nehezebb azoknak az idegen nyelvi hatásoknak a feltárása, amelyekben
nincs elemkölcsönzés, azaz grammatikai szerkezetek egymásra hatását kell
bizonyítani – ha a forrás- és a célnyelvi szerkezetek között nincs nagy különbség. Mivel a vizsgált mondattípusban nem oroszból átvett когда ’amikor’ kötőszó szerepel, hanem a hanti xun ’mikor’ jelentésű kérdőszóból alakult ki a kötőszó, a hanti és az orosz időhatározói összetett mondatok jellemzőit nagy alapossággal kell sorra venni a mintakölcsönzés mikéntjének feltárásához.
Az idegen elemeknek és mintáknak a nyelv rendszerébe történő behatolását számos tényező segíti. Az Aikhenwald (2008) által felsoroltak közül az
időhatározói összetett mondatok esetében szerepet játszhat a szavankénti és a
morfémánkénti fordíthatóságra való törekvés, ami a megfigyelések szerint
jellemző a kétnyelvű beszélőkre. A kétnyelvű beszélő észleli a hiányt az
egyik általa ismert nyelv szerkezetében a másikhoz képest, és ez a hasonló
szintaktikai megoldás preferálásához vezet. Továbbá minél gyakoribb egy
nyelvtani szerkezet vagy kategória, annál valószínűbb, hogy a másik nyelv
megfelelő szerkezetére hatással lesz – az időhatározói mondatok pedig kétségkívül a gyakoriak között vannak. Ha van strukturális hasonlóság a két
nyelv adott szerkezete között, az szintén megkönnyíti a kölcsönzést (Aikhenwald 2008: 28–32).
A kötőszók átvételével kapcsolatban fontos továbbá az a Grenoble által
hangsúlyozott észrevétel, amely szerint a jelöletlen összetett mondatok úgy is
felfoghatók, mint amelyekben zéró kötőszó van, így a kölcsönzés gyakorlatilag csak a már létező hely kitöltését jelenti (Grenoble 2012: 103). Hozzátehetjük, hogy a jelöletlen összetett mondatokban két finit ragozott igés mon215
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datról van szó, így amennyiben a forrásnyelvben a főmondat és a mellékmondat között nem ún. lefokozó reláció van (Cristofaro 2003: 54–60), akkor
az alárendelt mondatban megjelenő kötőszó ténylegesen igen hasonlóvá teszi
a célnyelvben kialakuló mondatot a forrásnyelvihez, és az eredetibbhez képest az új mondatban mindössze jelöltebbé válik a mondatok kapcsolata.
Emellett a tagmondatok felcserélésére, illetve beágyazásra is lehetőség nyílik. Az orosz és a hanti viszonylatában éppen erről van szó. Ugyanakkor a
kötőszó helye nem független egyéb szintaktikai jellemzőktől: a tagmondatkezdő kötőszók a SVO szórendű nyelvekben – amilyen az orosz is – gyakoriak, míg a SOV nyelvekben – ilyen a hanti – a kötőszók és a mondatoperátorok a tagmondat jobb szélén helyezkednek el (É. Kiss 2014: 16–17).
Mondattani, pontosabban szórendi változásokkal is összefüggésben lehet, ha
a tagmondatkezdő kötőszók, amelyek a SVO nyelvekre jellemzők, megjelennek a SOV szórendű nyelvekben.
2. Az adatközlő és a korpusz bemutatása
Mivel az adatközlőről és a gyűjtés körülményeiről több helyen lehet részletesen olvasni (pl. Ruttkay-Miklián 2011), itt most csak tömören foglalom
össze a kutatás szempontjából fontos tudnivalókat: Ruttkay-Miklián 1999ben és 2002-ben összesen 70 órányi szöveget rögzített adatközlőjétől, az akkor ötvenes éveiben járó hanti beszélőtől, aki jó ismerője saját kultúrájának
is, és később, vegyes nyelvi és kulturális környezetben élve oroszul is megtanult. A gyűjtés Schmidt Éva útmutatásait követve a hanti etimológiai és
nyelvjárási szótár szócikkeiből indul ki (Steinitz 1966–1988). A beszélő feladata az volt, hogy a hallott szó jelentését megmagyarázza, és használati
körét is megvilágítsa. A különböző hosszúságú szövegek spontán beszélt
nyelvi anyagként használhatók, hiszen előfordulnak benne váratlan kérdések
és kommentárok is, esetenként hangos gondolkodás bizonyos témákról stb.
Nyelvileg nem korrigált anyag lejegyzéséről van szó, tehát félbehagyott szavak és mondatok is szerepelnek benne, továbbá téves egyeztetések és más,
élőbeszédben előforduló jellegzetességek is (Ruttkay-Miklián 2011 alapján).
A vizsgálatok során az adatközlő olyan beszélőnek bizonyult, akinek nyelvére sok tekintetben hatott az orosz (például orosz diskurzuspartikulák, határozószók, kötőszók stb. az orosz főnevek és igék adaptált átvétele mellett),
ugyanakkor mondatai döntően az eredetinek tekinthető hanti SOV alapszórendet követik.
A szöveg műfaja és jellege több vonatkozásban meghatározza a benne
előforduló mondatok milyenségét, így az időhatározóiakat is.
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Az első, és talán a legfontosabb az, hogy spontánbeszéd lejegyzett változatáról van szó, amely semmiféle utólagos szerkesztésen nem ment át. Így a
válaszadás közbeni töprengés, illetve a hozzátoldott gondolatok miatt a tagmondatok egymáshoz tartozása sem mindig világos, vagyis esetenként a
mondatnak többféle tagolása és értelmezése is lehetséges.
Mivel az adatközlő feladata az volt, hogy a szavak jelentését, valamint a
szavak által jelölt tárgyak használatát elmagyarázza, illetve a fogalmak tartalmát körüljárja, a generikus, habituális mondatok, az általános alanyos megfogalmazások igen jellemzőek a szövegre. Ez az időhatározói összetett mondatokra is igaz, amit a következő példa illusztrál (1):
(1)

xun
ûna
jiS-l-õn:
kû¦¦õ-l-aj-õn.
amikor
bor
iszik-Prs-Du2
megrészegedik-Prs-Pass-Du2
’…amikor bort iszol: megrészegedsz.’ (Ruttkay-Miklián 2010)

Másrészt azoknak a mondatoknak tetemes része, amelyek az angol és a
magyar fordításokban a when és az amikor szavakkal történő keresések során
előjöttek a szövegből, állítmányi alárendelésnek bizonyultak. Ez az adatközlőre nagyon jellemző magyarázó eljárások egyike, és igen sűrűn fordul elő,
lásd (2) (3):
(2)

xišem
penészes
Sit
az

jasõ™
szó

Sit
az

let-ôt-en
evő-dolog-Sg2

pa
pedig
xun
amikor

ateÛ
külön

môlti
valami

jasõ™.
szó

xûw-a
régi-Lat

jil,

pa
môÛ
lij-l
iLi
mûj, …
és
valami
romlik-Prs.Sg3 vagy
mi
’A penészes szó az meg külön szó. Az az, amikor az ételed valami régivé
válik, és valami megromlik, vagy mi, …’ (Ruttkay-Miklián 2010)
(3)

xiš-ti
ordít-Inf

jasõ™
szó

tâ™xa
alighanem

Sit
az

nô,
na

xun
xôjat tâ™xa
xôjat pela takan
ûwõltij-l,…
amikor valaki alighanem valaki Ppos erősen
kiabál-Prs.Sg3
’Az ordítani szó alighanem, na, amikor valaki alighanem valakinek
nagyon kiabál…’ (Ruttkay-Miklián 2010)

217

SIPOS MÁRIA
A fenti két mondat (2) és (3), valamint a hozzájuk hasonlók – nem lévén
időhatározói mondatok – nem kerültek be a vizsgált példák közé.
Ugyancsak a szöveg magyarázó, definiáló jellegével függ össze az, hogy
az időhatározói jelentés gyakran nem válik el a feltételestől. Közismert, hogy
a feltételes és az időhatározói mondatok számos nyelvben nem különülnek el
élesen. Az angol például nem ilyen: megkülönbözteti az olyan eseményeket,
amelyek bekövetkeztében bizonyos a beszélő – ekkor használatos a when-kötőszós mondat – azoktól, amelyek bekövetkezése bizonytalan vagy kérdéses
– ilyenkor if-kötőszós feltételes mellékmondatot kell használnunk. Azonban
még az e tekintetben viszonylag szigorú angolban is használható mindkét kötőszó, ha az esemény ismétlődő vagy megjósolható. A vizsgált hanti szövegekben – amelyekben túlnyomóan ismétlődő eseményekről, illetve általános
igazságokról van szó, nem meglepő, hogy ezek az állítások feltételes mondat
formájában is megjelenhetnek. A korpuszban a két kategória széles határterületének egyik jele, hogy ugyanaz a tartalom kétszer is megfogalmazódhat
egymás után: egyszer feltételes, egyszer pedig időhatározói mondatként (4):
(4)

xun
amikor

xuj-en
férfi-Sg2

ne
tâjl,
lûw
jastl: ne™-õ™ xu.
feleség birtokol- Sg3 Ptcl
feleség- férfi
Prs.Sg3
Adj
axa,
ne
tâj-l
ki:
ne™-õ™
xu.
aha
feleség
birtokol-Prs.Sg3 Ptc
feleség-Adj
férfi
’Amikor a férfinak van felesége, ő, aszongya: nős férfi. Aha, ha van
felesége: nős férfi.’ (Ruttkay-Miklián 2010)

Ugyancsak az időhatározói és a feltételes jelentés elmosódó határainak jele lehet, hogy az időhatározói tagmondat tartalmazza a xun ’(a)mikor’ kötőszót, ugyanakkor tagmondatzáró helyzetben a ki feltételes partikula is szerepel a tagmondatban (5):
(5)

lûw
Pl3

xun
amikor

jôxõt-l-õt
érkezik-Prs-Pl3

ki,
Ptc

pa
Ptcl

âl
egyszerű

wase-n
lûw
al
lûw
jelp-a
wer-l.
kacsa-Sg2 Sg3
csak
Sg3
új-Lat
készít-Prs.Sg3
’... amikor megérkeznek, hát az egyszerű kacsa alighanem újat készít (ti.
fészket).’ (Ruttkay-Miklián 2010)

A kötőszavas, véges alárendeléses mondatok között még további négy, a
fentihez hasonló, mindkét kötőszót tartalmazó mondat akadt.
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3. Az időhatározói alárendelő összetett mondat
A hanti jelöletlen időhatározói összetett mondatok elvileg azért eshetnek
olyan könnyen az orosz hatása alá, mert ebben a mondattípusban a főmondati
esemény hátteréül szolgáló esemény kifejezése a forrásnyelvben olyan igével
történik, amely önálló mondatban is előfordulhat. Másképpen: sem a
célnyelv, sem a forrásnyelv nem él a lefokozás eszközével (Cristofaro 2003:
53–57). Az eredetileg kötőszó nélküli mondatpár között megjelenik a kötőszó (Grenoble 2012: 103), vagyis a két aszindetikus tagmondat között a kapcsolatot a kötőszó teremti meg. Mivel elemkölcsönzés – amelyen a potenciálisan átvehető elemen az orosz когда ’mikor’ kötőszót értenénk – nem történt, ez a változás a mintakölcsönzés kategóriájába tartozik, vagyis a létrejövő mondat tisztán hanti elemekből épül fel. Természetesen a két nyelv alárendelő összetett mondatai nem csupán ebben az egy vonatkozásban hasonlítandók össze. A továbbiakban a részletesebb összevetésre kerül sor.
3.1. Időhatározói mondatok az oroszban
Az orosz időhatározói alárendelő összetett mondatban a mellékmondatot a
когда ’mikor’ kötőszó vezeti be. Konkrét jelentése azonban attól függ, hogy
milyen a mondatban az igék aspektusa. Ha a fő- és mellékmondatban egyaránt folyamatos aspektusú igék szerepelnek, akkor a két esemény egyidejű,
például (6):
(6)

когда
она
ужина-ла,
она
смотре-ла
amikor Sg3.F vacsorázik-Pst.F Sg3.fem néz-Pst.F
’Miközben vacsorázott, tévét nézett.’ (Lusin 1992: 231)

телевизор.
tévé

Ha az igék a két mondatban befejezett aspektusúak, akkor a когда jelentése ’miután’, amint a (7) példa mutatja:
(7)

когда
она
поужина-ла,
oнa
посмотре-ла телевизор.
amikor Sg3.F vacsorázik-Pst.F Sg3.F
néz-Pst.F
tévé
’Miután megvacsorázott, tévét nézett.’ (Lusin 1992: 231)

Amikor a főmondat igéje folyamatos, az alárendelt mondaté pedig befejezett, akkor a befejezett megszakítja a folyamatos eseményt, mint a (8) mondatban:
(8) когда Антон занима-л-ся в
библиотек-е он
встрети-л Тан-ю.
amikor Anton tanulIness könyvtárSg3. találkozik- TańaPst.M-Refl
Prep
M
Pst.M
Acc
’Amikor Anton a könyvtárban tanult, találkozott Tányával.’ (Lusin 1992: 231)
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Az egyidejűséget gerundiummal is ki lehet fejezni, amennyiben az alanyok azonosak a fő- és a mellékmondatban, például (9):
(9)

возвраща-я-сь
hazatér-Ger-Refl

домой,
haza

я
Sg1

встрети-л
találkozik-Pst.M

сво-его
бывш-его
учител-я.
saját-Acc
hajdani-Acc
tanár-Acc
’Amikor hazafelé jöttem, találkoztam egy hajdani tanárommal.’
(Wade–Gillespie 2011: 502)

Amint a (6)–(9) példamondatok mutatják, az oroszban a kötőszó rendszerint a tagmondat elején jelenik meg. Azonban, ahogy Muhamedova arra
figyelmeztet, hogy az orosz nyelv beszélt változatában a kötőszók helye az
írott változattól eltérően nem rögzített, azaz nem mindig tagmondatkezdő
helyzetű (Muhamedova 2009: 342). A когда ’mikor’ kötőszós összetett mondatokkal ugyanez a helyzet, illetve azzal pontosítható, hogy a fókusz beszélt
nyelvben, azon belül pedig elsősorban a közvetlen stílusban megelőzheti a
mellékmondat kötőszavát, ami nem a mellékmondat vagy a kötőszó tulajdonságaiból fakad4 (10):
(10)

Это случил-о-сь,
в
Москв-e когда
ez
történik-Pst.N- Iness Moszkva- amikor
Refl
Prep
’Ez akkor történt, amikor Moszkvában éltek.’ 5

они
Pl3

жи-ли.
él-Pst.Pl

Ami az utalószót illeti, a тогда ’akkor’ megjelenhet, amikor az időkörülmény, amelyet az alárendelt mondat fejez ki, fókuszba kerül (11):
(11)

писа-ть
ír-Inf

надо
kell

только
csak

тогда
akkor

когда
не
мож-ешь
не
amikor
Neg
tud-Prs.2Sg
Neg
’Írni csak akkor kell, amikor nem tudsz nem írni.’
(http://bibliotekar.ru/encSlov/15/56.htm)

писа-ть
ír-Inf

Az utalószó azonban nem kötelezően jelenik meg, el is maradhat, amint
ez a (10) mondatban is látható volt.6
4

Köszönöm az orosz nyelvvel kapcsolatos kérdéseim megválaszolását Valentyin Guszevnek, Havas Ferencnek, valamint Vándor Annának.
5
Kitalált, anyanyelvi beszélő által jóváhagyott mondat.

220

IDŐHATÁROZÓI ALÁRENDELŐ MONDATOK A MAI SZINJAI HANTIBAN
3.2. Időhatározói mondatok a hantiban a 2000-es évek elején
A korpuszban a magyar és az angol fordításokban az amikor, illetve a
when kötőszós mellékmondatok hanti megfelelői közül összegyűjtöttem azokat, amelyek időhatározói mondatnak bizonyultak. Ezek megformálásuk szerint a következő csoportokba sorolhatók: (a) jelöletlen összetett mondatok;
(b) igeneves mondatok; (c) kötőszavas alárendelő összetett mondatok. Az
alábbiakban példákkal illusztrálva ezeket a mondattípusokat veszem sorra.
3.2.1. Jelöletlen összetett mondatok
A hanti nyelvben gyakran találunk olyan mondatpárt, amelyeket nyilvánvalóan valamilyen tartalmi viszony fűz össze, azonban ezt nem jelzi semmilyen kötőszó (a feltételesekről, illetve azok kapcsán más mondattípusokról is:
Riese 1984: 102–104; az alárendelőkről általában: Honti 1984: 102). A vizsgált szövegben is van példa az időhatározói (feltételes?) viszony ilyen kifejezésére, lásd például (12) és (13):
(12)

iLi
vagy

xôjat,
valaki

xânti
hanti

xôjat
személy

katra
régen

Saj
tea

xôla-l,
elfogy-Prs.Sg3

uš
kâš-l-õt, ut-n
jâx-l-õt, uš
Saj
jiS-l-a.
rozsdás- kereserdő- jár-Prs- rozsdás- tea
iszik-Prstapló
Prs-Pl3 Loc
Pl3
tapló
Pass.Sg3
’Vagy valaki, a hantik régen, ha/amikor elfogyott a tea, rozsdástaplót
kerestek (tkp. keresnek),7 járnak az erdőben, és rozsdástapló teát isznak.’
(Ruttkay-Miklián 2010)

(13) iLi

âškola-jõn Nawrem-õt môlti

vagy iskola-Loc

gyerek-Pl

urok mûj
valami óra
mi

wer-l-a,
csinál-Prs-Pass.Sg3

je¦¦õ-l,
urok
pitl,
lû™xanSõp jôwõl-l-a
Si,
elkészül-Prs.Sg3 óra
kezdődik csengő
ráz-Prs-Pass.Sg3 bizony
’Vagy az iskolában (amikor) a gyerekek, valami óra, miegyéb van,
befejeződik, óra lesz, rázzák a csengőt bizony, …’ (Ruttkay-Miklián 2010)

6

Köszönettel tartozom Valentyin Guszevnek, hogy az utalószókra vonatkozó kérdésemet megválaszolta.
7
A hantiban gyakran nem múlt idejű a mondat állítmánya, ha az időhatározóból vagy az
előzményekből kiderül, hogy múltbéli eseményről van szó.
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3.2.2. Igeneves mondatok
A szakirodalom (pl. Collinder 1981: 134) által a hantiban eredetinek és
jellemzőnek mondott igeneves kifejezésmódra számtalan példa akad. A leggyakoribbak a személyjellel és esetraggal ellátott alakok (14) (15):
(14)

(15)

nô pa
kasõl-t-en-Œ
san-en8
Si
tâj-l-en.
na
Ptcl költözik-PrsPtc-Sg2-Loc tapló-Loc Ptcl birtokol-Prs-Sg2.O
’Na, hát amikor költözöl, a taplóban tartod (ti. a tüzet).’
(Ruttkay-Miklián 2010)
mû§ enõm-m-ew-Œ
mû§
Pl1 nő-PstPtc-Du1-Loc Pl1

xôjat-lõw
wôla§
ember-Pl1 Pl valójában

ât
Neg

ari-l-õt.
énekelPrs-Pl

’Amikor mi nőttünk fel, a mieink igazából nem énekeltek.’9
(Ruttkay-Miklián 2010)

Az esetragok helyett természetesen névutó (16) vagy bizonyos ragos névszók10 (17) is állhatnak:
(16)

(17)

iLi
rix-lam
¼mõs-t-el
elt
pôš-m-el,
vagy bogyó-Sg1Pl
ül-PrsPtc
Ppos
érik-PstPtc-Pl311
’Vagy a bogyók álltukban beértek, …’ (Ruttkay-Miklián 2010)
SimõS
olyan

puxraS
le-l-a
wôš-õl,
enõm-t-al
pôra-jõn.
angyalgyökér eszik-Prs- szár-Sg3 nő-PrsPtc-Sg3 idő-Loc
Pass.Sg3
’Az olyan angyalgyökérnek eszik a szárát, amikor nő.’
(Ruttkay-Miklián 2010)

Személyre utaló elem, vagyis birtokos személyjel nélkül a ragos névszós
szerkezet fordul elő gyakran, nyilvánvalóan az általános érvényű kijelentésekben, például (18) és (19), illetve a másik, kissé ritkábban használatos ragos névszóval (20):
8

A várható alak sanõn lenne.
Ha időhatározó jelzi, hogy az esemény a múltban történt, akkor az ige a hantiban gyakran áll jelen időben.
10
A két sűrűn előforduló névszó a pôra ’idő’ és a tâxa ’hely’ (ld. a 18–19. példamondatokat). Mindkettő többes számban is szerepelhet. Az, hogy névutóvá válásuk folyamata hol tart, önálló vizsgálat tárgya lehet.
11
Igenév, amely időt, valamint a birtokos személyjel révén számot és személyt is ki tud
fejezni, és különösen a folklórban gyakran jelenik meg finit ige helyén.
9
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(18)

(19)

(20)

nô Nawrem tâj-ti
pôra-jõn pa jasti-l-a
ultijõn,
na gyerek birtokol-PrsPtc idő-Loc is
mond-Prs-Pass.Sg3 néha
’Na, amikor gyerek születik, akkor is mondják néha.’ (Ruttkay-Miklián 2010)
le-ti
pôra-jõn
jastõ-l-a
eszik-PrsPtc
idő-Loc
mond-Prs-Pass.Sg3
’… evéskor mondják…’ (Ruttkay-Miklián 2010)
šiw-õn
gőz-Loc

et-l-a
megjelenik-Prs-Pass.Sg3

iLi
vagy

mûj,
mi

nô,
na

pût kawõr-ti
tâxa-jõn ta
wôla™
ât
jasti-l-a.
étel főz-PrsPtc hely-Loc Ptcl igazából Neg mond-Prs-Pass.Sg3
’… gőz keletkezik, vagy mi, na, ételfőzéskor igazából nem mondják.’
(Ruttkay-Miklián 2010)

Határozói igeneves szerkezetre is van példa, de ez egyetlen esetben fordult elő (21):
(21)

w¼nSõp-xôt
murõx
w¼S-man
jâm.
nyírkéreg bogyószedő edény mocsári hamvas szeder szed-Ger jó
’… a nyírkéreg bogyószedő edény leginkább a mocsári hamvas szeder
szedésekor jó.’ (Ruttkay-Miklián 2010)

A fenti példa (21) nem megfelelője a (9)-ben említett gerundiumos orosz
szerkezetnek, hiszen a két alany nem azonos (bogyószedő edény vs aki a bogyót szedi).
3.2.3. Kötőszavas időhatározó összetett mondat a hantiban
Az összegyűlt mondatok egy másik nagy hányadában kötőszavas alárendelt mellékmondat fejezi ki az időkörülményt.
3.2.3.1. A kötőszó
Ezekben az összetett mondatokban a mellékmondatot kötőszó vezeti be.
Több más mondattípustól (mint például a célhatározói vagy a feltételes mondatok) eltérően, itt egyetlen esetben sem bukkant fel az oroszból potenciálisan átvehető kötőszó, a когда ’mikor’, hanem ebben a szerepben a hanti xun
’mikor’ jelentésű kérdőszóból kialakult kötőszó áll, például (22):
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(22)

x¼t-pelõk
sátor-fél

Sit
az

xâr
erdő

x¼t-õt
sátor-Pl

ultijõn
általában

jasti-l-aj-õt,
mond-Prs-Pass-Pl3

xun
i
pelõk-õl
l¼S-l-a:
x¼t-pelõk.
amikor
egyik
fél-Sg3
felállít-Prs-Pass.Sg3 sátor-fél
’A félsátrat azt az erdei sátraknál mondják, amikor az egyik felét állítják fel:
félsátor.’ (Ruttkay-Miklián 2010)

A kötőszó jellemzően bevezeti a tagmondatot, de ettől számos esetben található eltérés. Az alábbi példában az adatközlő feladata az volt, hogy az ’izzik’ jelentésű szó használatát elmagyarázza. Az idézett mondat a ’tűz’ jelentésű szóval indul, azaz a topik kerül a tagmondat bal szélére, a kötőszó pedig
a második helyre (23):
(23)

nô
na

tût-en
tűz-Sg2

xun
amikor

ât
Neg

le-l,
ég-Prs.Sg3

ât
wûSilõ-l, (…)
Neg meggyullad-Prs.Sg3

Sit
jast-l:
tût-em
âl
kûš-õl (…)
az
mond Prs.Sg3
tűz-Sg1
egyszerűen
izzik-Prs.Sg3
’Na, a tűz amikor nem ég, nem gyullad meg, (…) azt mondja: a tüzem
csak izzik, …’ (Ruttkay-Miklián 2010)

Az ilyen példák arra vallanak, hogy a topik szerepű mondatrész megelőzheti a kötőszót a tagmondatban. Olyan példa is akadt, amilyenre Nikolaeva
utal a topik bal oldali kihelyezésével kapcsolatban: a helyhatározó is lehet
ilyen okokból (tag)mondatkezdő helyzetű12 (Nikolaeva 1999: 59). Az idézett
mondat szövegelőzményében a ’tenni’ ige jelentéseit, használati köreit gyűjti
össze az adatközlő (kenyeret, halat, húst helyezni). Ennek során eljut a fahasábokhoz, majd a halászhálóhoz is, ezután pedig áttér a csapdák kihelyezéséhez, ami az erdőben történik (24):
(24)

iLi
vagy

ut-õn
erdő-Loc

xun
amikor

lis
hurok

¼mõs-l-õn,
állít-Prs-Sg2

iSi
jastõ-l:
lis
pôt-s-õm,
szintén mond-Prs.Sg3 hurok
rak-Pst-Sg1
’ Vagy az erdőben amikor hurkot állítasz, szintén mondja: hurkot raktam…’
(Ruttkay-Miklián 2010)
12

„The same is observed with other clause-external topics, namely adverbial scenesetting expressions, including the adverbial embedded clause. These elements are leftdislocated and precede the clause internal subject topic …” (Nikolaeva 1999: 59).
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Felmerül a magyarázati lehetőségek között a bal oldali diszlokáció is. A
bal oldali diszlokáció abban különbözik a topikalizációtól, hogy a mondat bal
szélére kihelyezett mondatrész valamilyen formában – legtöbbször névmásként – megjelenik a (tag)mondaton belül is (Gregory – Michaelis 2001:
1666). Például a következő példában a keši ’kés’ szó a tagmondat bal szélére
kerül, azonban a helyén egy névmás, a Sit áll (25):
(25)

keše-n
kés-Sg2

xun
amikor

Sit
az

lôxõt-l-en,
fen-Prs-Sg2.O

pâsti,
éles

lôxõt-l-õn,
fen-Prs-Sg2.O

pâsti-ja ji-l,
jâma
ewõt-l,
pâsti.
éles-Lat válik- Prs.Sg3 jól
vág- Prs.Sg3 éles
’A kést amikor azt megfened, éles, megfened, éles lesz, jól vág, éles’.
(Ruttkay-Miklián 2010)

A fenti példamondatnak más tagolása sem zárható ki. Elképzelhető, hogy
a ’kés’ a főmondatban alany, és az időhatározói mondat beágyazódik a főmondatba: ’A kés, amikor megfened, éles…’. Ez a hangfelvétel alapján minden bizonnyal tisztázható lenne, de csak egyetlen ilyen példa akadt. Sokkal
inkább a topik helyzetével lehet magyarázni, hogy a kötőszó a tagmondat bal
szélétől beljebb is előfordulhat.
3.2.3.2. Az utalószó
Az utalószó szerepét több, hanti elemekből létrejött – azaz szintén nem
kölcsönzött – szószerkezet tölti be: Si pôrajõn, SimõS pôrajõn / pôrajõtõn ’az
időben, olyan időben / időkben’, valamint SimõS tâxajõn ’olyan helyen’, tkp.
’akkor’, például (26), (27) és (28):
(26)

xuSõl,
világos.csík

xuSl-õt
világos.csík-Pl

Si
az

pôra-jõn
idő-Loc

jasti-l-a,
mond-Prs-Pass.Sg3

xun
turõm-en
Si
pâtlõ-l
amikor
égbolt-Sg2
Ptcl sötétedik- Prs.Sg3
’Világos csík, világos csíkok az ég alján, akkor mondják, amikor az ég
sötétedik, …’ (Ruttkay-Miklián 2010)
(27)

x¼Sti
szenved-Inf

jasõ™
szó

Sit
az

SimõS
olyan

pôrajõn
idő-Loc

jasti-l-a,
mond-Prs-Pass.Sg3

nô,
xun
xôjat
šuk-a
pit-l,
na
amikor valaki
bánat-Lat
esik-Prs.Sg3
’… a szenvedni szót olyankor mondják, na, amikor valaki bánatba esik, …’
(Ruttkay-Miklián 2010)
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(28)

lujti
bőg-Inf

wante,
Ptcl

SimõS
olyan

tâxa-jõn
hely-Loc

jast-l-a,
xun
mond-Prs-Pass.Sg3 amikor

w¼j-ije-n
Siti Si
môlti ûwõt-l
iLi
mûj wer-l.
állat-Dim-Sg2 így Ptcl valami üvöltPrs.Sg3 vagy mi csinál-Prs.Sg3
’A bőgnit, nézd, akkor (tkp. olyan helyen) mondják, amikor a kis állat csak
úgy valamit üvölt vagy mit csinál.’ (Ruttkay-Miklián 2010)

Használatukat nem az határozza meg, hogy például fókuszban van-e a
tagmondatban kifejtett körülmény – mint például a magyarban13 – lásd az
alábbi mondatot (29):
(29) nâ™ jasti-l-õn,
xun
j¼š-a,
môl
j¼š-a
wûs-l-õn (…)
Sg2 mond-Prs-Sg2 amikor kéz-Lat valami kéz-Lat vesz-Prs-Sg2
’Te (akkor) mondod, amikor kézbe, valamit kézbe vettél, (…)’
(Ruttkay-Miklián 2010)

A korpusz adatai arra utalnak, hogy az utalószó ebben az esetben sem kötelező, csak kitehető, vagyis a használati szabályok feltárása további vizsgálatokat igényel. Amikor a főmondatban van utalószó, szinte minden esetben
tagmondatkezdő a kötőszó.
3.3. A hanti véges igés alárendelő összetett mondat tulajdonságai
Az alábbiakban annak összegzése következik, hogy milyen tekintetben
hasonlít, illetve miben különbözik a hanti és az orosz alárendelő mondat.
A 20. század során14 a korábban az időhatározói alárendelést döntően igeneves szerkezettel kifejező hantiban is kialakult az alárendelő összetett mondat.
Kötőszó mindkét nyelvben van, de ez a hantiban nem az orosz когда
’mikor’ kölcsönzésének eredménye, hanem hanti kérdőszóból alakult ki. Hasonlóságnak tekinthető, hogy a kötőszó mindkét nyelvben előfordulhat a
13

„A határozói jellegű kötőszóval ellátott időhatározói, okhatározói, megengedő vagy
feltételes szerepű mondatokat is beágyazhatjuk a főmondatba névmási alaptag vonzataként. Elsősorban abban az esetben van erre szükség, ha az alárendelt mondatnak fókusz szerepet szánunk, vagy is-sel, még... is-sel akarjuk módosítani. Minthogy tagmondat nem kerülhet fókuszpozícióba, s nem módosítható is-sel, még... is-sel, ilyen
esetben a mondathoz tartozó névmási alaptagot visszük a kívánt pozícióba, miután a
névmási alaptagú kifejezésből az alárendelt mondatot előzőleg extrapozícióval kiemeltük” (É. Kiss 1999: 130).
14
Erre 20. század eleji, nem folklórból származó adatokból lehet következtetni. A vizsgált, ugyancsak északi hanti (serkáli nyelvjárás) szövegekben létezik ugyan ez a mondattípus, de elenyésző mennyiségben (Sipos 2015).
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mellékmondat bal szélétől beljebb is, azaz nem feltétlenül tagmondatkezdő
pozícióban. Ennek oka azonban a két nyelvben különböző: a hantiban inkább
a topik előzi meg, az orosz mondatban a fókusz kerülhet alkalmilag tagmondatkezdő helyzetbe.
Utalószó is kialakult a hantiban, amely ugyanúgy, ahogyan a kötőszó,
nem átvétel, hanem belső keletkezésű elemekből jött létre. Egyezés a két
nyelv gyakorlatában, hogy az utalószó mindkét nyelvben elmaradhat akkor
is, ha egyébként az időkörülmény van fókuszban.
4. Az igeneves és a véges igés mondatok megoszlása
Felmerül a kérdés, hogy vajon van-e olyan kritérium, amely szerint a beszélő választ a két lehetséges szintaktikai szerkezet között. Vannak olyan
példák, amelyek azt sugallják, hogy az igeneves és a véges igés megfogalmazás között nincs lényeges különbség, mivel ugyanaz a tartalom jelenik meg
kétféle szintaktikai megformálással: xôn le-l-õn ’amikor eszel’; le-ti pôra-jõn
’evés idején, evéskor’ lásd (30):
(30) iLi
xôjat-a
jastõ-l-en, xôn
le-l-õn, le-ti
pôra-jõn jastõ-l-a
vagy valaki-Lat mond-Prs- amikor eszik- eszik- idő-Loc mond-PrsSg2.O
Prs-Sg2 PrsPtc
Pass.Sg3
’… vagy valakinek mondod, amikor eszel, evéskor mondják’
(Ruttkay-Miklián 2010)

A fenti példa azonban csak arra utal, hogy az általános magyarázatok, leírások jelenhetnek meg kétféleképpen. A rendkívül kis számban előforduló,
valódi történésre utaló mondatok megformálása ezzel szemben egyöntetű:
mindig személyjellel és esetraggal ellátott igeneves szerkezettel történik,
nem pedig véges igés szerkezettel. A következő mondatok a korpuszban előforduló összes példát bemutatják (31), (32) és (33):
(31)

(32)

tâta
tâ™xa us,
Si
s¼jõm
xâš-m-al-õn
itt
talán
van.Pst.Sg3 ez
patak
ír-PstPtc-Sg3-Loc
’Alighanem itt volt, amikor ezt a patakot leírta.’ (Ruttkay-Miklián 2010)
nô
kâtrašõk
mû™
leti[…],
iSi
na
régebben
Pl1
enni[való]
szintén
mû™ enõm-m-ew-õn
nûša,
wante,
us,
Pl1
felnő-PstPtc-Pl1-Loc szegénység Ptcl
van.Pst.Sg3
’Na, régebben mi, az ennivaló szintén, amikor mi nőttünk fel, szegénység,
nézd, volt, …’ (Ruttkay-Miklián 2010)
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(33)

mû§ enõm-m-ew-Œ mû§ xôjat-lõw
wôla§ ât
ari-l-õt.
Pl1 felnő-PstPtc Pl1 ember-Pl1.Pl talán Neg énekel-Prs-Pl3
’Amikor mi nőttünk fel, a mieink igazából nem énekeltek.’ (RuttkayMiklián 2010)

5. Az igeneves szerkezetek visszaszorulása
Amint arról a fentiekben már volt szó, a szöveg általánosan bemutató jellegű, és ez nem kedvez annak, hogy az igeneves szerkezetek visszaszorulását
vizsgálni lehessen. Ugyanakkor nem lehet nem észrevenni, hogy a melléknévi igenevek körében sűrűn találunk ismétlődő igéket az időhatározói szerepű,
az igenév + birtokos névmás + esetrag típusba sorolható szerkezetek körében. Az alábbiakban elsőként a többször előfordulók olvashatók – ’jár’ (34),
’érkezik’ (35), ’felnő’ (36):
(34) utõn jâxtenõn ’erdőben jártadkor’, utõn jâxtalõn ’erdőben jártukkor’,
utŒ jâxtewŒ ’erdőben jártunkkor’, l¼wõlman jâxtenŒ ’evezve járásodkor’, uxõlõn jâxtewõn ’szánon jártunkban’ (Ruttkay-Miklián 2010);
(35) jôxõtmalŒ ’megérkeztekor’, jôxõtmalŒ ’megérkeztekor’, ¼lõ™ jôxtalõn
’először érkezésekor’, nâ™ jôxõtmen […] ’érkeztedkor’ (RuttkayMiklián 2010);

(36) mû§ enõmmewŒ ’a mi felnőttünkkor’, mû§ enõmmewõn ’a mi felnőttünkkor’ (Ruttkay-Miklián 2010).
Az egyszer előforduló összes többi példa alább olvasható (37):
(37) mû§ tâjtewn ’a mi birtoklásunkkor (amikor nekünk van)’, kirtenõn
’fogatolásodkor (amikor fogatolsz)’, ôlmenŒ ’alvásodkor (alvás közben, amikor alszol)’, s¼jõm xâšmalõn ’a patak leírtakor (amikor a patakot leírta)’, kasõltenŒ ’költözésedkor (amikor/miközben költözöl)’
(Ruttkay-Miklián 2010).
Az ismétlődő igék felvetik annak lehetőségét, hogy az ilyen szintaktikai
felépítésű megfogalmazások egy része valamilyen mértékben rögzült formula is lehet. Gyakoribbak, és változatosabbnak tűnnek azok az igeneves szerkezetek, amelyekben az igenév ragos névszóval vagy névutóval kapcsolódik
össze személyre utaló elem nélkül, mint például jâxti pôrajõn ’amikor utaznak’, kawõrti tâxajõn ’ételfőzéskor’, Nawrem tâjti pôrajõn ’amikor gyerek
születik’ stb. Ez bizonyára összefüggésben van a szöveg általános leíró jellegével.
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6. Összegzés
A különféle igeneves szerkezetek mellett a mai hantiban van véges igés
alárendelő összetett mondat is. Ezekben a mellékmondat tartalmaz kötőszót,
és a főmondatban állhat utalószó is, ezáltal lehetővé téve a tagmondatok felcserélését és a beágyazást is.
A véges igés összetett mondat gyakoribb az igeneves alárendelésekhez
képest, a jelöletlen összetett mondatok száma pedig elenyésző. A véges alárendelés gyakorisága és a jelöletlen összetett mondat visszaszorulása között
gyaníthatóan van összefüggés, hiszen a hanti mondatban nincs más különbség a kettő között, csak a kötőszó (és esetleg az utalószó) jelenléte vagy
hiánya. A szöveg jellege miatt nehéz megmondani, hogy milyen mértékben
szorul vissza az igeneves alárendelés. Az ismételten előforduló igék aránya
nagy az igenév + birtokos személyjel + esetrag szerkezetekben, ez utalhat
arra, hogy használata kevéssé aktív, és legalább részben formulaként használatosak, azaz panelként vagy jól bejáratott kifejezésként részei a nyelvnek –
ezt azonban más jellegű szövegeken célszerű megvizsgálni.
Ami az orosz minta lehetséges követését illeti, úgynevezett elemkölcsönzésről (MAT-borrowing) nem beszélhetünk, mivel a kötőszó és az utalószó
hanti elemekből jött létre. Ami e két elem szintaktikai viselkedését illeti, vannak olyan mondatok, ahol az utalószó elmarad, noha az időkörülmény van a
főmondat fókuszában, és az alárendelt mondatban a kötőszó nem tagmondatkezdő pozícióban is állhat. Mindkét jellemző igaz a megfelelő orosz összetett
mondatokra is, ha a szintaktikai háttér különbözik is.
Az utalószó és a kötőszó hanti elemekből való kialakulása nem igényelt
külső mintát, hasonló változások számos nyelvből ismertek. Ugyanakkor,
mivel a tagmondatkezdő kötőszó a fej kezdetű nyelvekre jellemző, az orosz
nyelvi hatás valószínűsíthető. A mintakölcsönzést ebben az esetben úgy célszerű felfognunk, mint amelyben nem a forrásnyelv egy körülhatárolható
szemantikájú mondattípusa hat a megfelelő célnyelvi szerkezetekre, hanem
inkább az orosz szintaxis általános hatásával kell számolni.
Az orosz hatás valószínűségét más szempontból is érdemes átgondolni.
Az írásbeliség nélküli nyelvek általában véve kevesebb eszközzel élnek a
mondatok, tagmondatok közötti kapcsolatok jelölésére. Ha azonban kapcsolatba kerülnek egy, az írásbeliséget hosszú ideje gyakorló nyelvvel és kultúrával, megindulnak azok az – elem- és mintakölcsönzésnek is nevezhető –
folyamatok, amelyek eredményeképpen a korábban szóbeliségben élő nyelv
közelebb kerül a tőle eredetileg szintaktikai jelöltségben is eltérő nyelvhez
(Bakker – Hekking 2012).
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Mivel a vizsgálat egyetlen adatközlőtől gyűjtött nyelvi anyagon történt, a
következtetések bővített korpuszon tovább pontosíthatók.
Rövidítések
1
2
3
Acc
Dim
F
Ger
Imp
Iness
Inf
Lat
Loc
M
Neg

első személy
második személy
harmadik személy
tárgyeset
kicsinyítő képző
nőnem
gerundium, határozói igenév
felszólító mód
inessivus
főnévi igenév
lativus
locativus
hímnem
tagadó

N
O
Pass
Pl
Ppos
Prep
Prev
Prs
PrsPtc
Pst
PstPtc
Ptcl
Refl
Sg

semlegesnem
tárgyas ragozás
passivum
többes szám
névutó
elöljárós végződés
igekötő
jelen idő
folyamatos melléknévi igenév
múlt idő
befejezett melléknévi igenév
partikula
visszaható
egyes szám
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Temporal clauses in today’s Synya Khanty
The aim of this paper is to examine the role of Russian influence in the
formation of Khanty non-finite subordination, by surveying the syntactic
structures expressing temporal subordination in today's Northern Khanty.
This syntactic structure is relatively new in Khanty, which typologically
belonged to the languages preferring non-finite structures in subordination.
The investigations are carried out on the basis of the texts of a middleaged Khanty–Russian bilingual speaker. The survey will prove that finite
clause subordination, which is quite similar to the one in Russian, is quite
general. However, there are indications that the high frequency of finite
temporal clauses are in connection with the descriptive character of the text,
especially considering the fact, that, in the very few cases when past events
are mentioned, the speaker always uses non-finite structures. Some minor,
tentative observations should be checked in further research.
MÁRIA SIPOS
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1. Bevezetés
Dolgozatunk elsődleges célja, hogy bemutassuk, hogyan viszonyulnak a
szamojéd etimológiák a szamojéd nyelvek különböző klasszifikációihoz. Milyen osztályozás állítható fel az etimológiák mögé, többféle is felállítható, illetve felállítható-e egyáltalán?
Az etimológia gyakorlatában metodológiai ellentmondást tapasztalhatunk:
számos nyelvcsalád esetében a családfamodellből következik az etimológia
felépítése, az alkotóelemei (egy családfa hány ágának hány leánynyelvéből
várható megfelelés), míg több esetben nem ezt találjuk. Például az uráli
nyelvcsalád szamojéd ágának esetében ahány ház, annyi szokás (vö. később
a 3. pont). A szamojéd példa alapján úgy gondoljuk, hogy ha módosul a családfa felépítése, akkor annak az etimológiák, megfelelések feltételeit is módosítania kellene. Megfordítva is igaz (és ez talán a jellemzőbb): ha új hangmegfelelések, új morfológiai, lexikai stb. rekonstrukciók állnak elő, akkor a
családfa, vagy tágabban értelmezve a nyelvcsalád taxonómiája módosulhat.
Kérdés, hogy a családfamodellt, egy adott nyelvcsaládba tartozó nyelvek közötti viszonyt milyen elvek alapján határozzuk meg, ezt a viszonyt hogyan
vizualizáljuk, szükség van-e elvi döntésre, hogy egyféle szempontot kell csak
figyelembe venni, vagy komplexen kell-e vizsgálni, esetleg nemcsak nyelvészeti, hanem más típusú (etnográfiai, történelmi stb.) érveket is kell keresni.
Továbbá kérdés az is, hogy vajon a szamojéd családfamodell módosulása és

1

A tanulmány az MTA Bolyai János Kutatói Ösztöndíj támogatásával (Szeverényi Sándor), A nganaszan nyelv diakrón kognitív onomasziológiai szótára című, OTKA K100854
projekt keretében jött létre. Köszönjük név nélküli lektoraink megjegyzéseit, javaslatait, melyeket igyekeztünk megfogadni.
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a szamojéd etimológia különböző definíciói befolyásolják-e az uráli családfa
és etimológia definícióját is.
Dolgozatunk a következőképpen épül fel:
(a) Elméleti alapvetések: néhány szó a családfa konstruálás módszereiről
(kladisztika); miért nincsenek elméletileg megalapozva a különböző
családfa feltételezések a szamojédológiában, sőt az uralisztikában is
alig?
(b) A szamojéd családfák bemutatása és a hozzájuk tartozó érvelés.
(c) A szamojéd etimologizálási gyakorlatok a családfák tükrében.
(d) Milyen megoldások lehetségesek a felmerült problémára?
Előre le kell szögeznünk, nem gondoljuk, hogy a szamojéd nyelvek rokonsági viszonyait feltétlenül és kizárólagosan a családfamodellel kell/lehet
ábrázolni, de azt sem gondoljuk, hogy a családfákat teljesen el kell/lehet vetni. Meg kell jegyeznünk, hogy olyan területről beszélünk, amelyen évtizedek
óta több elmélet él egyszerre, rengeteg a megválaszolatlan és a fel nem tett
kérdés is. Nem kívánunk állást foglalni az egyes családfamodellek mellett
vagy ellen sem. Ebben a tanulmányban csupán azt az elvi/elméleti kérdést
járjuk körbe, hogy az egyes alapnyelvek etimonjai és az adott nyelvcsaládba
sorolt leánynyelvek taxonómiája milyen összefüggést mutatnak. Végül pedig
arra a (költői) kérdésre próbálunk meg válaszolni, hogy amennyiben a „forgalomban lévő” szamojéd etimológiákat különböző megközelítések, etimologizálási elvek mentén alkották meg, akkor mit is gondoljunk a proto-szamojéd lexikonról.
1.1. A probléma gyökere: a hagyományos definíció/felosztás
A klasszikus proto-szamojéd (továbbiakban: PS) etimológia a szamojéd
nyelvek hagyományos felosztásán alapszik, mely leginkább az egyik legfontosabb történeti szamojédológiai forrásban, Juha Janhunen szamojéd etimológiai szótárában (SW, 1977) érhető tetten.
Ez a klasszikus felfogás a hagyományos szamojéd családfa bináris/dichotomikus rendszeréből következik, amely összhangban van a hagyományos
uráli/finnugor bináris elképzeléssel is: miszerint egy uráli etimológia alapfeltétele, hogy minimálisan a két – finnugor és szamojéd – ág egy-egy nyelvéből legyen megfelelés. A bináris rendszer pedig kompatibilis volt már a legelső nyelvleírásokkal, valamint a szamojéd nyelvek északi, ill. déli csoportokba való sorolásával (Castrén 1854), mely szerint a standard PS bináris
osztályozás szerint egy szamojéd etimológiának legalább két tagja van: egy
234

CSALÁDFA ÉS ETIMOLÓGIA ÖSSZEFÜGGÉSEI A SZAMOJÉD PÉLDA ALAPJÁN
valamely északi-szamojéd nyelvből, egy pedig valamely déli-szamojéd
nyelvből:
– északi-szamojéd: nyenyec, nganaszan, enyec
– déli-szamojéd: szelkup, szajáni szamojédok (kamassz, kojbál, illetve
mator, tajgi, karagasz = MTK)
Az előbb említett hagyományos, bináris felfogás szerint, ha végignézünk
a családfán a PU és egy szamojéd nyelv közötti útvonalon, akkor két közbülső alapnyelvvel is számolnunk kell:
nganaszan
enyec
nyenyec

>>> PNS
>>> PS

szelkup
kamassz
MTK

>>> PU

>>> PSS

Ennek megfelelően a csak északi-szamojéd, illetve csak déli-szamojéd
nyelvek egyezései olyan innovációként értelmeződtek, amelyek akkor sem
minősülhettek szamojéd korinak, ha egyébként a szamojéd korinak minősített hangmegfelelések jelentenék a kapcsolatot. Az északi-szamojéd alapnyelv rekonstrukciójára (hangtan és/vagy lexikon) ugyan történtek kísérletek
(pl. Janhunen 1977, Sammallahti 1975, Anyikin – Helimszkij 2007), ugyanakkor azonban a déli-szamojéd alapnyelv meghatározásával senki nem próbálkozott, mégpedig valószínűleg azért nem, mert korai kutatásokra nem volt
lehetőség, később pedig Helimszkij vizsgálatai nyomán és után elfogadottá
vált, hogy a déli szamojéd nyelvek viszonyai más taxonómiát követnek
(Helimszkij 1982, 1996, 1997).
A szamojéd etimológiai kutatások módszertani szempontból nem mindig
koherensek, nincs olyan alapmunka, amely minden információt tartalmazna,
elméleti indoklással. Az etimológiák mögött gyakran különböző elvi megfontolások állnak, sok esetben ragaszkodnak bizonyos családfamodellből következő definícióhoz (vö. Janhunen,2 Helimszkij), illetve születnek olyan etimológiák, amelyek esetében nem releváns szempont a szamojéd nyelvek
egymáshoz való viszonya (Aikio 2002, 2006).

2

Ezt maga Janhunen is elismeri egy friss tanulmányában (Janhunen 2015).
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Az elmúlt évtizedekben a hagyományos felfogás megkérdőjeleződött, számos kritika érte a bináris taxonómiai rendszert magát is (vö. pl. Salminen
2002), valamint a szamojéd nyelvek egymáshoz való viszonyának meghatározására is számos kísérlet történt (vö. Janhunen, Helimszkij). Mindezekből
mégsem látható át pontosan, hogy ezek hogyan viszonyulnak az etimológiákhoz. (Valószínűleg ezért is van az, hogy ez a szamojéd nyelveket és nyelvtörténetet kevésbé ismerő finnugristának sem tűnik fel.)
2. Hogyan készülnek a családfák?
Egyetértünk azzal, hogy nagyobb hangsúlyt kell fektetni magára a nyelvi
változásra, a folyamatokra, mint a fákra és térképekre, azaz Harrison szavaival élve: „we cared less about dates, maps, and trees, and more about language change, there’d be more real progress in the field” (Harrison 2003:
231). Ugyanakkor azt látjuk, ha a lexikon változásaira – és az etimológiára –
mint a nyelvi változás egy területére tekintünk, hogy nem ússzuk meg térképek, de legfőképpen fák nélkül.
Először nézzük meg általános szempontból a kérdést! Milyen elméleti
alapvetések állnak egyfelől az etimológiák minősítése és az egyes családfák
konstruálása mögött? Ez az a kérdés, amire nemcsak a szamojédológiában,
de az egész uralisztikában nem találunk kielégítő választ, a kevés magyar
nyelvű finnugrisztikai etimológiai irodalomban pedig valóban semmit (vö.
Benkő – K. Sal 1976). Nem véletlenül. Az indoeurópai családfák kapcsán is
meg lehet jegyezni, hogy nincs egységes gyakorlat a családfák konstruálására, sok múlik az adott kutató szemléletén (vagyis, hogy mit tart sarkalatosnak, úm. morfológiai, fonológiai, lexikológai érvek stb.): „In constructing a
family tree, the shape of the tree depends on what the linguist sees as important” (Clackson 2007: 9) – ahogy azt egy napjainkban használt indoeurópai
nyelvészeti bevezető szakirodalomban is olvashatjuk. Az indoeurópai nyelvészetben (az urálival ellentétben) leggyakrabban a morfológiai innovációkra
alapozták a nyelvek taxonómiáját (pl. Clackson 2007: 9).
Félő, hogy amikor egy-egy modellhez túlságosan ragaszkodunk, akkor elérhetünk arra a pontra, amikor a családfa határozza meg az eredmények minősítését, és nem az eredmények alapján módosítjuk szükség esetén a családfát, a nyelvi viszonyokat és így a nyelvrokonság taxonóm viszonyainak vizualizációját evidenciaként kezeljük. Ez történt a szamojéd nyelvek hagyományos felfogását illetően is.
Köztudott, hogy a nyelvi családfa-elágazások meghatározásának innovációkon kell alapulnia, nem az ősi közös tulajdonságokon (mint ahogyan pl. a
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paleontológia kladisztikában alapvető). Az ilyen, családfa-meghatározáskor
figyelembe vett nyelvi innováció általában hangtani, morfológiai, lexikai
lehet. Újabban az uralisztikában is megjelent az a felfogás, hogy kizárólag
vagy legalábbis elsősorban a hangtani innovációknak van szerepe a családfa
meghatározásában (vö. Häkkinen 2012). A lexikai és morfológiai érvek azért
nem állják meg önmagukban a helyüket (és így a lexikostatisztika sem), mert
egy adott lexémáról nem feltétlenül tudjuk megállapítani, hogy innováció
eredménye vagy ősi örökség (false divergence). Mindazonáltal a lexikostatisztika módszere sem tűnt el teljesen, még ma is használják (Blažek 2012),
a számítógépes elemzésekben pedig előszeretettel alkalmazzák.
2.1. A családfamodellek
Az uralisztikában a mai napig a családfamodell alapján tekintik meghatározottnak a nyelvi viszonyokat. Hozzá kell fűznünk azt, hogy számos kapcsolatot, jelenséget, azok jellegét a családfamodell nem képes megmutatni.
A családfamodellt ma már sokan meghaladottnak vagy legalábbis nem
kizárólagosnak tekintik, mégpedig annál az oknál fogva, hogy csak egyféle
kapcsolatot képes megjeleníteni: a beszélőközösségek (és így a nyelvek)
olyan szétválását, amely során az elkülönülő csoportok között teljesen megszűnik a kontaktus. Ennélfogva nem tudja ábrázolni a nyelvjárás-kontinuumokat sem (pl. Luraghi – Bubenik 2010: 5). Egyre többen tartják elavultnak,
félrevezetőnek, mind a hazai, mind a nemzetközi szakirodalomban, például:
„The family-tree metaphor [developed for Indo-European] has been taken
over for other parts of the world in stark form, often as the sole model for relationships between [among] languages... Rather than asking whether a form
of family tree is appropriate to the language situation in some newly studied
region, it has often been simply assumed that it is. What began as a metaphor
has been ascribed reality, and has acted to constrain enquiry along narrow
lines. This can lead at best to a partial and at worst to a mistaken statement of
language relationships.” (Ld. Aikhenvald – Dixon 2001: 6–7, idézi Campbell
2008: 328.)
A kifogások egy részét nem tartjuk jogosnak. Olyan magyarázatot követelni az összehasonlító történeti nyelvészettől, amely az összehasonlító történeti nyelvészet szándékában nem is állt és áll – nem indokolt. A kifogások
mögött egyfelől az evolúciós nyelvészet, másfelől a kontaktus nyelvészet, ill.
a szociolingvisztika és bizonyos mértékig a humánbiológia előretörése figyelhető meg. Hozzá kell tennünk, hogy egyik sem cáfolja vagy vonja kétségbe
pl. a hangmegfelelések plauzibilitását és jelentőségét. A családfamodellezés
kritikája és elégtelensége olyan nyelvek, nyelvcsaládok kutatói részéről me237
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rül fel elsősorban, ahol a beszélőközösségek ugyanazon a területen belül maradtak, így az innovációk, a másodlagos egyezések elkülönítése az ősi jegyektől problémásabb (pl. Kaylan – François 2013).
Új lehetőséget jelent a számítógépes modellezés ezen a területen is. Ez azt
jelenti, hogy többféle típusú és sokkal nagyobb mennyiségű adatot lehet feldolgozni és egyszerre kezelni. Nagyobb és több szempont alapján összeállított adatbázis segítségével lehet a nyelvi viszonyokat modellezni, amelynek célja lehet a családfamodellezés (ilyen pl. a lexikostatisztikára épülő
„Pennsylvania family tree” vagy a „New Zealand tree”, de vannak ma már
ezeknél sokkal komplexebb modellek is). Az indoeurópai nyelvészetben ezt
ma több helyen művelik, az uralisztikában ilyen típusú kutatásra viszont csak
elvétve van példa (BEDLAN project).
Természetesen a nyelvek közötti viszonyok ábrázolásának hagyományos
módszerei sem tűntek el (izoglosszák, hullámelmélet stb.), ugyanakkor ezek
az időbeli kérdésekre nem képesek válaszolni. Az izoglosszák felállításával
az a probléma, hogy esetükben nehéz megkülönböztetni azon hasonlóságokat, amelyek közös innovációk eredményei (szünapomorfiák), a közös ősi jelenségeket (szünpleziomorfiák) és azokat, amelyek párhuzamosan alakultak
ki (homopláziák), illetve ezek elválasztását a csupán véletlen hasonlóságtól
(Kaylan – François 2013: 9). Vannak már kísérletek arra, hogy az izoglosszákat és az összehasonlító módszer alapján ismertté vált fonológiai, lexikai,
morfológiai innovációkat számítógépes elemzéssel kössék össze, és a nyelvrokonsági viszonyok vizualizációját ennek alapján alkossák meg. Ez a módszer a történeti glottometria (François 2014). Ugyanakkor az első lépés a
glottometria esetében is az innovációk elkülönítése a megőrzött tulajdonságoktól.
Véleményünk szerint összességében az összehasonlító módszerre épülő
családfamodellezésnek megvan a létjogosultsága, azonban tisztában kell lennünk annak – elsősorban időbeli – korlátaival (pl. McMahon – McMahon
2012: 55–58). Mindkét hagyományos módszer teljesíti azt, amire kidolgozták, azonban tudni kell azt, hogy mindkettő szükségszerűen leegyszerűsít.
Vannak olyan nyelvcsaládok, ahol történeti, földrajzi okokból nem lehet
helytállóan és kimerítően alkalmazni őket (Rankin 2003: 186). Az uráli nyelvek esetében a szamojédon kívül ilyenek például az obi-ugor nyelvek viszonyai is. Azzal is egyetérthetünk, hogy nehéz, olykor szinte lehetetlen elkülöníteni az areális és a genetikai jegyeket egymástól: „It is definitely not a
question of exclusive domains – areal versus genetic –, but rather of both
working in concert to answer the question, what happened?” (Campbell –
Poser 2008: 328). Azonban sok esetben ahhoz, hogy meg tudjuk válaszolni a
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kérdést (miszerint: mi történt?), szükséges az areális és a genetikai szálakat
szétbogozni. A következő ábra azt szemlélteti, hogy a két alapnyelv (alapnyelv és alapnyelv’) közti különbséget a nyíllal jelölt innovációnak (legyen
az akár fonológiai, morfológiai is) kell hordoznia. Ha ilyen innovációk nem
mutathatók ki, akkor a két alapnyelv megkülönböztetése sem kellően bizonyítható.

1. ábra
2.3. Családfa és etimológia
Nem találunk utalást sem az általános szakirodalomban, sem az uralisztikaiban arra, hogy egy etimológia alapfeltételéhez tartozik-e, hogy a(z éppen
aktuális vagy alkalmazott) családfa szerkezete szerepet játszik-e a meghatározásában és fordítva: azaz, hogy a családfa mely ágaiból, hány leánynyelvben lehet és szükséges kimutatni a folytatást. Ezek mintha a családfa szerkezetéből adódóan is evidenciaként léteznének. Ilyen tétel például az, hogy az
uráli etimológia alapfeltétele, hogy legalább egy szamojéd és legalább egy
finnugor nyelvből kimutatható legyen megfelelés.
Ennélfogva mintha ez azt jelentené, hogy előbb kell meglennie a családfának, és csak utána tudjuk minősíteni az etimológiánkat. A „klasszikus” módszertan is ezt támasztja alá. Az összehasonlító történeti módszer lépései is e
szerint következnek (Durie – Ross 1996: 6–7, idézi McMahon – McMahon
2005: 9–10):
(a) Azon diagnosztikus bizonyítékok meghatározása, amelyek alapján állítható, hogy a nyelvek egy bizonyos csoportja rokon, azaz nyelvcsaládot alkotnak.
(b) E rokonság feltételezett készletének összegyűjtése (morfológiai paradigmák, lexikai egységek).
(c) Hangmegfelelések kidolgozása, a nem szabályos kognátumok kiszűrése.
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(d) Az alapnyelv rekonstruálása a következők szerint:
– A protofonológia rekonstruálása a (c) alapján, a hangváltozás irányának meghatározása.
– A protomorfémák rekonstruálása (morfológiai paradigmák, lexikai
egységek) a (b) pontban összeállított anyag alapján és a (d)-ben meghatározott, valamint a (c)-ben meghatározott szabályok alapján.
(e) Az innovációk nyelvcsaládon belüli csoportok szerinti megállapítása
(fonológiai, lexikai, szemantikai, morfológiai, morfoszintaktikai).
(f) Az innovációk táblázatba rendezése (e), a nyelvcsalád belső taxonómiájának felállítása (családfa).
(g) Etimológiai szótár összeállítása, kölcsönzések, jelentésváltozások stb.
Ezek szerint az etimológiák korának megállapítása a nyelvi viszonyok
meghatározása után történhet – mivel az egyes etimonok meghatározása függ
attól, hogy milyen taxonómiát alkalmazunk –, amiből számunkra az következik, hogy pusztán etimológiák (lexikostatisztika) alapján kétséges adekvát
családfát meghatározni.
3. Szamojéd családfák
A következőkben nézzük meg, hogy merülnek fel ezek a kérdések az általunk vizsgált területen! Először bemutatjuk a szamojédológiában többé-kevésbé ismert családfamodelleket, majd ismertetjük a hozzájuk tartozó argumentációt. Összességében előrevetítve elmondhatjuk, hogy a szamojédológiában a hagyományos bináris családfamodellt felváltották az inkább lineáris
jellegű, gereblyeszerű modellek. Az észak-déli földrajzi szemléletből adódó
taxonómia szintén nem állta meg a helyét a későbbiekben.
3.1. A hagyományos családfa

2. ábra
A hagyományos családfa
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Az ún. „hagyományos” szamojéd családfa tehát azt jelenti, hogy a szamojéd nyelvcsaládon belül két közbülső alapnyelvvel kell számolni, az északival és a délivel. A mai napig sokfelé találkozni ezzel a modellel, elsősorban
kézikönyvekben, miközben ma már ezt senki nem tartja követendőnek.
Ugyanakkor nagy a bizonytalanság is: az északi-szamojéd alapnyelvet (enyec,
nyenyec és nganaszan) areális-genetikai egységként határozzák meg, amely
viszont azt is mutatja, hogy igenis vannak olyan vonások, amelyeken e három nyelv osztozik. Messzire kell visszamennünk a tudománytörténeti időben, ha rekonstruálni akarjuk e modell létrejöttének pillanatát.
Az északi, ill. déli csoportosítást már a szamojéd nyelvek első jelentős kutatójánál, Mathias Alexander Castrénnál (1854) megtaláljuk. Le kell szögeznünk azonban, hogy Castrén utazásai során tett megfigyelései alapján készített csoportosítása pusztán földrajzi alapon történt. Munkája kifejezetten leíró
jellegű, történeti vonatkozásokat nem állapít meg. Ugyan már is ő felfigyelt
arra, hogy bizonyos jelenségek megegyeznek az északi csoport három nyelvében, gyakran használja az északi szamojéd, ill. déli szamojéd megnevezéseket (Castrén 1854), de minden alkalommal anélkül, hogy utalna arra, hogy
e nyelveket a földrajzi elhelyezkedésen kívül bármi más – genetikai rokonság – is összekötné.
Castrén csoportosítása valamivel később, a nyelvhasonlítás hőskorában
már másképpen jelenik meg: Halász Ignác már erősen történeti szemléletű
munkájában így ír: „Castrén Mátyás, a ki majdnem az egész területet bejárta,
a hol szamojédok találhatók, öt csoportra osztja fel őket: 1. jurák 2. tavgi 3.
jeniszeji 4. osztják és 5. kamaszini szamojédokra. (…) Nyelvileg ez öt szamojéd törzset két főcsoportra oszthatjuk: az északihoz tartozik a jurák, tavgi
és jeniszeji szamojédság, a délihez pedig az osztják és a kamaszini alkatában
és szókincsében számos jellemző sajátság található, mely őket egymástól élesen elválasztja, ép úgy mint az ugor nyelvek körében a keleti és nyugati ágnak. Az egyes szamojéd nyelvek maguk is számos dialektusra oszolnak”
(Halász 1893–94: 2).
Arról természetesen Halász Ignác nem szól, hogy ez az északi és déli felosztás milyen jellegű csoportosítás eredménye, mintha Castrén megállapításaiból egyértelműen következne, hogy azokat a szerző történeti nyelvhasonlítás eredményeként tette volna. Halász Ignác munkája később Donnerre volt
hatással, Donner után pedig már gyakran hivatkozás nélkül került be a szamojéd nyelvek északi-déli felosztása a kézikönyekbe, így Collinder 1950–
60-as években megjelent összefoglaló munkáiba (pl. Collinder 1960).
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3.2. Helimszkij 1982/1997
Helimszkij az 1970-es évek végétől, 1980-as évek elejétől kezdve többször
tett kísérletet a szamojéd nyelvrokonság ábrázolására, a rokonsági viszonyok
hierarchiájának rendezésére. 1982-es munkájában mutatja be azt a családfamodellt, amely először szakít az északi és déli csoportok elkülönítésével, s
ezzel együtt a bináris rendszerrel is. Helimszkij politomikus/gereblyés ábrát
mutat be két szinten is:
szamojéd

északi szamojéd

nyenyec

enyec

szelkup

kamassz

mator

nganaszan

3. ábra
Helimszkij gereblyés családfája
E családfa mögött részletes érvelést találunk. Érvelésének nyelvészeti
alapja a lexikostatisztikai módszer, a Swadesh-lista alapján összeállított glottokronológia (Helimszkij 1982: 38–45), majd ezeket kiegészíti nem-nyelvészeti érvekkel is, mint például a teherhordó réntenyésztés kialakulása (Helimszkij 1996).
3.3. Janhunen 1991/1998
Janhunen 1998-as munkájában vált ismertté az alábbi családfa:
proto-szamojéd

nganaszan

enyec nyenyec

szelkup

kamasz

mator

4. ábra
A Janhunen-féle családfa
A szerző a tanulmányban nem fejti ki a családfa mögötti érveket, csupán
utal egy 1991-es rövid orosz nyelvű cikkére (Janhunen 1991), amelyből a következőket tudjuk meg: Janhunen szerint a szamojéd nyelveket lineárisan
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foghatjuk fel. Közöttük mindvégig a genetikain túl erős az areális kapcsolat.
Feltételezése szerint valószínűleg a nganaszan vált ki legelőször a szamojéd
egységből. Mindezt Janhunen földrajzi (mivel a legészakibb, legtávolabbra
vándorolt szamojéd nép, ennél fogva nagyobb valószínűséggel konzerválódhattak az ősi tulajdonságok, jelenségek), etnokulturális (a fellelhető hitvilágbeli archaizmusok miatt), valamint nyelvészeti érvekkel támasztja alá.
A nganaszan különállását nyelvészetileg morfológiai érvekkel kívánja
igazolni. Azt írja, hogy a nganaszan morfológiában számos innovatív jelenség van, amely a többi szamojéd nyelvben nem található meg. Két fontos jelenséget említ:
(1) Aorisztosz: Janhunen felveti, hogy a nganaszan aoristos (imperfektív és perfektív) markerek eredete ugyan nem tisztázott, lehet, másodlagos innováció, de valószínűbbnek tartja, hogy korábbi elválás nyoma. Hangtanilag
nem lehet az ősiség mellett érvelni, ennél fogva – ahogy Janhunen is
megjegyzi – ősi vonás (és ez indokolná a nganaszan első kiválását) vagy
külön nyelvi fejlemény (az imperfektív marker még csak-csak magyarázható, de a perfektív már nem). Azonban az imperfektív-perfektív oppozíció már eleve feltehető a szamojéd alapnyelvre.
(2) Helyjelölő esetek rendszere: a szamojéd esetrendszer (Nom, Acc, Gen,
Lat, Loc, El, Prol) az összes leánynyelvben megőrződött, mindössze egy
szignifikáns eltérést találunk, ez a locativusi alak a nganaszanban (Janhunen 1991).
(3) Janhunen feltevését a következő táblázat jól szemlélteti (Alatalo 1999:
16):
proto
erdei
tundrai
enyec nganaszan szelkup
szamojéd nyenyec nyenyec
*-kəna
-həna
-həna -həne
-ntənu
-Ykən

kamassz
-gən

1. táblázat
Az SgLoc toldalékok a szamojédban
Janhunen ebben az értekezésében kimondja, hogy az eddig feltételezett
északi-szamojéd egységet, amely a nyenyec és enyec mellett a nganaszant is
magába foglalja, szigorúan areális értelemben szabad csak felfognunk.
Janhunen családfaábrájából kiolvasható, hogy a nganaszan utáni második
elágazás a mator kiválását jelenti. Ezt azonban egyáltalán nem magyarázza/
indokolja írásában, csupán megemlíti, hogy a mator és a kamassz távolabb
áll egymástól, mint ahogyan azt addig gondoltuk.
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Janhunen etimológiai konzekvenciákat tudomásunk szerint nem említ.
Amennyiben ragaszkodunk ahhoz az eljáráshoz, miszerint a családfamodell
meghatározza, hogy hány ágban, hány nyelvben kell megfelelést találni, akkor e szerint csak az minősülhet szamojéd etimológiának, amelynek van nganaszan tagja, hiszen ez az első közös csomópontunk. Ennek akkor lenne
plauzibilitása, ha a nganaszanban nagy arányban találunk ismeretlen eredetű
lexémákat (hozzátéve, hogy a „nagy arány” relatív, vö. Szeverényi 2015).
3.4. Helimszkij 2005
Helimszkij 1997-ben Helsinkiben a Mator and Northern Samoyed címmel
tartott előadásában vázolta fel először azt az elméletét, amely szerint a mator
legközelebbi rokona az enyec és a nyenyec. Az északi és déli csoportosulás
pedig másodlagos érintkezések/kapcsolatok során alakult ki. Következtetése
szerint a szamojéd egység felbomlása előtt a (proto)mator a (proto)nyenyecenyec dialektussal alkotott egységet. Emellett felsorakoztat fonetikai érveket,
pl. a PS *a (Janhunennél *ä) palatális artikulációja, továbbá nyelvtani és szókészletbeli érveket, melyeket nem részletez. Azaz taxonómiáját ebben az
esetben is komplex érvrendszerre alapozza. Ugyanakkor Helimszkijnek ezt
az elméletét nem tudjuk részletesebben bemutatni, mivel nem maradt fent
csak az a 2005-re datálható, kézirataiban szereplő családfamodell, melyre
többen is hivatkoznak azóta:
PROTO-SZAMOJÉD

SZELKUP

KAMASSZ

MATOR NYENYEC-ENYEC

NGANASZAN

elsődleges egység
ősszamojéd dialektus

másodlagos egység
(a migració időszaka)

kései egység
areális csoportosulások

ÉSZAKI SZAMOJÉD

SZAJÁN-SZAMOJÉD

NYUGATI
ÉSZAKI SZAM.

KELETI
ÉSZAKI SZAM.

SZELKUP
KAMASSZ
MATOR
NYENYEC
ENYEC
É Ty Kö O K kamassz kojbál mat. taig. karag. E T jur.
E
T

5. ábra
Helimszkij legutolsó családfamodellje (2005)
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4. A szamojéd etimológiák
A taxonómiák számbavétele után nézzük meg, hogyan viszonyulnak ezekhez a szamojéd etimológiák!
4.1. Helimszkij
Helimszkij rekonstrukciós elveire csak következtetni lehet, mivel elméleti
bevezetőt nem írt a munkáihoz. Alapelveit csupán a gyakorlatában kereshetjük és érhetjük tetten. Vizsgáljuk meg néhány etimológiai munkáját ebből a
szempontból! Helimszkij a Nyelvtudományi Közleményekben publikált szamojéd és MTK etimológiákat (Helimszkij 1986, 1992–1993), amelyeket az
MTK nyelvek vizsgálata során dolgozott ki. Összesen 78 etimológiát közöl,
ezeknek egy részét minősíti szamojéd korinak. PS etimológiái közül kilencnél nem említ északi-szamojéd megfelelést (számuk szerint 20., 21., 39., 53.,
57., 66., 72., 73. és 74.). Ezek alapján arra következtethetünk, hogy Helimszkij
ezekben a munkáiban azokat a megfeleléseket tartotta szamojéd korinak,
amelyek az 1982-es családfamodellje (3. ábra) szerinti első négyes elágazásból legalább két ágban kimutathatók (északi-szamojéd, szelkup, MTK, kamassz). Ugyanez az eljárása a néhány évvel későbbi munkájában (1997) is.
Azaz, ha legalább két ágban talál szamojéd hangmegfelelések szerint egyeztethető szavakat, akkor azok ősszamojédnak minősíthetők, például a (20) számú
etimológia vagy a későbbiekben (6.1. pontban) lásd a vidra etimológiáját:
20. Самод. *päjt1‹ ’дикая коза, косуля’. Корень реконстрируется на
основании следующих данных: камас. (С) ph&tu ’wilde Ziege’, (D)
p`ō´du ’Ziege, коза, Capra sibirica’ | койб. (PZoogr.) pooto ’Cervus
capreolus’, (Сп) пǒдо ’коза’ | MTK (MMscr 130) тайг. háschte,
караг. h&schte ’capreolus’, (PMscr 460) chásta ’коза’, (Сп) матор.
хашта id.

4.2. Aikio
Az elmúlt években Ante Aikio rekonstruált proto-szamojéd alakokat
(Aikio 2002, 2006). Aikio új irányból közelíti meg a szamojéd alapnyelvet:
„felülről” vagyis a finnugor és az uráli irányából. Ez a megközelítés is feltételezi az uráli nyelvek hierarchiáját, azaz minimálisan azt, hogy az uráli alapnyelv kétfelé ágazott el: finnugorra és szamojédra. Ez az egyik alapfeltétele
az etimológiáinak, annak ellenére, hogy ennek plauzibilitásában ő maga sem
biztos („I operate with the traditional concept of a Finno-Ugric protolanguage (PFU) as distinct from Proto-Uralic (PU), despite its controversial
status”, Aikio 2002: 10). Módszere a rekonstruált hangmegfelelések „predik245
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tív erejébe” vetett hit, amely révén a PU/PFU alapján egy szamojéd leánynyelvi alak segítségével tud feltételezett PS alakokat létrehozni. Aikio nem
foglalkozik a szamojéd nyelvek belső viszonyaival, ő az uráli szempontjából
vizsgálja és rekonstruál szamojéd etimológiákat. Eljárása eltér az előzőekben
bemutatottól, ugyanis Aikio akkor is rekonstruál proto-szamojéd alakot, ha
annak folytatása csak egyetlen szamojéd nyelvben mutatható ki. Vizsgáljunk
meg két példát! (Aikio 2002: 27):
PS *sajə- ’hadat visel, háború’ [> nyenyec saγuº ~ sayuwº ’katona, harcos, ellenség’ sayuºdør- ’hadat visel’, sayºnor-id., sayuºdørma ’háború’ stb.] (Lehtisalo 1956: 402, Terescsenko 1965: 42) < PU *śoßa ’háború’.

A nyenyec szócsalád származékainak előzménye a proto-nyenyec *sajəalakban rekonstruálható. Az eredeti jelentés szerinte ’war’, ’to wage war’ lehetett. A nyenyec szónak nincs megfelelése a többi szamojéd nyelvben.
Finnugor megfelelései viszont vannak: finn sota ’war’, mordvin śudo- ’to
curse’, mari šuδe- stb. (UEW 777). Ez alapján (tehát a finnugor és a nyenyec
alapján) PU *śoßa alakot rekonstruál (a szamojéd nélkül lehetne *śoÞa és
*śota is). Szabályos hangmegfelelésekkel pedig szerinte előállítható a PS
alak: PU *ś > PS *s, PU *o > PS *a (eredeti a-tövek), PU *ß > PS *j. A
második szótag magánhangzó lekopása nem szabályos (*a > *ə), de vannak
rá példák. Az etimológia jelentéstanilag erős: a finnségi és a nyenyec jelentések megegyeznek, a mordvin és a mariban pedig ’to wage war’ > ’to curse’
jelentésváltozásnak kellett végbemennie. Továbbá megjegyzi, hogy a ’háború’ fogalom a PU időszakra már feltételezhető, mivel a háborúskodás már az
ősközösségi társadalmakban is létező tevékenység volt.
PS *məjə- ’boldognak lenni’ [> nyenyec møyø-] < PU *muja- ’boldoggá válik; boldogság, mosoly’ (Aikio 2002: 22).

A nyenyec møyø- igének nincs megfelelője más szamojéd nyelvben, de –
ahogyan Aikio állítja – szamojéd hangmegfelelésekkel visszavezethető PS
*məjə- alakra. A szó megfeleltethető Aikio véleménye szerint egy számi szócsaládnak, ahol a képzetlen tő folytatása megvan az északi számiban: modji,
inari moje ’smile’. További képzett alakok: északi moddját ’to smile’, déli
mujjies ’smiling’, skolt mojjâm ’smile’. A proto-számi alakot *moj# formában rekonstruálja, amely egy korábbi *muja- alakra lenne visszavezethető.
Ez a számi szócsalád teljesen megfeleltethető a nyenyec møyø- igének. A PS
*məjə- alakot megkapjuk a PU *muja- alakból *u > *ə szabályos hangmegfelelésekkel és ugyan szabálytalan, de gyakori tővéghangzó-redukcióval. Aikio
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szerint az nem jelent problémát, hogy az uráli nyelvek közül csak kettőben
maradt meg a nyoma ennek az uráli etimológiának: szerinte a ’boldog, boldogság, boldognak lenni’ fogalmak „nem tartoznak a lexikon stabil részéhez”, itt gyakran innovációs kifejezéseket találunk.
Kétségtelen, hogy Aikio módszerében van logika. Módszertani szempontból azt mondhatjuk, hogy ez nem kifogásolható, ugyanakkor szokatlan: azokat a hangmegfelelési szabályokat alkalmazza, amelyeket a szamojédológia
is elfogad. Ugyanakkor kérdés, hogy pl. egy ugor nyelvész mit szólna ahhoz,
ha egyetlen ugor nyelv adata alapján rekonstruálnánk proto-ugor alakokat.
5. Összegzés
Jaakko Häkkinen megállapításával, melyet ugyan nem szamojéd, hanem
uráli szempontból állít, egyetérthetünk: „...we have to reject those family
trees which are based on the amount of vocabulary inherited from PU” (Häkkinen 2012: 23). Mit jelent mindez a szamojéd etimológiák vizsgálatának
esetében? Az első családfamodelleket lexikostatisztikai módszer alapján alkották meg, ám a későbbiekben a szamojéd nyelvek csoportosításában a lexikon háttérbe szorult. Ugyanakkor az etimológiai kutatások, a PS lexikon felülvizsgálata a mai napig nem történt meg. Ennek oka nem lehet csupán az,
hogy a másodlagos egyezések kiszűrése, a kontaktusok vizsgálata valamivel
nagyobb hangsúlyt kapott az elmúlt időkben, hanem az is, hogy bizonytalanság tapasztalható az etimológiák mögötti taxonómia kiválasztásában.
Az alábbi ábra azt mutatja, hogy a szamojéd etimológiák definíciójához
olyan érvet alkalmazunk, amelyről mindenki tudja, hogy „false”. A kör bezárul: a családfa alapján minősítjük az etimológiákat, ám az újabb modelleknek, taxonómiáknak nincsenek meg az etimológiai „következményei”, annak
ellenére, hogy az minden etimologizálási gyakorlat alapja.

6. ábra
Mindezek alapján elmondható, hogy az összehasonlító szamojéd nyelvészet további kihívások előtt áll. Az elmúlt közel két évtizedben a rendszeres
gyűjtésnek köszönhetően a kis élő szamojéd nyelvek anyagai megsokszorozódtak, a korábbiaknál modernebb és részletesebb nyelvtani leírások láttak
napvilágot. Ezek történeti szempontú feldolgozása nagyon fontos lenne.
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5.1. Összefüggések
A továbbiakban két példát mutatunk arra, hogy a különböző történeti rétegek etimológiái, a lexikai innovációk, ill. egyéb külső tényezők figyelembe
vételével milyen összefüggéseket ismerhetünk fel.
aŋ‹3

PU
hófajd, jégré- åwå4
ce, jeges kacsa

PS
hófajd

PS

ńäp5
Ng
TNe

ŋaŋuäďä
ŋaŋu

WNe
—
En
ŋau (B)
Slk uu
Km uŋa
Kb
Kg

angat
onho

Ente
—
Eisente, Polar—
ente; Anas hiemalis
—
—
Ente
aba
Schneehuhn
uu
Rebhuhn
uŋŋa’
Anas Rutila
Tetrao lagopus

—
—

—
—

—
ńabi

—
Schneehuhn
Schneehuhn
Schneehuhn

ńap
ńawo
ńaab
nap’
na’m
nap
—

—
—

egyéb

kacsa,
réce
— kähi
fajd
Ente xońďe fajd
xorki
Ente
Ente
Ente
Ente
Ente
—

2. táblázat
’réce’, ’kacsa’ (’Ente’) ~ ’hófajd’ (’Schneehuhn’; ’Lagopus’)
A táblázat a ’réce, kacsa’ ~ ’hófajd’ jelentéssel rekonstruált uráli etimológiát, és annak szamojéd folytatását mutatja be a leánynyelvi adatokkal, valamint egy olyan szamojéd kori etimológiát, amelynek nincsen uráli előzménye. Jól látható, hogy amíg az uráli alapnyelv szintjén nehéz elkülöníteni az
’Ente’ és a ’Huhn’ jelentéseket, addig a szamojéd folytatását Janhunen rekonstruálta, kevés nyelvre alapozva. Több kérdés is felmerül, ha együtt nézzük a három etimológiát:
(1) Csak a kamassz és a szelkup esetében szerepel ugyanaz az adat mindkét
etimológiában. Ha viszont a PS etimológia az uráli folytatása, akkor
felmerül a kérdés, hogy miért hiányoznak a szamojéd etimológiából az
3

Az eredeti helyen megadott kikövetkeztetett jelentés (UEW 13): ’Schneehuhn, Eisente,
Polarente; Harelda glacialis, Anas hiemalis’.
4
SW19. Jelentés: ’Schneehuhn’.
5
SW107. Jelentés: ’Ente’.
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északi szamojéd nyelvek adatai? Bármi is a helyzet, vannak olyan nyelvi
változások, amelyekre a két etimológia nem ad választ, sőt félrevezet.
(2) Ezt megerősíti, hogy az enyec esetében ellenben azt látjuk, hogy különböző lexémák tartoznak az etimológiákhoz. Elvileg mindkét megfelelés
működhet, ekkor viszont hasadást kell feltételeznünk (ui. ugyanabban a
nyelvjárásban is kimutatható mindkét alak, vö. Szorokina – Bolina 2009:
41, 298).
(3) Ezt erősíti meg a másik két északi szamojéd nyelv, ahol a ’fajd’ jelentésre
innovációs elemeket találunk (legalábbis ismeretlen eredetű lexémákat).
PS (SW129)

PS (Helimszkij 1992–
1993: 110)
pucə
hód (?) ki
coboly tet vidra
Ng
—
—
—
—
—
—
TNe puddo Biber —
—
—
—
? (jr)
En purro, Biber sini Zobel —
—
púdo
Slk
Mt

puti

PS (SW69)

Biber si

Zobel töt

ki

Zobel tit

Km
šili Zobel
chudo?
Biber
Kb
sile Zobel
Kg
—
—

—
—
—

Fischotter
Zobel
Fischotter
—
—
—

PNS?

egyéb

ľiðiŋkə Zobel
ľiďaŋ
Biber to%(tos) Zobel
ńencad Fischotter
ľiðog
Zobel
jiðeg
Biber
lidogo

aldə
sādā

Zobel
Biber

3. táblázat
’coboly’ (’Zobel’) ~ ’hód’ (’Biber’) ~ ’vidra’ (’Fischotter’)
A 3. táblázat hasonló külsejű és életmódú állatok (coboly ~ hód ~ vidra)
szamojéd etimológiáit és egyéb megnevezéseit mutatja be. Akár további állatfajokat is beemelhettünk volna, pl. rozsomák, nyest stb., ám ezek nem mutatnak olyan típusú átfedéseket, mint az itt tárgyalt három. Az erdei nyenyec
alakot megfelelő forrásmennyiség hiányában nem említjük a táblázatban. A
szakirodalom három PS szamojéd etimológiát tart számon, mind a három fajra egyet-egyet, ebből a szempontból egyértelműnek tűnik a helyzet. Azonban, ha a három szamojéd kori etimológiához tartozó adatokat jobban megfigyeljük és összevetjük a mai leánynyelvi alakokkal, akkor itt is találunk ér249
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dekes összefüggéseket. Az jól látszik, hogy a déli szamojéd nyelvek adatai
összetartoznak, ellenben csupán egy-egy régi adat bukkan fel az északi szamojédban, a Helimszkij által javasolt etimológiának pedig nincs is északi tagja. Felmerülhet a kérdés, miért is lenne olyan területen vidra – pl. a Tajmirfélszigeten –, ahol egyébként nem honos. A PS etimológiákhoz tartozó északi adatok régiek, az enyec a Mikola-féle szótárban (1995) és Castrénnál sem
található, valamint az újabb forrásokban sem. Az északi szamojéd nyelvekben – így nem meglepő módon – találunk közös innovációt, amelyet
PNS-nek minősíthetünk. A szókezdő *li- szamojéd hangmegfelelésekkel
megfeleltethető, az intervokális *-t- szintén. A nganaszan második vokálisa
mutat a szabályostól eltérést: ng. i ~ nye. a ~ eny. o, ez esetleg a palatális
környezettel magyarázható. A szóvégi ng. -ŋk-, nye. -ŋ, eny. -g szintén megfeleltethető egymásnak. Mindazonáltal felmerül a kérdés, hogy átvételről és
hogy másodlagos átvételről van-e szó. Azonban a számításba vehető átadó
nyelvek adatai (egyelőre) nem sokat segítenek, továbbá a szamojéd hangmegfelelések és a szabályostól eltérő hangváltozások, valamint az etimológiában történő reprezentáció sem adnak elég támpontot.
A bemutatott két példa azt illusztrálja, hogy a szamojéd etimológiák vizsgálata során az uráli etimológiai irodalom sem hagyható figyelmen kívül, továbbá nem hagyhatók figyelmen kívül azok a megfelelések sem, amelyek
nem követik az alkalmazott taxonómiát.
7. Végkövetkeztetések
Az az általános gyakorlat, hogy (uráli vagy szamojéd) családfa (rokonsági
viszonyok taxonóm vizualizációja) nélkül nincs (szamojéd) etimológia.
Vagyis ezek a taxonóm modellek szolgáltatják az alapot a megfelelések minősítéséhez. Ezt látjuk a szamojéd nyelvcsalád esetében is, vö. Janhunen
1977, Aikio 2002 és Helimszkij 1982. És ez akkor is igaz, ha az adott kutató
sincs meggyőződve az alkalmazott modell, klád érvényességéről/megalapozottságáról. Láttunk példát arra is, amikor a modellkonstruálást nem követik
lexikai vizsgálatok (Janhunen 1991). Mivel többnyire egyéni megközelítéseket találtunk, gyakran érvelés nélkül, így kevés az esély arra, hogy a protoszamojéd szókészletről való ismereteket rövid időn belül közös nevezőre
hozzuk.
Három etimológiai gyakorlatot láthattunk: Janhunen (1977): minimálisan
egy északi és egy déli szamojéd nyelvből; Helimszkij (1986, 1992–1993,
1997): az északi-szamojéd, a szelkup, az MTK és a kamassz közül bármelyik
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kettőből egy-egy megfelelés; Aikio (2002, 2006): egy szamojéd nyelv,
amennyiben a finnugor ágból is van megfelelés, annak alapján rekonstruált
proto-szamojéd alapnyelvi alakokat. Az alábbi ábra bemutatja, hogy az ismertetett három családfa-elképzelés alapján mely nyelvekre volt szükség egy
proto-szamojéd etimológia meghatározásához (Janhunen: pontozott keret,
Helimszkij: szaggatott keret, Aikio: egyszerű, sima keret). Egy szamojéd etimológia feltétele: egy-egy a két pontozott halmazból, egy-egy legalább két
szaggatott halmazból, egy-egy a hét sima keretes halmazból, amelyikből az
egyik mindenféleképpen a PU.

PU + Ne

En

Ng

Slk Mtk Km
7. ábra
Egyértelmű, hogy a három módszer három különböző mennyiséget, halmazt fog kiadni, s csupán átfedések lesznek. Az SW anyaga ilyen formán
szűkebb, mint Helimszkijé, Aikiónál pedig találunk olyan uráli/szamojéd etimológiákat, amelyek Janhunennél és Helimszkijnél nem fordulnak elő. Ez
felveti azt a kérdést, hogy az UEW anyagát is, különösen ahol a szamojéd
képviselet szegényes, újra kell vizsgálni.
Végezetül: az elmúlt években többször előfordult, hogy Szibéria nem
uráli nyelveit kutató nyelvészek azzal a kéréssel fordultak hozzánk, hogy
mondjuk meg, hogy hol (mi a címe) találják meg a szamojéd etimológiákat.
Mi elkezdtük sorolni a bibliográfiát és a hozzávaló tudnivalókat, és jó munkát kívántunk nekik…
Egyet kell értenünk Salminennel (2002), amikor azt írja, hogy feltehetően
az alapoktól kellene kiindulni, megszabadulva az előfeltevésektől és a korábbi hagyományoktól.
Rövidítések
Loc
PNS
PS

locativus
proto északi-szamojéd
proto-szamojéd

PSS
PU
Sg

proto déli-szamojéd
proto-uráli
egyes szám
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Family tree and etimology – the case of Samoyedic
In the vocabulary of the Samoyed languages only a structured layer of
Uralic/Samoyedic origin has been investigated, primarily thanks to fundamental work of Juha Janhunen’s etymological dictionary, and to other researchers’, mainly Helimski’s studies. On the one hand, the Proto-Samoyedic
lexical material is long overdue for review and the synthesis is required in
the light of the canonical and non-canonical taxonomy of the Samoyed
languages. Furthermore, there is a need to reconsider how to rely on all
correspondences in Proto-Samoyedic etymology. On the other hand, the
sources of the Samoyed languages have been multiplied during the last
decades – this is especially true for Enets and Nganasan –, although they
have hardly been analyzed from diachronical point of view.
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„Skandináviát mi valami naiv gyermeki hittel alighanem a
demokrácia nagy aranybölcsőjének hittük, melyben mindenminden másképp, vagyis igazságosabban történik, mint Európa keletibb vagy délibb, csöppet sem idillikus tájain. Ahol
nincs sem társadalmi, sem történelmi igazságtalanság, s ahol
a bűnök kibeszélhetőségét a parlamentarizmus és a szabad
sajtó garantálja” (Jávorszky 1991: 8).

Az elmúlt másfél évtizedben több új taggal is bővült a finnugor nyelvek
családja. E mögött a változás mögött nyelvpolitikai döntések vannak: Svédország 2000-ben ismerte el önálló, kisebbségi nyelvként a Tornio-völgyben
beszélt észak-finn nyelvjárásból létrejött meänkielit, Norvégia pedig 2005ben az ország északi részén használatos kvént. Ez utóbbi kapcsán a döntés
előtt igen sokáig folyt vita arról, hogy vajon önálló nyelv-e, vagy a finnek,
esetleg a meänkielinek egy nyelvjárása.
Tanulmányomban arra keresek választ, hogyan jellemezhető a kvén mai
nyelvpolitikai helyzete, változott-e és hogyan a revitalizációs törekvések hatására az utóbbi évtizedben a nyelvet beszélők száma és köre, illetve a norvég nyelvi többség, a finnországi finn beszélők és a kvének saját nyelvükkel
kapcsolatos attitűdje.
1. A kvén népről és nyelvről
A kvén Észak-Norvégiában élő, nyelvi és történelmi kisebbség, melynek
tagjai évszázadok óta élnek az országban, kultúrájuk a finn kultúrán, nyelve
pedig a finn nyelven alapszik (Saressalo 1996: 15). A bevándorlás régisége
különbözteti meg őket a bevándorlóktól, pl. a második világháború után betelepült finnektől.
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A finn kulturális-nyelvi háttér és a történelmi léptékkel mérve is régi
betelepülés általában fontos ismérve ennek a népnek. E szerint kvénnek
tekinthetünk minden olyan finn kulturális és nyelvi háttérrel rendelkezőt, aki
1945 előtt érkezett Norvégiába, valamint azok leszármazottait (Hyltenstam –
Milani 2003: 2). Korábban gyakran határozták meg úgy ezt a népcsoportot,
hogy finnül beszélő emberek, akik 1900 előtt vándoroltak Norvégiába, vagy
azok leszármazottai (Petryk 2014: 103).
Norvégiában négy finnugor népcsoportot tartanak számon: az erdei finneket, a számikat, a kvéneket és a finneket. A négy csoport közül a kvéneket és
az erdei finneket nemzeti-etnikai kisebbségként, a norvégiai finneket bevándorlóként, a számikat pedig őshonos népként ismerik el. Nyelvi jogaik, lehetőségek és támogatásaik tekintetében emiatt igen jelentős különbségek vannak (ld. Szilvási 2013: 62–63).1
Norvégiában a kvén 1998 óta van nemzeti kisebbségi státuszban, 2005-től
kezdve pedig kisebbségi nyelvként tartják számon nyelvüket (Räisänen –
Kunnas 2012: 3). Ez egyike a balti finn nyelveknek, önállóságát egy évtizede
ismerte el a norvég állam. Nyelvészeti szempontból a finn peräpohjai nyelvjárásához áll közel, sőt a nyelvváltozat valószínűleg az ezt az északi nyelvjárást beszélők elvándorlása során jöhetett létre, ettől azonban ma már számos
szerkezeti, fonetikai és szókincsbeli különbség választja el. A kvénhez (mind
leíró, mind történeti nyelvészeti szempontból) legközelebb az Észak-Svédországban beszélt meänkieli nyelv áll, ám igen sok benne a jövevényszó, melyeket elsősorban a norvégból, másodsorban pedig a svédből és a számiból
vettek és vesznek manapság is át (uo. 7).
2. A kvének történelme
A kvén népnév először Cwenas és Cwena land alakban fordult elő, melyet
az 890-es évekből említ Fehér-tengeri hajózásai kapcsán Halogalandi Ottar,
észak-norvég nagybirtokos fia (Hyltenstam – Milani 2003: 4). Az elnevezés
valószínűleg az ónorvég kven szóra megy vissza, mely a germán *hwain ’alacsonyan fekvő nedves terület’ jelentésű szóhoz kapcsolható (Söderholm
1996: 230), de a szó pontos etimológiája a hangváltozás jellege miatt nincs
tisztázva (Lane 2011: 63).
Valaha a finnországi Pohjanmaa keleti részét, Kainuut nevezték Kvenvagy Kvänlandnak, a norvég kven szó tehát azonos lehetett a finn kainuuival,
1

A nemzeti kisebbségek közé a kvéneken és az erdei finneken kívül még három népcsoport tartozik: a zsidók, a romák és a vándorcigányok (norvégul romanifolket) (Huss –
Lindgren 2005: 268).
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ami alföldit, mélyföldit jelentett, azaz annak a népnek a tagját, mely a magas
lappföldi hegyek mögött lakott, a Lappföldhöz mérve valóban alacsonyan
fekvő, keleti Ostrobotniában (Jávorszky 1991: 53). Az ekkoriban kvénnek
nevezett népről nem sokat tudunk, a nevet később a 18–19. századi finn betelepülőkre használták.
A kvének korai tömeges jelenlétét Észak-Norvégiában az 1520-as évekből
fennmaradt adónyilvántartások is igazolják (Lindgren – Eskeland – Norman
2003: 166). Finn népesség a 17. századtól előbb szórványosan, majd a 19.
század közepétől már tömegesen vándorolt (néha menekült) észak felé. Az
égetéses-erdőirtásos földművelést gyakorló szavóiak alól egyre gyorsabban
fogytak el az erdők, minek következtében kénytelenek voltak továbbvándorolni. Kainuu és az akkori észak-finn területek szegényei előbb a Torniovölgy irányában húzódtak, majd még északabbra, az óceán partjára. A mai
kvének döntő többsége a Tornio-völgyből vagy legalábbis annak közvetítésével érkezett Norvégiába (Jávorszky 1991: 54).
A finnmarki kvén betelepülés az 1830-as években a bányászat miatt vett
újabb lendületet. Ekkor nyílt meg kåfjordi rézbánya, ahol kezdettől fogva
kvének dolgoztak, s a bánya nyújtotta munkalehetőség a Tornio-völgyből is
nagy tömegben északra csábította a finneket (Jávorszky 1991: 56–57).
A legtöbben hagyományos lakóhelyeiken, Norvégia Finnmark és Troms
megyéiben (kvénül Finnmarkku és Tromssa) laknak. E nyelvterületen igen
sokan nem is két, hanem háromnyelvűek (norvégul, számiul és kvénül beszélnek), a terület belső részein a kvének asszimilálódtak a számik közé, a
szigetek halászfalvaiban pedig a norvég lakossággal olvadt össze az odaérkező kvén népesség (M. Bodrogi 2010: 462), de a partvidéken és a folyók
alsó folyásánál általában megmaradt a kvén kultúra.
A kvének ősei két hullámban érkeztek mai lakóhelyükre. Az első bevándorlási hullám 1720–1820 között zajlott, a második pedig 1820-tól a század
végéig. A harmadik hullám már a második világháború utánra tehető: az ekkor érkezetteket tartjuk finn bevándorlóknak (Petryk 2014: 104).
A kvének létszáma valószínűleg az 1800-as évek végén volt a legnagyobb, „fővárosuk” Vesisaari (norvégul Vadsø) volt, e város lakosságának
több mint felét adták a kvének. A nagyarányú bevándorlásnak az lett az
eredménye, hogy 1875-re Finnmark tartomány lakosságának több mint 25%át, Troms tartományénak pedig kb. 8%-át ők alkották (Szilvási 2012: 64).
Életmódjuk ekkor még erősen kapcsolódott a halászathoz és a tengerhez, legtöbbjük a második világháborúig halászatból élt (Huss – Lindgren 2005: 268–
269).
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3. A nyelvhasználók száma és köre
3.1. Igen nehéz meghatározni, hogy a történelem folyamán hány kvén
élhetett ezeken az északi területeken. Ennek egyrészt az az oka, hogy a kvén
1845-ben került be először önálló csoportként a népszámlálásokba (Andreassen 1994: 81). Létszámuk megadása másrészt azért is nehézségbe ütközik,
mivel a finn és a lapp megnevezés sokáig keveredett mind a norvégok szóhasználatában, mind a forrásokban: finn néven a számikat értették, a Norvégiában élő finneket pedig kvéneknek nevezték, bár ők maguk önelnevezésként ezt nem használták (Jávorszky 1991: 55; Petryk 2014: 103).
Emiatt a névhasználati eltérés miatt igen lényeges tehát, hogy a felmérés
során a kvén vagy a finn nyelvtudásra kérdeztek-e rá. A norvég hatóságok
nyelvhasználatában a két elnevezés szinonima volt, a beszélők számára viszont (nyelvi vagy érzelmi okokból) nem számít ugyanannak a két nyelvváltozat. Az eredményt nagymértékben befolyásolta, hogy a megkérdezett norvégiai kötődésű, finn eredetű nyelvet beszélő kvénnek vagy a finn anyaországhoz kötődő finn nyelvűnek tartotta-e magát.
Sokáig vita tárgyát képezte az a kérdés is, hogy a kvén vagy a finn-e a
megfelelő kifejezés erre a nyelvre. A probléma lényege tulajdonképpen az,
hogy önálló nyelvnek számít-e ez a nyelv vagy a finn egy változatáról van-e
szó. Az áttörés 2005 tavaszán történt meg, amikor Norvégia a kvént önálló
nyelvnek ismerte el (Szilvási 2012: 65), ám az elnevezés azóta sem egyértelmű (erről részletesebben ld. a 5.1. pontot).
A beszélők számának meghatározását ezeken kívül több tényező is befolyásolja. Igen fontos ezek közül például, hogy mikor történt a felmérés. Az
1850-es évektől kezdve Norvégiában a kvének és számik körében erőteljes
norvégizáció indult be, mely csaknem száz éven át zajlott, s eredményeként
mindkét nyelv helyzete drasztikusan meggyengült. Használatuk informális,
családi szintre szorult vissza, oktatásuk minden szinten megszűnt, sőt használatukat büntették is. 1870-től az akkor még részben meglévő számi és finn
nyelvű oktatást is korlátozták: a kisgyerekeket kiemelték családjukból, és speciális, norvég nyelvű óvodákban helyezték el, hogy minél hamarabb megtanulják az államnyelvet. 1880-tól az új norvég oktatási irányelvnek megfelelően a számi és a finn nyelvű oktatás meg is szűnt (Pietikäinen et al. 2010:
8). Ilyen körülmények között azonban természetesen kevesen kívánták magukat a megbélyegzett nyelvű, gyenge társadalmi presztízsű kisebbség tagjának vallani, az adatok hitelessége ebből az időszakból (1850–1950) tehát legalábbis megkérdőjelezhető (Jávorszky 1991: 59; Andreassen 1994: 81).
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Az is befolyásolhatta a beszélők számának meghatározását, hogy nyelvtudásra vagy etnikai hovatartozásra kérdeznek-e rá. Ha a számikkal kapcsolatosan tágan értelmezett etnikai megközelítést alkalmazzuk, azaz kvénnek tekintjük a 18–19. században Norvégiába érkezett finn nyelvű bevándorlók leszármazottait, függetlenül attól, tudnak-e finnül vagy sem, akkor a kvének
száma jelenleg 50 000 és 60 000 között mozogna (Hylenstam – Milani 2003:
5).
Sokszor idéznek a szakirodalomban egy 1980-as években készült egészségügyi felmérést, mely alapján minden negyedik finnmarki lakosnak legalább egyik nagyszülője finn származású (Huss – Lindgren 2005: 270). Ez
azt jelenti, hogy a finn eredetű csoport létszáma csak ezen az egyetlen területen eléri vagy meg is haladja a 15 000 főt. (Láthatjuk, hogy a finn és a kvén
megnevezés ez esetben is keveredett, illetve azt is meg kell jegyeznünk, hogy
a finn származás nem jelent minden esetben feltétlenül élő finn vagy kvén
nyelvtudást, de még identitást sem.)
3.2. 1910-ben, a két jelentős migrációs periódus után körülbelül 7000
kvén élt Észak-Norvégiában. Az 1930-as népszámlálás szerint (nyelvi alapon) Finnmark és Troms megyében 8215 kvént regisztráltak, etnikai kritériumokat figyelembe véve számuk 11 000 volt. Ebben az időben, a két világháború közötti időszakban volt a legerősebb a norvég nyelvpolitika asszimilációs nyomása. Ennek meg is lett az eredménye: csupán egy generációval később, az 1950-es népszámlálás szerint a családjukban finnül beszélő kvének
száma már csak 1400 fő volt (Andreassen 1994: 81). Tény, hogy ekkor a
nyelv használatára kérdeztek rá és nem a nemzetiségre, de a változás mértéke
így is szembeszökő.
A Ruijan Kveeniliitto2 (Norvégiai Kvén Szövetség) honlapján szereplő
jellemzés szerint „a valaha gazdag és élő nyelv a kvén lakóterületek nagy részén haldoklik, és már csak pár 40 év alatti beszélője van”. E szervezet becslése alapján írja Leena Huss és Anna-Riitta Lindgren (2005: 270), hogy
1999-ben 12 000 embert értett kvénül, 5000–7000 között volt azok száma,
akik többé vagy kevésbé beszélték a nyelvet, nagyjából 200 olvasott, és körülbelül 50 ember tudott írni is kvénül. Ugyancsak a Ruijan Kveeniliittóra hivatkozva közöl Lindgren – Eskeland – Norman (2003: 167) 5000–7000
anyanyelvi beszélőt, míg Helena Sulkala (2003: 181) 12 000-re becsüli számukat.

2

http://kvener.no/kven-language-and-culture-english/ (2015. 07. 10.)
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A kvén nyelvről 2012-ben az ELDIA-projekt3 (European Language Diversity for All) keretében is készült egy, a nyelvet leíró munkaanyag, melyben a norvégiai Regionális Önkormányzati és Fejlesztési Minisztériummal
egybehangzóan a kvén etnikumúak számát 10–15 000 fő közé, azok számát
pedig, akik valamilyen szinten beszélnek vagy értenek kvénül, körülbelül
10 000 főre teszik (Räisänen – Kunnas 2012: 1–2). Maguk a kvének 2000–
8000 főre becsülik nyelvük beszélőinek számát.4
A beszélők számának meghatározása a kvének esetében nem egyszerűen
statisztikai, hanem lényeges nyelvi tervezési kérdés is. Bár tudjuk, hogy egy
nyelv vitalitását nem csupán az anyanyelvi beszélők abszolút száma határozza meg, hanem számos makro- és mikroszintű változó is, ezt a tényezőt minden vitalitással kapcsolatos elmélet kulcsfontosságúnak tartja a nyelvstratégia kialakítása kapcsán, hiszen ez alapján határozható meg egy adott nyelv
esetében a legoptimálisabb nyelvélénkítési-megerősítési módszer (Gál 2010:
65–66).
3.3. A beszélők életkori megoszlásával kapcsolatban a kvén közösségben
jelenleg az a jellemző, hogy a nagyszülők és a kisebb gyermekek tudják,
beszélik valamilyen szinten a nyelvet. A beszélők nagy része 60 éves vagy
annál idősebb, a középkorúak pedig általában legfeljebb passzív nyelvtudással rendelkeznek.
Az 1960–70-es években született (manapság középkorú) kvének az asszimilációs nyelvpolitika miatt jórészt norvég egynyelvűként nőttek fel. Pia
Lane kutatásai (2010) alapján tudjuk, hogy a kvén nyelvet a szülők nem adták át a gyerekeiknek, azaz a családon belüli nyelvátörökítés nem működött.
Egyértelműen a norvég asszimilációs politika vezetett a kvén közösségnek
ahhoz az aktuális helyzetéhez, hogy csak az idősebb generációk beszélnek az
anyanyelvükön, ők két- vagy háromnyelvűek, a középkorúak pedig egynyelvűként nőttek fel, és legjobb esetben is csak értenek, de nem beszélnek kvénül.
Bár a 80-as évektől a gyerekek egy része tanulhatott az iskolában finnt
vagy kvént, de a fiatalabbak közül csak azok a gyerekek kétnyelvűek, akik a
revitalizáció során az óvodákban létrehozott nyelvi fészkekben tanultak
kvént vagy finnt második nyelvként, azaz a mai kétnyelvű gyerekek már a
revitalizációs módszerek miatt tudnak kvénül (Räisänen – Kunnas 2012: 9–
10).
3
4

http://www.eldia-project.org
http://www.kvenskinstitutt.no/2014/12/kainun-kielen-grammatikki-kielenittenaisyyden-symboli/ (2015. 11. 02.)
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4. A nyelvhasználók attitűdje
4.1. A száz évig tartó norvégosítási politika jelentősen rányomta bélyegét
a kvének nyelvükhöz való viszonyulására. A norvégok már a 19. század elején, Oroszország észak-európai terjeszkedésével egy időben a kvénekről és a
számikról, mint „finn veszély”-ről, „idegen nemzet”-ről beszéltek, akik
veszélyt jelentenek, mivel az orosz állam további nyugati területkövetelését
segítik. Ebben a helyzetben a norvégok a kisebbségeikkel szemben bevezetett szigorú, korlátozó intézkedéseket az európai kultúráért és rendért folytatott harcnak tekintették (Huss 1999: 88–89).
A 19. század közepétől kezdődött drasztikus norvégosító politika mindkét
népcsoportot erőteljesen érintette; főleg az oktatás és az egyház területén
vezettek be diszkriminációs intézkedéseket. Ezek közül különösen súlyosan
érintette a norvégul nem beszélő kvéneket az 1902. évi földvásárlási törvény.
Az egyébként az 1960-as évekig érvényben lévő törvény alapján 1888-tól
még csak norvég állampolgársághoz kötötték a földvásárlást, 1902-tól viszont már a norvég nyelvtudást is feltételül írták elő (Jávorszky 1991: 60).
A tudatos norvégosítási politika és a társadalom modernizálódása a kvén
népcsoport lassú asszimilációjához vezetett, bár kultúrájukat és nyelvüket viszonylag jól meg tudták őrizni a második világháborúig, ugyanis a kvénekre
egy ideig jellemző volt, hogy bizonyos településeken, illetve országrészekben egy tömbben telepedtek le, elkülönülve a lakosság többi részétől. Ez
segítette kultúrájuk és nyelvük megőrzését (Szilvási 2012: 64). Porsanki
(norvégul Porsanger) településszövetség Pyssyjoki (no. Børselv) nevű
falvában ma is viszonylag zárt tömbben élnek kvének, épp ezért az első
norvégiai kvén egyesület és később az első nyelvi fészek is itt jött létre, és a
kvén nyelvoktatás is az országban egyedül ezen a településen érhető el (M.
Bodrogi 2008: 102).
Az anyaországgal a kvének nem tartottak szoros kapcsolatot. Eleinte a
nagy távolságok és rossz útviszonyok (a második világháborúig egyáltalán
nem kötötte össze közút Finnországot és Norvégiát), később pedig, 1917-től
kezdve, Finnország önállósodása után a két ország közti feszült viszony szabott gátat a kapcsolatnak. A norvégok végül határszigorításokat is bevezettek,
és a kvének visszaszorítását tűzték ki célul (Jávorszky 1991: 61–62).
A norvégosítási politika az 1930-as évekig igen intenzív volt: új állampolgársági törvénnyel kívánták újra korlátozni a földvásárlást. Az 1924-es törvény automatikusan csak az 1904 után születetteknek biztosította a norvég
állampolgárságot, az öregebbek egy időre hontalanná váltak, és ezért földet
sem vehettek. A korlátozások a szellemi életre is kiterjedtek: az északra kül261
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dött papok folyamatosan szemmel tartották a kvéneket és jelentettek róluk, a
norvégok sajtókampányt folytattak, a túlnyomó többségében finn nyelvű városokba, pl. Vesisaariba (Vadsø) norvég nyelvű rádióadót telepítettek, a Finnországból érkező könyvküldeményeket nem engedték be az országba vagy
alaposan átvizsgálták, ellenben norvég nyelvű hetilapokat osztogattak ingyenesen a kvének lakta településeken. Mindezek mellett internátusokkal és népfőiskolákkal kísérelték meg a finn nyelvű fiatalok átnevelését.
Az 1930-as éveket követően indult meg a fokozatos enyhülés, bár egyes
beszámolók szerint még az 1960-as években is történtek szigorú, a finn nyelv
használatát korlátozó, illetve tiltó akciók (Jávorszky 1991: 62–64).
4.2. Általánosságban elmondható, hogy a kvén nyelv megítélése a 17–19.
század között meglehetősen pozitív volt. Ebben az időben a kvén egyike volt
a számos háromnyelvű település egyik gyakran használatos nyelvének, általános használatban volt pl. a számik és kvének között. A 19. századi nagy
változást a nyelv megítélésében a norvég állami politika megváltozása és a
nacionalizmus előretörése okozta. Ennek fő törekvése a homogén nyelvű
nemzeti egység létrehozása, azaz a számik és kvének nyelvi asszimilációja
volt. A hosszú norvégosítási időszak következtében a kvének „csendes emberek” lettek a norvég többségi társadalom számára (Räisänen – Kunnas 2012: 4).
A norvégosító politika intézkedései egyértelműen gyorsították a kvén
nyelv használati tereinek visszaszorítását. E politika következménye nemcsak az anyanyelvi beszélők számának drasztikus csökkenése volt, hanem a
nyelvet még valamilyen szinten használók attitűdjének alapvető megváltozása is. Bár a nyelvhasználók kvén nyelvvel kapcsolatos viszonyulásáról szisztematikus vizsgálat eddig nem készült, Hyltenstam – Milani áttekintése alapján elmondhatjuk (2003: 47), hogy a norvégizáció évtizedei alatt „a kvének
megtanulták leértékelni a nyelvüket és kultúrájukat”. Nyelvüket sokan alantasnak, keveréknyelvnek nevezték, sőt sokan nem is tartják nyelvnek (’ei
mithään kieltä’) (Lindgren 2003: 503).
Hasonló ez a mentalitás ahhoz, ahogy a meänkieli beszélői viszonyultak
sokáig saját nyelvükhöz: paskakieli-nek (’szarnyelv’) nevezték, a lebecsülés
oka pedig a finn sztenderd nyelvtől való eltérés. Az áttörést az hozta meg,
amikor lehetségessé vált a lenézett nyelv nyilvános használata, és néhányan
rájöttek arra is, hogy mégsem kell szégyenkezniük az anyanyelvük miatt
(Winsa 1993). Ugyanezt a szorongást élhették át a kvének akkor, mikor (jó
szándékú, de felemás eredményeket hozó) támogatásként finn nyelvű iskolai
oktatást vezettek be több kvén lakta területen is: ekkor szembesültek a sztenderd finn és saját nyelvük különbségeivel (Laihonen 2009: 132). Mivel pedig
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a kvének sokáig semmilyen értéket nem láttak a saját nyelvükben, ez kihatott
annak mások általi megítélésére is. Megállapíthatjuk, hogy e kisebbségnek is
sokáig általános problémája volt saját kultúrájuk megbecsülésének hiánya, ez
pedig nagymértékben segítette a többségi asszimilációs politikát (M. Bodrogi
2008: 68).
A revitalizációs törekvések miatt manapság már csak ritkán tapasztalunk
lenéző, negatív véleményeket a kvénről, még ritkábban, hogy valaki „rossznak” tartaná a saját kvén anyanyelvét. Sokkal gyakoribb az, hogy más nyelvvel egyenértékűként beszélnek a kvénről, hogy büszkék rá, ahogy ezt az
alábbi, pyssyjoki nyelvi fészekről szóló újságcikkből való példa is mutatja:
„Olis ko ollu parempi jos olis puhuhnet meän kieltä koulussa ko met oliima
sielä? Sitä ei ole hyva sannot. Mutta se joka oon juuri vissi, onn se että emmä
ole oppihneet kirjottahaan omma kieltä. Sillä saataki muutampi sannot että
tämä oon »huono suomenkieli« vaikko onki monen pyssyjokilaisen oma
kieli. Mutta ei ole väärin sannot että niin saata tulla ko kieltä ei saa oppit niin
ko pitääs.”5
5. A kvén identitás elemei
Milyen jegyei vannak az kvén identitásnak? Mi alapján definálunk valakit, vagy miért határozza meg ő magát kvénnek? A száz éves agresszív asszimilációs törekvések erőteljesen rombolták a kvének önképét, bár 1850 előtt
identitásuk stabil alapokon állt. Kenneth Hyltenstam és Tommaso Milani azt
hangsúlyozza, hogy a kvén etnonima mögött egyszerre áll a személy és az
etnikai hátterének meghatározása (2003: 7–8). E meghatározásnak legfőbb
eleme lehet a nyelv, a családi (származási) kapcsolatok, az etnikai (és részben történelmi) karakterológia és a kvén kisebbségi csoporttal való azonosulás tudata (Räisänen – Kunnas 2012: 5).
Molnár Bodrogi Enikő Lassi Saressalo 1980-as években folytatott gyűjtéseire hivatkozva a kvének kollektív identitásának következő alappilléreit adja
meg: 1. a kvének megélhetési módjai mindenekelőtt az erdő, a fa felhasználásához kötődnek, 2. a kvének a mezőgazdaság megújítói, 3. kultúrájukban
5

Ságat, 7: 14–15., 2008. 01. 17. (http://www.kvenskinstitutt.no/sites/default/files/sagat. pdf)
„Jobb lett volna, ha a saját nyelvünket (ti. a kvént) beszéltünk volna az iskolában, mikor odajártunk? Hát ezt már nehéz megmondani. De az biztos, hogy írni nem tanultunk
meg a saját nyelvünkön. Többen is mondták, hogy ez csak „rossz finn nyelv”, bár sok
pyssyjoki ember anyanyelvéről van szó. De azt hiszem, igazam van, mikor azt mondom, hogy ez (ti. a rossz vélemény) amiatt van, hogy nem tanulhattuk a saját nyelvünket” (saját fordításom).
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központi fontosságú a szauna, 4. jellemző rájuk a kemény munkavégzés és az
új foglalkozásokhoz való alkalmazkodás (M. Bodrogi 2008: 465). Kétségtelen, hogy a saját nyelvű kommunikáció fenntartotta körükben a saját, „nem
norvég” identitást, viszont ez a fajta identitáskonstruálás Saressalo (1996: 226–
251) szerint nem volt sem tudatos, sem irányított. Úgy vélem, a revitalizációs
törekvések során viszont éppen a nyelv, annak norvégtól és finntől való
elkülönítése lesz a csoportként való megmaradás záloga, így a továbbiakban
bővebben ezt részletezem.
5.1. Az önelnevezés és annak hiánya
„A kvének vagy norvégiai finnek tragédiája az, hogy nincs saját, közös
gyökerű belső elnevezésük” – fogalmazza meg Eira Söderholm (1996: 234).
Ő a finn szövegben a ruijansuomalainen kifejezést használja, melynek félrevezető a magyar fordítása. Norvégiai finnek fordíthatjuk ugyan, de ez az elnevezés jobban illik a második világháború után bevándorolt finnekre, akiktől a kvének eltérő csoportként definiálják magukat. A ruijai finn kifejezésnek nincs hagyománya, hasonlóan az észak-norvégiai finnekéhez.
Marad tehát a kvén mint endonima, holott a kvének egészen a legutóbbi
évtizedekig ezt a nevet nem használták magukkal kapcsolatban. A norvég jövevényszóból származó elnevezés a norvégizáció évtizedei alatti megbélyegző használat miatt kellemetlen asszociációkat kelt sokakban (Andreassen
1994: 81; Söderholm 1996: 234). A 19. században, egészen a 20. század közepéig stigmának számított a kvén név, a norvég többség megbélyegezte a
kvéneket nyelvük és kultúrájuk alapján, és mivel ez a negatív attitűd magára
a névre is kiterjedt, még ma is jellemző, hogy a 60 évesek vagy annál idősebbek számára a kvén etnonima pejoratív konnotációt hordoz (Räisänen – Kunnas 2012: 4–5). Söderholm utal Lassi Saressalo 1990-es években készült felmérésére (Söderholm 1996: 234), melyben 50 kvén identitású megkérdezettből
csak öt használta ezt az elnevezést magával kapcsolatban is. A 40 év alattiak
számára viszont már nem érzékelhető a negatív konnotáció. Valószínűleg
ennek következménye lehet, hogy a nyelv iránti egyre inkább pozitív attitűd folyamatosan erősödik az elmúlt 30 évben (Räisänen – Kunnas 2012: 4–5).
A kvének korábban önmaguk megnevezésére általában földrajzi lakóhelyre utaló terminusokat használtak (vesisaarelainen, pyssyjokinen, alattiolainen
stb.), a suomalainen, ruijansuomalainen vagy suomenlähtöinen (’finn eredetű’) elnevezés akkor volt használatos, ha finnül beszéltek magukról, norvég nyelven pedig finne az önelnevezésük (Andreassen 1994: 77; Räisänen –
Kunnas 2012: 2).
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Ez az elnevezés azonban nem egyértelmű, hiszen – ahogy korábban már
utaltunk rá – azok, akiket a legkorábbi források finnként említenek, általában
számik, a legújabb források pedig az 1900 előtt és a 20. században bevándorolt finnek csoportját is finnek nevezik, nem különítik el tehát a kvéneket és a
finneket. Ez azonban nagyon fontos lenne, hiszen a kvének identitásának
alapját jelenti, hogy nyelvük – bár finn eredetű, de attól az elmúlt századokban eltérően fejlődött, ezért különbözőnek tartott – önálló nyelv. Sőt, a népcsoport mai meghatározáskor azzal a problémával is találkozhatunk, hogy
sok kvén egyszerre tartja magát kvénnek, norvégnak és száminak. Petryk említ (2014: 105) egy Jon nevű férfit, aki a számi törvény hatálya alá tartozik, és
számiként is van nyilvántartva, ugyanakkor pedig a Kvén Szövetségnek is
tagja, azaz szituációtól függően határozza meg az identitását. Más megkérdezettek norvég állampolgárnak tartották magukat, etnikailag pedig olyan
kvénnek, akiknek számi gyökerei vannak. Egyértelmű, hogy az ezen a területen sok száz éve szimbiózisban élő emberek (számik, kvének, norvégok)
nyelvi és etnikai meghatározása körül igen sok a tisztázatlan kérdés.
A hivatali és a tudományos szóhasználatban Norvégiában ma is általánosan használatos a kvén elnevezés, bár a kisebbség egyes csoportjai ehelyett
inkább a finskaetta vagy a finn bevándorlók leszármazottai (etterkommere av
finske innvandrere) megnevezéseket preferálnák (Kaisa Maliniemi).6
Mivel a kvéneket történelmi-etnikai kisebbségként és nem nyelvi csoportként definiálják, a hivatalos forrásokban szereplő ’Norwegians with Finnish
ancestors’ (finn ősökkel rendelkező norvégok) a ruijansuomalaiset szinonimájának számít (Räisänen – Kunnas 2012: 2).
Mi a kvének saját, belső elnevezése? A népcsoport gyakori önelnevezése
a kainulainen, amit korai munkáiban Söderholm a kvääni-vel szinonimaként
használt.7 Terje Aronsen, a Ruijan Kveeniliitto akkori elnöke, a kvén revitalizáció egyik központi alakja 1997-ben kvén nyelven tartott (Miksi kvääninkieli kirjakielenä? című) előadásában népüket kvääninek nevezi, elkülönítve a
kvääni és kveeni nevet: „Mie en ole kveeni, mutta kvääni. Sana kvääni tullee
ruiðan kielestä kvæn sanasta, sana mitä nykyaikhaan viralisesti kirjotethaan
kven, mutta ruiðan kielessä oon kans samanlainen sana kven, minkä merkitys
oon ’kuka’. Jos mie sanon ette mie olen kven, niin se tarkottaa ette mie olen

6
7

http://www.kvenskinstitutt.no/kvener/
http://www.kvenskinstitutt.no/kvener/kainulaiset-eli-kvaanit/
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’kuka’!”8 A kvääni elnevezést tehát azért preferálja, mert így a népnév nem
esik alakilag, hangzásában egybe a norvég kven ’ki’ szóval.
Lane (2011: 63) megjegyzi, hogy a megbélyegző, pejoratív jelentésű kvén
és a megtévesztő finn endonimával szemben a kainu sokak számára jelent
manapság népnévként elfogadható alternatívát.
Nyelvükre Söderholm kezdetben mind a kveenin kieli, mind a kväänin
kieli elnevezést használta,9 de a nyelvvel kapcsolatos legfrissebb műben
(Kainun kielen grammatikki, 2014) a kainun kieli elnevezés fordul elő, így
ezt tekinthetjük a hivatalos terminusnak.
5.2. A nyelv mint etnikai csoportjelölő
5.2.1. A kvén mint önálló nyelv
A kvének öntudatának megerősödésében igen fontos szerepet játszott
nyelvük önállóságának elismerése. Felmerülhet az a kérdés, hogy vajon miért
is volt ez olyan fontos számukra, hiszen helyzetük már azelőtt is sokkal jobb
volt, mint számos más európai kisebbségé: 1998 óta nemzeti kisebbségként
vannak számon tartva Norvégiában, van finn vagy kvén nyelvoktatás, folyamatosan növekvő állami támogatásuk, és kialakulóban van kulturális-szervezeti hálózatuk.
Laihonen idézi Bereczki Gábor véleményét, mely szerint „a karjalainak az
ad egyértelműen önálló nyelvi státust, hogy beszélőinek nagy része nem
Finnországban él, más kultúrkörbe tartozik, pravoszláv vallású, s a karjalaiaknak saját, a finnektől eltérő identitástudatuk van” (Laihonen 2009: 132).
A meänkielit és a kvént beszélők is nyelvük önállósága mellett döntöttek,
és ezt mind a szakemberek, mind a többségi társadalom elfogadta. Tény,
hogy sem a meänkieli, sem a kvén finntől való különállását, önállóságát hagyományos nyelvészeti okokkal nem magyarázhatjuk, csak nyelvszociológiai
szempontból. A grammatikai és szókincsbeli eltérések nem magyarázzák az
elkülönítést: Eira Söderholm számításai szerint a meänkieli és a kvén szavainak csupán kb. 6%-a nem ismert a finn köznyelvben, de ez a kis eltérés is
olyan jellegű, hogy a megértést nem gátolja, mivel ezek nagy része svéd
jövevény- vagy kölcsönszó, amelyek átkerülhettek volna ugyanígy a finnor8

„Én nem kveen vagyok, hanem kvään. A kvään szó a norvég nyelvből, a kvæn szóból
származik, amit manapság hivatalosan kvénnek írunk. De a norvég nyelvben is van egy
kven szó, aminek a jelentése ’kicsoda’. Ha tehát én azt mondom, hogy kven vagyok, az
azt jelenti, hogy kicsoda vagyok” (saját fordításom).
9
http://www.kvenskinstitutt.no/eget-sprakarbeid/et-nytt-skriftsprak-blir-til/kainunkielele-oma-kirjakieli/
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szági nyelvjárásokba is. A finnországi szociolingvisták (Mantila 2000; Sulkala 2003) azért tartják önálló nyelvnek a meänkielit és a kvént, mert szerintük minden közösségnek alapvető joga meghatározni, hogy melyik kultúrához, nyelvhez tartozik, illetve joga van meghatározni, hogy saját, önálló
nyelvet beszél-e (Laihonen 2009: 132).10
A meänkieli példája mutatja, hogy milyen jelentős változásokat indíthat el
egy ilyen hivatalos lépés. Beszélőinek egyértelműen nagyobb lett az önérzetük, jobban elfogadják, sőt mi több, büszkék a nyelvükre. Ennek egyik jele,
hogy már a határ finn oldalán is vannak, akik büszkén mondják, hogy beszélik a meänkielit (Mantila 2000). Egyetérthetünk Winsával (2000), hogy ezekben az esetekben a két nyelvváltozat léte forgott kockán a nyelvi vagy nyelvjárási státuson. Az önálló nyelvként való elismerés nagy lendületet adott a revitalizációjuknak, öntudatuknak és önbecsülésüknek, és enélkül elképzelhető, hogy éppúgy múlt időben beszélhetnénk róluk, mint a norvégizációnak
gyakorlatilag véglegesen áldozatul esett erdei finnekről.
5.2.2. A kvén irodalmi nyelv
A nyelvi revitalizáció első lépése minden esetben a nyelvi vitalitás
kiértékelése. Ezt követhetik a nyelv állapotához szorosan kapcsolódó, abból
kiinduló nyelvfelélesztési lépések, melyek közül a nyelvi dokumentáció terén
a kvén esetében a legfontosabb a nyelv grammatikai leírása és a szenderdizáció (Gál 2010: 163–166). A Tromsøi Egyetemen 2006-ban kezdődő kvén
nyelvoktatás miatt szükségessé vált kvén nyelvű tananyagok készítése, amit
erősen hátráltatott, hogy a nyelvnek addig semmiféle sztenderdje, normája
nem volt. A kvén irodalmi nyelvet a Kvén Nyelvi Tanács Eira Söderholm
vezetésével a porsanki (no. Porsanger) nyelvjárás, pontosabban annak Pyssyjokiban beszélt változata alapján alakította ki (2006a, 2006b, 2010, 2014).
Igen lényeges célkitűzés, hogy az irodalmi nyelv olyan legyen, amit
minden kvénül beszélő el tud sajátjaként fogadni. Ez a nyelvváltozat lesz
majd a tankönyveknek, nyelvi fészkekben használt tananyagoknak a nyelve,
amely a kisgyerekek anyanyelvévé válik.
A kvén nyelvjárások között, elsősorban a Kelet-Finnmarkban beszélt
keleti és a Tromsø környékén beszélt nyugati között van jelentős különbség.
A pyssyjoki nyelvjárás normává emelése mellett szólt, hogy ennek már lé10

Laihonen szóbeli közlése alapján tudjuk, hogy egy finnországi finnek nem nehéz megérteni egy meänkieli vagy kvén beszelőt (mivel a finnek tudnak svédül is, és a nyugati
nyelvjárásokban előfordulnak hasonló kölcsönszavak), viszont ez fordítva nem működik, ugyanis a kvén beszélő nem ismeri a modern finn terminológiát.
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tezett írásbelisége: egyrészt a kvének talán legismertebb írója, Alf NilssenBørsskog ebben a nyelvjárásban alkot, másrészt pedig Terje Aronsen és Agnes Eriksen (akik szintén fontos alakjai a kvén nyelvű irodalomnak és revitalizációnak) is ezt a nyelvjárást használják írásaikban. Ehhez a dialektushoz
volt kész egy körülbelül 4000 szavas kvén–norvég szólista is, ami a munkát
nagyban megkönnyítette, ráadásul a korábban készített kéziratos tananyagok
is ehhez a területhez kötődtek. (A kvén irodalmi nyelv kialakításának kérdéseiről ld. Söderholm 2007; M. Bodrogi 2009).
Az elmúlt években több kvén nyelvű publikáció is (pl. Söderholm 2007)
megjelent, kialakulóban van tehát a szakmai-tudományos stílus. A sztenderdizáció következő lépése a kvén grammatika megszerkesztése volt, mely
2014-ben el is készült. Ennek norvég nyelvű, tananyagként használható
verziója online is elérhető, 11 és online formátumú az eddigi egyetlen norvég–
kvén, kvén–norvég szótár is.12
5.2.3. A kvén nyelv kutatása és a monográfiák
A kvén nyelvről és népről két nagyobb szabású finn nyelvű összefoglaló
monográfia jelent meg eddig. 1928-ban adta ki Samuli Paulaharju a Ruijansuomalasia [Norvégiai finnek] című kötetét, Lassi Saressalo pedig 1996-os
doktori disszertációjában foglalkozott a kvénekkel (Kveenit. Tutkimus erään
pohjoisnorjalaisen vähemmistön identiteetistä [Kvének. Tanulmány egy északnorvégiai kisebbség identitásáról]).
Bár elsősorban történelmi és helynévtörténeti információkat helyez előtérbe, de érdemes megemlíteni a kvénekről szóló, Thor Robertsen szerkesztette 2010-es tanulmánygyűjteményt (Jäämeren suomalaiset. Kirja Ruijasta
[A Jeges-tenger finnjei. Könyv Észak-Norvégiáról]). Ez a 25 tanulmányból
álló kötet a Norvégiába vándorolt finnek múltjáról, mai nehézségeiről és
jövőbeli lehetőségeiről szól.
Hatalmas lépésnek tekinthető, hogy 2014 végén megjelent Eira Söderholm szerkesztésében a kvén nyelv első részletes leírása (Kainun kielen grammatikki). Ez a nyelv első teljes leírása, amiben a nyelv különböző nyelvjárásainak elkülönítésére is nagy figyelmet fordítanak. A grammatika porsangeri nyelvjárásban íródott, mely – mint láttuk – a kvén szépirodalom
nyelve is. Célja nemcsak az, hogy a nyelv rendszerét leírja, de tankönyvként
is használható, a kutatók számára pedig alapvető forrás, hiszen hasonlóan
részletes leírás egyetlen finnhez közeli nyelvről (likikieli) sem készült még.
11
12

https://uit.no/om/enhet/ansatte/person?p_document_id=41544&p_dimension_id=88149
http://sanat.oahpa.no/nob/fkv/
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A kötet 11 fejezetben tárgyalja a kvén nyelvvel kapcsolatos legfőbb tudnivalókat: a bevezetésben a nép és a nyelv nevéről, a nyelvjárási tagolódásáról,
a grammatika keletkezésének előzményeiről és forrásairól ír a szerző. Önálló
fejezet érinti a nyelv hangtanát, lexikológiáját (ezen belül a névmások, számnevek, névutó-, névelő- és igeidőrendszerét), illetve mondattanát is.
Az utóbbi időben érezhetően megnőtt a kvénnel foglalkozó kutatások és
publikációk száma. Ezek közül az Oslói Egyetem kutatóinak közreműködésével létrehozott Ruija corpust13 emelem ki, melynek anyagában 1960 és 2009
között rögzített kvén nyelvű szövegeket hallgathatunk meg. A szövegek kvén
beszélőkkel készült interjúk, ezek teszik ki a nyelv első online korpuszát.
Összesen 76 óra 18 percnyi szöveget találunk itt, melyet le is jegyeztek, az
egész korpusz nagysága 428 971 szó. Az adatok a még folyó ELDIA (European Language Diversity for All) és a már befejeződött LICHEN (The Linguistic and Cultural Heritage Electronic Network) projektből származnak.
Az ELDIA14 hat európai ország nyolc egyetemének kutatóit összefogó
projekt, melynek célja az egyéni és a közösségi többnyelvűség fejlesztése, a
jelenség újraértékelése és új koncepciójának kidolgozása. A kutatást a nemzetközi szociolingvisztikai szakirodalom által ilyen szempontból kevéssé
vizsgált többnyelvű finnugor közösségekben végzik. Vizsgálják többek között a kvént, az északi számit, meänkielit, a võrot, a szetut, a karjalait (összesen 14 nyelvet vagy nyelvváltozatot).
A LICHEN-projekt15 kanadai őshonos népekkel, valamint a kelta nyelvekkel és az Észak-Európában beszélt balti finn kisebbségi nyelvekkel (többek között a meänkielivel, a karjalaival, a vepszével, a võroval és a szetuval,
illetve a lívvel) foglalkozott. Célja az volt, hogy információkat gyűjtsön és
tegyen közzé a vizsgált nyelvekről annak érdekében, hogy erősítse a beszélők önbizalmát és énképét, megkönnyítve a kultúrák közötti kommunikációt.
Figyelmet érdemel a tromsøi egyetemi könyvtár honlapján kialakított, folyamatosan bővülő kvén-bibliográfia.16 Szerkesztőinek célja, hogy egy folyamatosan bővülő adatbázist hozzanak létre össze a kvénekről szóló szakirodalomból a nyelv további vizsgálatának megkönnyítése érdekében.

13

http://www.hf.uio.no/iln/english/about/organization/text-laboratory/projects/ruija/
ruija.html
14
http://www.eldia-project.org/index.php/hu
15
http://www.hf.uio.no/iln/english/research/projects/lichen/index.html
16
http://www.ub.uit.no/baser/kvensk/
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5.2.4. A kvén oktatása
Az ELDIA-projekt keretében a kvén nyelv törvényi, intézményi és oktatási helyzetéről Petra Granholm készítette el a legrészletesebb összefoglalást
(2012). Ez a vizsgálat kitér az északi számira is, melynek mint Norvégiában
őshonos népnek lényegesen több joga és lehetősége van, mint a csak nemzeti
kisebbségnek tekintett kvénnek (2012: 34–56).
Fontos lépés volt, hogy Pyssyjokiban (no. Børselv) 2007-ben nyelvi
fészket hoztak létre a Kainun Institutti, a Ruijan Kveeniliitto és a Norvég
Kulturális Minisztérium anyagi támogatásával.17 A kutatások és a gyakorlat
is messzemenően azt mutatja, hogy ez a „korai bemerítés” igen hatékony eszköze a nyelvélesztésnek. Bár tény, hogy a nyelvi fészek nem pótolja a szülők
szerepét a nyelvátadásban, de mindenképpen gyorsíthatja azt, itt ugyanis a 3–6
éves és kisiskoláskorú gyermekeknek játékos formában, énekelve, mondókázva van lehetőségük nyelvtanulásra.
A revitalizáció fontos lépése volt a finn nyelv iskolai oktatásának bevezetése mellett az is, hogy a finnmarki helyi rádióban megkezdték a rendszeres
finn nyelvű adás sugárzását. A kvén nyelv revitalizációjában azonban (nem
szerencsés módon) a legfontosabb szerepet az iskolai oktatás tölti be.
Először a finn nyelv oktatása indult újra 1970-től a több évtizedes tilalom
után: választható tárgyként először a középiskolában, majd az általános iskolában is lehetett tanulni, később pedig a finn tanítási nyelvet is bevezették
több észak-norvégiai iskolában. Nagy előrelépést azonban az jelentett, amikor
az 1980-as években két tanár kvén nyelvű tananyagot állított össze, és Terje
Aronsen 1983-ban el is kezdett a pyssyjoki általános iskolában kvént tanítani.18
1998 óta a finn a két kvének lakta megyében, Troms és Finnmark területén megkapta a második nyelv státuszát az iskolákban, ami jelentős mértékben hozzájárul a finn, illetve a sztenderdizáció befejezését követően minden
bizonnyal a kvén nyelv fennmaradásához Észak-Norvégiában. Az általános
és középiskolai törvény alapján ugyanis a két említett megye általános iskoláiban a kvén/finn származású diákoknak (legalább három fő esetén) joguk
van a finn nyelv tanulására. Ha pedig az adott iskola saját oktatóival nem
tudja biztosítani az oktatást, az alternatív oktatási formákra az illetékes minisztérium adhat szabályozást. Az oktatással kapcsolatban azonban az is
17

http://www.kvenskinstitutt.no/2014/09/ruijan-kveeniliitto-ja-kainun-instituttihaluthaan-ette-satsathaan-enamen-kvaanin-kielipeshiin/
18
Erről ld. az alábbi cikket: http://www.kaleva.fi/viikko-kaleva/esivanhempien-kieliherasi-eloon/63109/
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problémát jelenthet, hogy napjainkban a kvén/finn származású tanulók többsége – a már említett elvándorlás következtében – a fővárosban, Oslóban
vagy annak környékén él, ahová azonban nem terjed ki a finn/kvén nyelvű
oktatás joga (Szilvási 2012: 67).
Kvén nyelvű tananyag sem áll ugyanakkor még megfelelő mértékben rendelkezésre, sok esetben a finnországi, sztenderd finn nyelven íródott tankönyveket használják, vagy esetleg azokat csak egyszerűen lefordítják kvén
nyelvre. Ezek azonban nem relevánsak a norvégiai kvének társadalmi, nyelvi
helyzetéhez (Szilvási uo.), ezért Eira Söderholm 2009-ben összeállított egy
teljes szemeszternyi, 10 leckéből álló tananyagot Aikamatka vanhoitten kainulaisten tykö19 [Időutazás az ősi kvénekhez] címmel, mely azóta elsősorban
az egyetemi oktatás tananyagául szolgál.
Az egyetemi szintű kvénnyelv-oktatás 2006 tavaszán indult a Tromsøi
Egyetemen. A BA- és MA-szintű kvén képzések finn nyelv és finn irodalom
szakon folynak, a jellemző azonban az, hogy a hallgatók inkább a finn nyelvet választják, mint a kvént (Szilvási 2012: 68).
Többször hangsúlyoztuk, hogy a kvén nyelv helyzetére nézve rendkívül
kedvezőtlen, hogy a legtöbb iskolában a finn irodalmi nyelvet tanítják, azt is
második nyelvként és csak heti három órában és általános iskolában, de erre
is csak Porsanger megye Børselv településén (kv. Pyssyjoki) van lehetőség
(M. Bodrogi 2008: 102). A legfrissebb hír a kvéneknek ezzel a kiemelkedő
jelentőségű oktatási és szellemi központjával kapcsolatban az, hogy egy
főleg kvén munkavállalókat foglalkoztató öregek otthonával együtt gazdasági okokból a bezárását tervezik.20
5.3. Kvén szervezetek
A kvének az utóbbi évtizedben számos szervezetet és intézményt hoztak
létre, melyeket Szilvási Zsuzsanna összefoglalója alapján tekintek át (2012:
65–68).
1987-ben alakult meg az azóta is legjelentősebbként számon tartott,
jelenleg 850 taggal működő Norvégiai Kvének Egyesülete (Ruijan Kveeniliitto, Norsk Kveners Forbund). Ennek a magát vallási és politikai szempontból semlegesnek valló szervezetnek a legfőbb célkitűzése a kvének és a finn
származásúak gazdasági, szociális és kulturális helyzetének javítása.

19
20

https://uit.no/om/enhet/ansatte/person?p_document_id=41544&p_dimension_id=88149
http://yle.fi/uutiset/met_halluuma_ette_kvaanin_kieli_ja_kylttyyri_sailythaan_ellaavana_
adressi_pyssyjoen_koulun_lakkauttamista_vastaan/8061478
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A másik kiemelt szerepű intézmény a Kvén Intézet (Kainun Institutti,
Kvens Institutt), amely a kvén nyelv és kultúra védelmét és fejlesztését tűzte ki
céljául. Különböző szintű nyelvtanfolyamok szervezésével, szótárak összeállításával kiemelkedő szerepet játszik a nyelv megtartásának és fejlesztésének
segítésében. Legfontosabb és valójában eredeti feladata a kvén nyelv revitalizációjához elengedhetetlen terminológiafejlesztés és a sztenderdizáció volt.
A kvén írott változatának sztenderdizálásához hozta létre a Kvén Intézet
2007-ben a Kvén Nyelvi Tanácsot (Kvensk sprákrád). Egy évvel később jött
létre a Kvén Nyelvi Gyűlés (Kvensk sprákting) mint az előbb említett tanács
végrehajtó szerve, amelynek az a feladata, hogy határozatokat hozzon a tanács által tárgyalt nyelvi sztenderdizációs kérdések esetében. A sztenderdizáció végrehajtásán túl fontos tevékenységük az iskolai tananyagfejlesztés is.
5.4. Az identitás kulturális elemei
Az 1995 óta megjelenő háromnyelvű újság, a Ruijan Kaiku (ÉszakNorvégia visszhangja) 2010-ig igen nagyösszegű támogatásban részesült
mind a Művészeti Tanácstól, mind pedig a kormányzattól. Az újság a kvének
és norvégiai finnek számára készült, de nem kizárólag kvén vagy finn nyelvű. A nyelvhasználatnál minden bizonnyal figyelembe kívánták venni a norvégiai finn eredetű célcsoportok nyelvi, nyelvismereti helyzetét és összetételét, ezért jelenik meg három nyelven. Az újságban átlagban a norvég nyelvnek 50%, a kvénnek és a finnek 25–25% jut, de esetenként a svédet vagy a
meänkielit is használják (Szilvási 2012: 68).
A rádióban csupán heti tizenkét perc a kvén/finn nyelvű adás időtartama,
az adás Finnmark és Troms területén fogható. Önálló kvén nyelvű televíziócsatorna vagy műsor nincs.
A modern kvén irodalom művei norvég és kvén nyelven jelennek meg.
Norvégul ír Idar Kristiansen, Hans Kristian Eriksen és Bente Pedersen. 2004ben jelent meg az első kvén nyelvű regény, Alf Nilsen-Børsskog Kuosuvaaran takana [A Kuosuvaara mögött] című írása. A kötet a szerző saját
(pyssyjoki) nyelvjárásában íródott, melyet a családjában beszéltek és a
szüleitől tanult. 2008-ban készült el a három részre tervezett sorozat második
kötete, melynek címe Aittiruto. Agnes Eriksen két gyermekkönyvet írt kvén
nyelven, melyek 2011-ben jelentek meg.
Kvének támogatásával készült az életüket bemutató Det tause folkets stille
død [Néma emberek csendes halála] című dokumentumfilm, amelyet a 2004es Tromsøi Filmfesztiválon mutattak be. A számos kvén népzenét játszó
együttesen kívül kvén nyelvű pop és rap együttes is létezik, akiknek már CDje is megjelent (Pietikäinen et al. 2010: 11).
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A kvén történelmet mutatja be a Ruija kvenmuseum. Ez a Varanger Múzeum egyik, vadsøi részlegének kiállítása, mely a kvén történelem legfontosabb
(sőt valójában egyetlen) bemutatkozási helyének számít. Itt jegyzem meg,
hogy a kvének 1880–1920 közötti öltözködési szokásaik alapján népviseletet
is rekonstruáltak maguknak etnikai összetartozásuk erősítésére (Räisänen –
Kunnas 2012: 6).
Több fontos kulturális esemény is megjelenési lehetőséget jelent a kvéneknek. Uuet laulut [Új énekek] a címe annak a zenei projektnek, mely a
kisebbségi nyelvek iránt érdeklődő fiatalokat szólítja meg. A rendezvényt
először 2007-ben szervezték meg a SWEBLUL (Swedish Bureau for Lesser
Used Languages), a Jord meänkieli népzenei együttes és a Kvén Intézet szervezésében Porsankiban, 2006-ban pedig Kaðonu loru [Eltűnt dal] címmel az
első kvén nyelvű popzenei CD is megjelent.21
Az először 2008 júliusában megszervezett Kippari fesztiválnak is fontos
szerepe van a kvének életében. Ezen a háromnapos rendezvényen, amely kiállítás és vásár is egyben, számos anyanyelvű előadás, koncert, kulturális
esemény zajlik, de a kvéneknek lehetőségük van arra is ekkor, hogy anyanyelvükön tartott istentiszteleten vegyenek részt, megmutassák a kultúrájukat, erősítsék identitásukat, összetartozásukat.
6. A kvén nyelv kilátásai
A világ nyelveit bemutató és leíró kiadvány, az Ethnologue legfrissebb
adatai alapján22 a kvén a veszélyeztetett nyelvek között szerepel, a kibővített
GIDS-skálán (EGIDS) a 6b szintre helyezik. E szintet a skála kidolgozói,
Lewis és Simons (2010: 14) úgy jellemzik, hogy a nyelv bár minden generációban jelen van, elsősorban mégis az interperszonális kommunikációban
használatos, és folyamatosan veszíti a használóit. (Ezt a jellemzést a magam
részéről nem érzem pontosnak, ugyanis láttuk, hogy a 40–50 éves, középkorú
generáció kvénnyelv tudása gyakorlatilag elhanyagolható.)
A 6a az Ethnologue leírása alapján a stabil diglosszia szintje, ahol a szóbeli funkciók az anyanyelvhez (kisebbségi nyelvhez), az írásbeli funkciók
pedig a többségi (államnyelvhez) vannak rendelve. Ehhez képest a 6b szint
kevésbé stabil állapotot jelent, amikor a szóban használt nyelv visszaszorul a
másik nyelv nyomására. Bár a szülők egy csoportja átadja ugyan a nyelvét
gyermekének, de jelentős részük nem, ezért a generációk közötti nyelvátörö21
22

http://www.kaleva.fi/viikko-kaleva/esivanhempien-kieli-herasi-eloon/63109/
https://www.ethnologue.com/language/fkv
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kítés részleges és folyamatosan gyengül. Ez a szint jórészt a szóbeli használat
szintje, melyről a kvén a sztenderdizáció és a nyelvleírásra vonatkozó törekvések miatt elmozdulni látszik (Lewis – Simons uo.).
Kifejezetten a kvénre vonatkozó vitalitási vizsgálat eddig csak az ELDIAprojekt keretében készült (Kven in Norway. Poster for ELDIA Closing Conference, 2013).23 A 86 beszélővel készült írásbeli felmérés és a 15 személyes
interjú alapján kiderült, hogy a megkérdezettek közül mindössze heten tartották anyanyelvüknek a kvént, és közülük is csak egyetlen válaszadó nyilatkozott úgy, hogy jók az írásbeli és szóbeli nyelvi készségei az anyanyelvén, valamint igen gyengének találták a generációközti nyelvátadást is. Bár a megkérdezettek attitűdje jellemzően pozitív volt anyanyelvükhöz és annak revitalizációjához, mégsem látták megnyugtatónak sem a nyelv, sem a kvén közösség jövőbeli esélyeit. Ennek a vizsgálatnak is az az egyértelmű eredménye,
hogy a nyelv igen erősen veszélyeztetett helyzetben van.
Az elmúlt években határozottan látszik, hogy a revitalizáció szervezeti és
személyi háttere a kvének között kialakult, de néhány nyelvélénkítést hátráltató tényezőre is fel kívánom hívni a figyelmet.
Bár Fishman erőteljesen hangsúlyozta, hogy a revitalizáció során nem
szerencsés az oktatást túlságosan előtérbe helyezni, lényegesebb ugyanis a
család nyelvátörökítő szerepe (1991: 94), megítélésem szerint a kvén esetében még mindig túl nagy szerepet tulajdonítanak az intézményen belüli
nyelvoktatásnak. Figyelembe kell nyilván azt is vennünk, hogy ennek a
nyelvnek az esetében gyakorlatilag egy generációnak (a mai középkorúaknak) nem alakult ki az anyanyelvtudása, de az intézményi nyelvoktatás súlyát
még e tényező figyelembe vételével is túlzottnak tartom. Szükséges, de nem
elégséges feltétele a revitalizációnak az iskolai nyelvoktatás, melynek továbbviteléhez hasznos lenne minél hamarabb és minél több szinten a kvén
nyelvű tananyagok körét bővíteni. Célszerű lenne továbbá az egész kvénlakta
régióban nyelvi központokat (nyelvi fészkeket) létrehozni, úgy elosztva,
hogy lefedjék a kvének lakta Finnmark és Troms egész területét.
A kvének médiahelyzete sem tartható ideálisnak: egyetlen újságjuk, illetve heti alig negyed órányi rádióadásuk van (az is finn nyelvű). Mivel jelenleg
is folyik a kvén nyelv szenderdizációja, melynek egyik fontos csatornája lehet a rádió és a televízió, ebből a szempontból is lényeges lenne erősíteni a
médiamegjelenési lehetőségeiket.
Lényegesnek és a revitalizációt negatívan befolyásolónak tartom, hogy
bár a nyelvet immár egy évtizede a finntől hivatalosan is különállónak kell
23

https://fedora.phaidra.univie.ac.at/fedora/get/o:303675/bdef:Content/get
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tartanunk, még mindig nagyrészt a finn oktatása folyik a kvén helyett a
nyelvterület jelentős részén. Úgy vélem, hogy a norvég nyelvpolitika 1970
utáni törekvése, hogy a finn irodalmi nyelv oktatásával segítse a kvének
anyanyelvi tudásának megerősítését, alapjaiban elhibázott volt.
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On language policy and the Kven language
The present paper aims to describe the changes the language went through
during the revitalisation of the Kven people in the recent decades. The study
shall contain inquiries as to how the official and subjective view on the
language changed within the community of its speakers and in relation to the
Norwegian and Finnish majority. With reference to this, the history of the
people and the demographical changes shall be described, with a highlight on
the factors that may be identified as the most crucial elements of the Kven
identity.
The results of the study show that a number of significant and positive
changes have happened in the past few decades of Kven revitalisation (elaboration of the standard literary language, evolution of grammar, teaching of
the language on various levels of education with the help of newly compiled
teaching material, formation of a linguistic corner in Pyssyjoki, reinforcement of the Kven sense of belonging). Despite all this, however, the language is still endangered and its survival cannot be considered as warranted.
JUDIT TAKÁCS
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1. Motiváció és viszonyítás az égtájak meghatározásában
Az égtájak a mai modern kultúrákban pontosan meghatározott, kötött irányok, de a megállapításuk eszközök nélkül valójában nem ennyire egyértelmű. A földrajzi terminológia a természetben való tájékozódás céljából felvett, a Föld felszínén rögzített irányokként definiálja őket. Ez alapján az
északi és déli irány a Föld pólusai felé mutat (Északi-sark, Déli-sark), a keleti
és nyugati irányt a Föld forgási iránya határozza meg. Ezeknek az irányoknak a definiálásában a beszélő helye nem játszik szerepet; mindig ugyanoda
mutatnak, iránytűvel vagy a Nap mozgása alapján megállapíthatók. De mi a
helyzet a természetközeli és/vagy szélsőséges földrajzi körülmények között
élő népek esetében? Dolgozatomban arra keresem a választ, hogy milyen
külső tényezők (motivációk) hatnak a tájékozódási rendszerek kialakulására,
és milyen befolyásoló szerepük van a lappban, amelyben sokszínű égtájnévrendszerrel kell számolni, ráadásul egy szó több égtájat is jelölhet, pl. nuorta
’észak, északkelet, kelet, délkelet, dél’; lulle ’kelet, délkelet, dél’; oarji ~
vuarje ’dél, délnyugat, nyugat, északnyugat, észak’; davvi ~ tauve ’nyugat,
észak, északkelet, kelet’. Az égtájak meghatározása – mint látni fogjuk – viszonylagos, és ez kihathat az elnevezési módjukra is.
Valójában több „északkal” is számolnunk kell (ún. földrajzi észak, mágneses észak, Sarkcsillag szerinti észak), mivel több viszonyítási pont létezik.
Az egyik a térképek által jelölt észak (ha nem ez alapján ábrázolják a térké1

A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság
Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program című kiemelt projekt keretében zajlott. A
projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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pen az irányokat, akkor az eltérést külön jelzik). Ennek meghatározása a Föld
forgási tengelye alapján történik, a tengely a Föld északi metszéspontja, tehát
az Északi-sark. Az iránytű egy ettől eltérő északi irányt mutat, ahol a Föld
mágneses tere merőlegesen metszi az Északi-sark felszínét. Ennek helye bizonyos mértékben folyamatosan változik. A harmadik viszonyítási pont a
Sarkcsillag, amely mindig ugyanott látható, de eltér az előző két északi
irányponttól. Ezek a néhány fokos különbségek nemcsak eltérő irányokat,
hanem eltérő motivációkat is jelentenek.
A K–Ny-i irány meghatározásában sok nép számára a Nap látszólagos
mozgása szolgál kiindulópontul, de valójában ez is folyamatosan, naprólnapra változó metszéspont. A téli és nyári napfelkelte között akár 105 fokos
eltérés is lehet! Ennek hatása megfigyelhető az egyes nyelvek égtájmegnevezéseiben. A karjalaiban például éppen ezért az égtájak megnevezése során
gyakran használják jelzőként az évszakok neveit is, elkülönítve a nyári és
nem nyári hónapokban megfigyelhető napfelkeltét és napnyugtát (K > ÉK;
NY > ÉNY), vö. päivän/noožu//randa ’nap + felkelés + part = K’, nowžu/
randa ’felkelés + part = K’, kesä//päivän/nousu ’nyár + nap + felkelés =
ÉK’, ill. päivän/lasku ’nap + lemenés = Ny’, päivän/lasku//puoľi ’nap + lemenés + oldal = NY, ÉNy’, kešä//päivän/lašku//tuuli ’nyár + nap + lemenés
+ szél = ÉNy’ (ld. Tóth 2013: 290–291).
A fő irány, a kiindulópont, amelyhez a többi égtájat viszonyítják, leginkább az észak – gondoljunk az iránytű vagy a térképek tájolására –, azonban
Cecil Brown kutatása (1983: 143) rávilágít arra, hogy a K–Ny-i irány megnevezése lehetett az elsődleges, vö. pl. ang. north, no. nord ’észak’ < ósk. norðr
< ieur. *n•to- ~ *n•tro- ’balra/alatt’ = kelethez képest balra-lent’ (Kluge 591).
A dél volt a fő irány az egyiptomiak számára, ahol a viszonyítás alapja a
Nílus és annak folyási iránya volt (délről északra).
Sok kultúrában, vallásban az égtájaknak, irányoknak kiemelkedően fontos
szerepet tulajdonítanak. A kibla-tájékozódás a mohamedán vallásban alakult
ki, feladata Mekka irányának meghatározása a Föld bármely pontjáról.2 Ez
egyszerű iránytűvel nem mindig lehetséges (Horváth 2005). Ha figyelembe
vesszük a Föld gömb alakját, akkor például Washingtonhoz képest Mekka
nem DK-re, hanem ÉK-re helyezkedik el.3
2

„A ’kibla’ fogalom: a mekkai irány neve. A kiblafal olyan fal, melyet a mekkai irányra
(azaz a kiblára) merőlegesen húznak fel. A híveknek ezzel a fallal kell szemben állniuk,
hogy Mekka irányába nézzenek” (Gercsák 2010: 1069).
3
„Az 1970-es években Észak-Amerikában vetődött fel egy washingtoni mecset kapcsán
a kibla helyes irányának problémája. A mecset építése közben az építészmérnök gond-
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Meg kell említeni még egy ritka, de fontos jelenséget. Az izlandi nyelvben az égtájnévrendszer 45 fokos eltérést mutat az európai nyelvekben megszokottaktól (É > ÉK). Ez alapján a norður ’észak’, austur ’kelet’, suður
’dél’, vestur ’nyugat’ megnevezések tulajdonképpen északkelet–délkelet–délnyugat–északnyugat irányokat jelölnek (vö. Einarsson 1942, 1944). Hasonló
irány- és jelentésváltozást a skandináv nyelvekben is feltételeznek a természeti környezet hatására, így a fő tengely nem É–D-i, hanem ÉK–DNY-i irányú, ezáltal egyes svéd nyelvjárásokban a nord északkeletet is jelent (Beckman 1938; Ellegård 1960).
Ilyen elforgás a lapp égtájnévrendszerben is megfigyelhető. Sköld (1964:
277–278) arról ír, hogy a lappban szintén 45 fokos eltérés jelentkezik. Ez
egyes esetekben akár 90 fokos is lehet, azonban sem a lappban, sem más
nyelvekben ennél nagyobb eltérés nem lehetséges. Saját kutatásaim alapján
azonban úgy gondolom, hogy ennél nagyobb különbség mutatkozik az egyes
lapp nyelvjárások égtájnévrendszerében (ld. a 4. pontban).
Láthatjuk tehát, hogy az égtájak meghatározása nem minden esetben egyértelmű, hatással van rá a viszonyítási alap. A kognitív szemantika szerint az
égtájak útvonalat leíró irányok, mely során a beszélő helye nem játszik szerepet, s maga az irány is rögzített, nem változó (Jackendoff – Landau 1993:
217–265). Ezzel szemben a névadás során főként a környezeti tényezők jelentősek, ezek figyelembe vételével lehet fellelni azokat a motivációkat, melyek a(z irány- és) jelentésváltozás hátterében állnak.
Mivel ezek az irányjelölő szavak a lappban főként természeti jelenségeket
megnevező lexémákból alakultak ki (tenger, fény, folyó folyási iránya, szél,
hegy, fjordok vonulata stb.), egy ilyen összetett vizsgálati módszer új következtetésekhez vezethet.

ban volt, merre tájolja az épületet, hogy annak kiblafala Mekka felé mutasson. A hívek
mindenáron a DK-i irányt javasolták, de az egyiptomi nagykövet – aki a mecset építtetője volt – felkeresett egy térképészt, hogy tájolja be azt. Amikor a térképész válasza
az ÉK-i irány volt, mindenki megdöbbent. A félreértés abból adódott, hogy a hívők a
közismert Mercator-féle szögtartó hengervetület képét képzelték maguk elé, melyen
Washingtont és Mekkát összekötve, valóban egy K–DK-i irányba mutató egyenest kapunk. Ebből is látszik, alapvető probléma az, hogy a legtöbb ember még mindig csak a
síkban tudja elképzelni a Földet és nem gömbben gondolkozik. A valóságban viszont a
gömbfelületen nézve a valódi irány inkább ÉK-i, mint DK-i. Ennek magyarázata, hogy
a gömbön a két pontot összekötő legrövidebb vonal (az ortodróma) nem feltétlenül egyezik meg a síkba vetített legrövidebb vonallal, csak az azonos szélességeken fekvő pontok esetében” (Slimbarszki 2011: 4–5).
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2. Nyelv(járás)i variabilitás
Kutatásaim szerint a nyolc irány megnevezése a lappban 47 különböző
lexéma felhasználásával történik. Ha ehhez hozzávesszük a szókapcsolatokat, illetve a lapp nyelv azon sajátosságát, hogy egy szó több irányt is jelölhet, akkor összesen több mint 100 (eddigi gyűjtésem alapján 104) égtájmegnevezésről beszélhetünk. Összehasonlításképpen a finnben 69/110, azt észtben 21/39 (Tóth 2011), a karjalaiban 33/70 (Tóth 2013), a mordvinban 25/55
(Maticsák – Tóth 2015) az általam ismert lexémák száma. A finn irodalmi
nyelv a négy főégtájra és négy mellékégtájra nyolc lexémát használ. A balti
finn nyelvekben általában a mellékégtájakat is önálló szavakkal és nem öszszetételekkel nevezik meg,4 ellentétben például az indoeurópai nyelvekkel.5
Az égtájak megnevezése során nagy szerepet kap a nyelvtervezés és a tudatosság, mivel az égtájak pontos irányokat szabnak meg. A nyelvi félreértés, a logikátlanság az égtájnevek rendszerében nem engedhető meg, legalábbis a mai, európai nyelvek tanúságtétele alapján.
Mi indokolja mégis, hogy egyes nyelvekben több kifejezés is létezik egyegy égtájra? Ennek egyik oka a nyelvjárási megosztottság. A finnben például
nyelvjárási szinten nagy számban használnak szinonimákat az egyes égtájak
megnevezésére, az esetek közel felében elő- (pl. halki-, keski-, korkea-, pää-,
suora-, suur-, rauta-, täysi- stb.) vagy utótaggal (pl. -lasku, -maa, -nousu,
-puoli, -ranta stb.) ellátva az alapalakot. A karjalaiban a megnevezések sokféleségének és nagy számának oka szintén a nagyfokú nyelvjárási lexikai variabilitás, amelyhez hozzájárul az irodalmi nyelv kidolgozatlansága és a
nyelvtervezés hiánya.
Hasonló a helyzet a lapp nyelvekben/nyelvjárásokban. Dolgozatomban a
déli (D), umei (U), lulei (L), északi (É), inari (I), valamint a kolta és kildini
(K) lapp égtájneveket vizsgálom.6
4

Pl. fi. koillinen, észt kirre, karj. koiľine ’északkelet’.
Pl. ang. north-east, ném. Nordost, fr. nord-est, or. северо-восток ’északkelet’.
6
A felhasznált (releváns) források nyelvjárásonként a következőek: déli lapp: Fjellström
(1738), Lindahl – Öhrling (1780), Halász (1891), Lagercrantz (1926), Collinder (1943),
Hasselbrink (1981–1985), Bergsland – Magga (1993), Israelsson – Nejne (2008),
Magga (2009); umei lapp: Schlachter (1958); lulei lapp: Halász (1884), Wiklund
(1890), Grundström (1946–1954), Korhonen (2006); északi lapp: Stockfleth (1852),
Friis (1887), Qvigstad (1893), Nielsen (1932–1938), Svonni (1984, 2013), Sammallahti
(1989), Vest (1994), Kåven – Jernsletten – Nordal – Eira – Solbakk (1995), Kåven
(2000); inari lapp: Itkonen (1986–1991), Morottaja – Sammallahti (1993); kolta és
kildini egyben (akkalai és teri lapp adatokkal): Genetz (1891), Itkonen (1958); kolta
lapp: Sverloff (1978, 1989), Mosnikoff – Sammallahti (1988), Sammallahti – Mosni5
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A lapp égtájnevek (az irodalmi nyelvváltozatok megnevezései félkövérrel
jelölve):
ÉSZAK: appal (K), čuavōk (K), davvi (~ tavvi ~ tauve ~ tâvv) (É, I, K),
gaskija (É), guolltje ~ guovlle (É), ijábielle (L, É), irkibiele (D) ~ irkusj ~
iktusa peale (L), lossaš (É), miehtje (D), mierrpiŋg (K), nuorta (D, U, L,
É), quoksekaseh (L, É), saelka (L), sævdnjas (É), toddau (K), viestar (K),
vuarjal (K); orjâlâš ’északi lapp’7 (I), pajekielâ ’ua.’ (I).
ÉSZAKKELET: davvinuorta (É) ~ tavenuorttii (I, K) ~ nuortadavvi (É), lānuöreg (É), lÊllè-nuor‛ta (U) ~ nuorte-lavledh (D) ~ nuortalulle (L, É),
nuortta (L) ~ novrra (É), pioližnehke (K), tavval (K), tavv-appal (K),
tšatts-aappal (K), ääppal (K).
KELET: beavža (É), iđđedes guovllo (É), lulle (D, U, L, É), nuorta (É) ~
nuorttii (I, K), nuorhta-lulat (L), ovsta (É), stok (K), tavval (K).
DÉLKELET: åarjel-låvledh (D, U) ~ oarjelulle (L, É) ~ lÊllè-qrjee (U) ~
luksaoarjás (L), lodttekerdtem (K), lulas (É) ~ lukse (L), lullinuorta (É) ~
nuortalulli (É), kuƒán (L), madas (É), maddanuorta (É, I) ~ nuortamadda
(É), njuoddal (K), nurt-savje (K), oo'bbdne^ (K) ~ viobodnehke (K), siδowst (K), tauvepiegga (I).
DÉL: åarjel (D, U) ~ oarje (L) ~ vuarja (K), čuovgaš (É), gasskabiejvve ~
kaska-peiv'ē (L), kes-piegga (I, K), lietne (K), lulli (É), máddi (É) ~
mäddi (I), nuorti (K), rafte (É), peivepele (É), pink-alm (K), saujj (K),
uccenag (É).
DÉLNYUGAT: årjan (L) ~ oarji (É, I) ~ vuärjjal (K), åarjel-jalledh (D, U) ~ jillèqrje (U) ~ oarjjealle (L), lahu-pÁega (L), lå'dd^e'rddem (K), lietni (K), lullioarji (É) ~ oarjelulli (É), lunša (É), maddioarji (É) ~ oarjedavvi (É),
máttavieasttar (É), peäiveporus (É), saujj (K), sidavest (D), säyrispiegga (I).
NYUGAT: bæive illošæme guovllo (É), jillie ~ âlle (D, U, L) ~ alle (É), liiva
(É), oarje (É, I) ~ vuarjal (K), pajj-vārr (K), peiv-luaštattam-saije (K),
tavve (L) ~ davvi (É), viestar (É) ~ viestâr (I) ~ viōstâr (K), zāpat (K).
ÉSZAKNYUGAT: alás (L), davveoarji (É) ~ oarjedavvi (É), jillè-nuor‛ta (U) ~
allenuortta (L) ~ nuortejalledh (D) ~ nuorttalalle (L), norr-veäst (D),
orjal (K), oarjilviestar (I), pioberežnehke (K), reddviâstâr (K),
taveviestâr (I) ~ davveviesttar (É) ~ tavviviestar (K), viestar (I, K).
koff (1991); kildini lapp: Kurucs et al. (1985), Sammallahti – Hvorosztuhina (1991). (A
vizsgálat során felhasznált szótárakról részletesebben ld. Tóth 2014: 131–159; 2015.)
7
Inari lapp oarji ’nyugat’, de orjâlâš ’északi lapp’, mivel az inari lapphoz képest az
északi lapp terület nyugatra van.
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3. Motivációk a lapp tájékozódásban
A lapp égtájnevek többféle motiváció alapján jöhettek létre (a szemantikai
csoportosítást részletesebben ld. Tóth 2011: finn és észt, Tóth 2013: karjalai,
Maticsák – Tóth 2015: mordvin). A legfőbb elnevezési módok a lappban a
következők:
a) Tenger, víz, folyó: appal ~ ääppäl ’tenger’ (no. hav ’tenger’, fi. aapa ’sík
mocsár, fátlan lápos vidék, sárrét’) > ’észak’ (K), ’északkelet’ (K); tšattsaappal ’víz’ + ’tenger’ > ’északkelet’ (K); mierr|piŋg ’tenger’ + ’szél’ >
’észak’ (K).
b) A Nap mozgása, a napnyugta iránya és az ehhez kapcsolódó fényviszonyok: beavža ’nap’ > ’kelet’ (É); peive|pele ’nap’ + ’oldal’ > ’dél’ (É);
čuovgaš ’fény’ > ’dél’ (É); irkusj ~ iktusa (peale) ’árnyék’ (+ ’oldal’) >
’észak’ (L); saujj ’árnyék’ > ’dél’ (K); ’délnyugat’ (K).
c) Napszakok: gasska|biejvve ~ kaska-peiv'ē ’közép’ + ’nap’ > ’dél (napszak)’ > ’dél (égtáj)’ (L); ijá|biella ’éjszaka’ + ’oldal’ > ’észak’ (D, L, É).
d) Évszak: lietni ~ lietne ’nyár’ > ’dél’ (K); ’délnyugat’ (K).
e) Felszíni formák, földrajzi körülmények: davvi ~ tavve ~ tauve ~ tâvv
’mély; távoli’ > ’észak’ (É, I, K); ’északkelet’ (K); ’kelet’ (K), tauvepiegga ’délkelet (?)’ (I), ’nyugat’ (L, É); lā-nuöreg ’föld’ + ’észak’ >
’északkelet’ (É); liiva ’homok’ > ’nyugat’ (É).
f) A szél (jellemzője, iránya alapján): lahu-piegga ’langyos’ + ’szél’ > ’délnyugat’ (L); säyris|piegga ’fagyos’ + ’szél’ > ’délnyugat’ (I); kes-piegga
’közép’ + ’szél’ > ’dél’ (I, K).
g) Madarak repülési iránya: lodd|^erdem ~ lodtte|kerdtem ’madár’ + ’repülés’ > ’délkelet’ (K); ’délnyugat’ (K).
h) Deiktikus irányok: alle ~ jillie ’fent’ > ’nyugat’ (D, U, L, É); ’délnyugat’
(L); lulle ~ lukse ’lent’ > ’kelet’ (D, U, L, É); ’délkelet’ (L, É); ’dél’ (É);
miehtje ’át, keresztül’ > ’észak’ (D), ’Ny–K-i [irány]’ (U).
4. A lapp tájékozódás és az égtájnevek jelentésváltozásai
A lapp égtájmegnevezésekben egy különös sajátosságot figyelhetünk meg
(Tóth 2009, 2010): egy szóalak több irányt is jelölhet. Ennek okát a földrajzi
tájékozódás különlegességében kell keresnünk, amely a teljes rendszer 90 fokos elforgását eredményezi, követve a Skandináv-félsziget partvonalát, azaz
tulajdonképpen a fő tengelyek változnak. Megvizsgálva a lapp égtájneveket
és irányokat, a kutatás eredményeképpen a következőket állapítottam meg:

284

MOTIVÁCIÓK ÉS JELENTÉSVÁLTOZÁS A LAPP ÉGTÁJNEVEK RENDSZERÉBEN
a) Az egyes lapp nyelvváltozatok égtájnévrendszere követi a félsziget
földrajzi jellegzetességeit. A fő motiváció a folyók folyási iránya, valamint
ezekkel párhuzamosan a völgyek, fjordok szabdalta vidék. Ez alapján a déli
és umei esetében egy K–Ny-i fő tengely a tájékozódásuk alapja. A lulei lappoknál – ahol az első jelentésváltozásokat tapasztaljuk – DK–ÉNy a fő irány.
Továbbhaladva észak, majd kelet felé a Skandináv-félsziget partvonala, illetve a déli területekről ideérő folyók folyási iránya alapján a fő tengelyirány
előbb DK–ÉNY felé, majd a legészakibb területeken D–É felé változik. Keletebbre, a Kola-félszigeten pedig a kolta, de még inkább az akkalai és teri
lappok esetén a főtengely ÉK–DNy, ill. NY–K-i irányú.
b) Így a főbb irányok nyelvváltozatonként 45 fokos eltérést mutatnak,
ugyanakkor a két végső pont között ez elérheti a 180 fokos eltérést. Ez alapján is láthatjuk, milyen szoros a kapcsolat a nyelv és a valóság között, az irányok meghatározói nemcsak a tájékozódásban, hanem a jelentésváltozás során is fontos szerepet játszanak.

285

TÓTH ANIKÓ NIKOLETT
Az „egy lexéma = több irány” jelenséget a következő ábrán szemléltetem:
NUORTA D, U, L, É
DAVVI

É, I, K

DAVVI K
NUORTA L,

DAVVI
OARJI É,

L, É
I, K

É

NUORTA É,

LULLE
OARJI L,

I, K

DAVVI K

É, I, K

D, U, L, É

NUORTA K
NUORTA K

LULLE

L, É

LULLE É
OARJI D,

U, L, K

Az irányok elforgása a következőképpen vázolható fel (délről észak, északkelet és kelet felé haladva):
a) A déli, umei és lulei égtájnevek
nuorte
jillie ~ alle

b) lulei északi nyelvjárás
alás

nuortta

lulle ~ luvlie
åarjel ~ oarje

årjån

lukse

c) A svéd területen használt,
luleihez közeli északi lapp égtájnevek

d) A (norvégiai, finn)
északi lapp égtájnevek

nuorta

davvi

davvi

lulle
oarji
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e) Keleti lapp8 égtájnevek
vuarjal
viestar

tavval
nuorti

5. Összességében elmondhatjuk, hogy a lapp égtájnevek változatossága a
következő okokra vezethető vissza.
5.1. Az egyik a nyelv(járás)i variabilitás, melynek következtében a különböző nyelvek/nyelvjárások más lexémák alapján nevezik meg az égtájakat.
Noha ez alapján vannak eltérések az egyes rendszerek között, ez nem vezet
jelentésváltozáshoz. A déli, umei (és pitei) ugyanazokból a lexémákból építkezik (alle, lulle, oarji, nuorta), és a jelentések is megegyeznek. A lulei lappnak sokkal gazdagabb kifejezéskészlete van az égtájak megnevezésére. Az
északi lapp rendelkezik a legnagyobb anyanyelvi beszélőközösséggel és egyben legkutatottabb, azaz a legtöbb szótár és forrás áll rendelkezésünkre, ennek következtében a legtöbb kifejezést, összetételt itt tudtam gyűjteni. Az
északi lapp területi kiterjedtsége és változatos földrajzi jellemzői miatt itt fordul elő leginkább az „egy lexéma = több irány” jelenség is, ezért különösen
fontos a szókincsvizsgálat szempontjából.
A lulei és az északi lapp határán figyelhető meg először az égtájnévrendszerben bekövetkező elforgás, a 45 fokos eltérés (É > ÉK). Az északi lappban – a délebbi svéd területeken (c ábra) és északkeletebbre eső norvég és
finn oldalon (d ábra) – egyszerre él a két (jelentés)rendszer, azaz az É > K
irányváltozás. Az inari égtájnévrendszere a legegyszerűbb, érdekessége,
hogy részben az északi, részben a kolta lexémákból épül fel, jelentésváltozás
nélkül.
A kolta és kildini lappban ismét változatos és gazdag szókincset találunk.
Az északi lappban kiteljesedő 90 fokos elforgás után itt újabb 45 fokot, majd
a Kola-félsziget keleti végében az akkalai és teri lappban ismét 45 fokot fordul a rendszer. Mindezt példaként a nuorta szóalakon bemutatva a következő
jelentésváltozás megy végig Lappföld déli csücskétől a legkeletibb pontjáig:
nuorta ’észak (D, U, L)’ > ’északkelet (L)’ > ’észak (É sv.)’ > ’kelet (É no.’
> ’délkelet’ (K) > ’dél’ (K).
8

A kolta, kildini, teri és akkalai égtájmegnevezések vizsgálata és nyelvváltozatonként,
területenként való elkülönítése, összegzése további kutatásokat igényel.
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5.2. A nyelv(járás)i variabilitás mellett az eltérő motivációk játszanak jelentős szerepet. A legfőbb elnevezési módok bemutatása alapján láthattuk,
hogy a lappban a természeti viszonyok, ill. az ezekkel kapcsolatos megfigyelések jelentik a névadás alapját, ugyanakkor ezek az esetek többségében
(az általam vizsgált 47 lexéma közül 37) mindig ugyanazt az irány jelölik,
tehát egy égtájnévjelentéssel rendelkeznek. Ennek magyarázata, hogy ezek a
kifejezések nem elterjedtek, égtájnévként nem a teljes lapp nyelvi területen
használatosak, hanem csak annak egyes nyelveiben/nyelvjárásaiban. Ráadásul ezek a kifejezések nem az irodalmi nyelvváltozatok „hivatalos” égtájnevei, hanem nyelvjárási, subdialektusi szinonimák.
Adattáramban hat lexémának két-két égtájnévjelentése van (pl. appal ’É,
ÉK’, maddi ~ mäddi ’D, DK’, saujj és lietni ’D, DNY’). Jelentésük a főégtáj
és a hozzá legközelebbi mellékégtáj között ingadozik. Ezt azzal lehet magyarázni, hogy az égtájak nem egy bizonyos pontot jelölnek, vagyis az É tulajdonképpen nem egy pont, hanem az ÉK és DK közötti terület.
Szinte minden lapp nyelvben/nyelvjárásban megtalálhatók a deiktikus
lulle ’lent’ és alle ’fent’, a tenger irányát jelző davvi ’mély’ > ’messze kint a
tengeren; távol’, az oarji ’messziről érkezett’ és a skandináv eredetű nuorta
’észak’ alapjelentésű szavakból keletkezett égtájnevek, amelyek több irányt
is jelölhetnek. A jelentésváltozás fő motivációja a természeti viszonyok (a
folyók folyási iránya, a fjordok és völgyek iránya, a Skandináv-félsziget
partvonala) nyelvi leképezésében rejlik.
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Triggering forces and semantic change
in the Saami system of cardinal directions
The present paper aims to find what kind of external forces (motives)
have been present as influencing factors in the development of the directional
system in Saami, and how exactly they effected the language. The system in
question is very intricate, where certain words can designate more than one
point of the compass: nuorta ’north; north-east; east; south-east; south’; lulle
’east; south-east; south; oarji ~ vuarje ’south; south-west; west; north-west;
north’; davvi ~ tauve ’west; north; north-east; east’. Thus, lexical variability
or linguistic/dialectal divide has a crucial role in the explanation of how this
diversity in the names of cardinal and intercardinal points came about.
47 different lexemes have been coined in Saami for the designation of the
eight (inter)cardinal points. In addition, if various collocations and the above
mentioned polysemy of Saami directional expressions is also taken into consideration, the number one gets is above one hundred.
The directional systems of the individual Saami dialects rotate in comparison to one another. Northern Saami is rotated 45 degrees compared to
Lule Saami and the same tendency continues along the coastline as far as the
Eastern Saami dialect. Thus, the sum total is a 180 degree turn starting from
the southernmost corner of Lapland ending in the easternmost point of the
area. As a demonstration, let us consider the word nuorta: ’north (S, U, L)’ >
’north-east (L)’ > ’north (N [in Sweden])’ > ’east (N [in Norway]’ > ’southeast’ (Sk) > ’south’ (Sk).
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1. A passzív jelentéstartalom
Tanulmányomban mindenekelőtt a passzívum használatának okaira kívánok rámutatni, majd azokra a különféle nyelvi formákra, kifejezőeszközökre,
amelyekben ez a jelentéstartalom testet ölt.
Passzív jelentésű igéket, passzív szerkezeteket akkor használunk, ha a
cselekvőre (az ágensre) való utalás nélkül akarunk közölni valamit, tehát
nem a cselekvő, hanem valaki (vagy valami) más szempontjából, perspektívájából akarjuk előadni, láttatni az eseményeket. Ilyenkor a cselekvés végrehajtóját háttérbe szorítjuk (lefokozzuk, defókuszáljuk), tehát az alany helyére
– a cselekvés igazi végrehajtója (ágense) helyett – egy másik mondatrészt teszünk, mintegy kiszorítva a cselekvőt a nyelvtani alany pozíciójából. A cselekvés valóságos végrehajtóját a következő okok miatt szoríthatjuk háttérbe:
1. Az ágenst nem ismerjük pontosan, ugyanis a külső ráhatás megtestesítője valamely általános fogalom (pl. a használat, az évek, az idő), pl. Az idegei felőrlődtek (?az időtől, ?a megpróbáltatásoktól), Az ellentétek kiéleződtek
(?a helyzettől, ?a feszült hangulattól).
2. Előfordul, hogy a cselekvő evidens volta teszi szükségtelenné a megnevezést, különösen a természeti erők (nap, szél, vihar stb.) okozta jelenségek
esetében, pl. A tenger felkorbácsolódott (a vihartól), A víz fodrozódik (a
széltől).
3. A névszói, melléknévi alapú igei derivátumok esetében a cselekvő
megnevezése redundáns, tautologikus megfogalmazáshoz vezethet, pl. A cipőm összesározódott (*a sártól) (vö. Szili 1999: 255).
4. A mondat olyan helyzetet ír le, amelyben egyáltalán nincs valóságos
cselekvő. Ilyenkor az alanyi vonzathely lexémával való kitöltése lehetetlen.
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Igazi alanytalan mondatoknak a magyarban a meteorológiai előrejelzéseket
tartalmazó mondatok számítanak, pl. Hajnalodik, Villámlik, Pirkad, Esteledik.
5. A mondat alanya nem valóságos cselekvőként jelenik meg (ti. nem maga végzi a cselekvést), pl. Az óra 10 órakor fejeződik be, A ház felépült, Az
ajtó bevágódott. A példamondatok mediális igéi arra utalnak, hogy a történés
grammatikai alanya olyan tárgy / élőlény / személy, aki (vagy ami) logikailag
passzív résztvevője a történésnek.
6. Számos egyéb oka is lehet annak, ha a cselekvőt tudatosan nem kívánjuk megnevezni (pl. udvariasságból / kényelmetlenségből / kegyeletből), pl.
nem akarjuk számon kérni a véghezvitt cselekedetek esetleges negatív eredményét vagy következményét: ilyenkor a felelősség elhárítását szolgáló kitérési/enyhítési stratégiákat alkalmazzuk, pl. „Miután a magyarság Trianonnal
földaraboltatott, létrejött az összmagyarság létérzésében a Trianon-szindróma” (Sütő).
Míg a kettős (aktív-passzív) mondatszerkesztés használata az indoeurópai
nyelvekben általános mind az írott, mind a beszélt nyelvben, addig a magyarban sokkal inkább az aktív szemléletű dominál: „A mondatot többnyire úgy
alakítjuk, hogy a cselekvés haladása az alanynál veszi kezdetét, vagyis az
igének az alanyától indul ki a cselekvés (…)”, és csak ritkán élünk a másik
mondatalkotási móddal, amikor is „az alany felé halad a cselekvés máshonnan, mástól” (Simonyi 1879: 25).
A kanonikus passzív forma, passzív mondatszerkezet ritka a magyarban,
szerepe a grammatikai leírásokban is mintha perifériára szorult volna. A
szenvedő forma megszűnésével a benne foglalt jelentéstartalom azonban nem
enyészett el, nem merült feledésbe, csak a szenvedő jelentés kifejezésére általában nem a -(t)Atik képzős szenvedő igealakot vesszük igénybe, hanem
más grammatikai eszközöket.
2. A passzivizáció folyamata
2.1. A passzivizációt, azaz a szenvedő forma létrehozását a generatív
grammatika általában két feltétel érvényesüléséhez köti: (1) a kiinduló aktív
mondat alanya és tárgya szerepet cserél úgy, hogy a tárgy a passzív szerkezetben felértékelődik, alanyi pozícióba kerül; (2) az alany a mondatrészek
hierarchiájában háttérbe szorul (vö. Chomsky 1981; Perlmutter 1983). A
szenvedő mondatot eredményező transzformációval járó grammatikai változások nyelvspecifikusak. Az indoeurópai nyelvekben a szenvedő mondat állítmánya a létige és a magmondat cselekvő igéjéből nyert particípium lesz, a
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perifériára került logikai alany elé pedig prepozíció kerül, pl. John gave a
book to Peter → The book was given to Peter (by John). Más nyelvekben,
így pl. a magyarban az alany „leértékelődése”, illetve a tárgy alanyi pozícióba kerülése az ige morfológiai arculatának megváltozásában ölt testet, vagyis
a szenvedő jelentéstartalom igei morfémába ágyazódik, a logikai alany pedig
esetraggal vagy névutóval bővülhet, pl. A bíró felfüggeszti a tárgyalást → A
tárgyalás felfüggesztetik (a bíró által).
2.2. Tipológiai adatok azonban arra is utalnak, hogy a passzív szerkezetekben nemcsak az aktív mondat tárgya kerülhet alanyi pozícióba: alig található olyan szemantikai jelentés, amely valamely nyelvben ne szerepelne alanyi funkcióban. Simon C. Dik funkcionális grammatikájában (1981, 1997) a
passzívum olyan újszerű értelmezésével találkoztunk, amely túlmutat a tradicionális megközelítésen. Dik bevezeti a perspektíva és a perspektívaváltás
fogalmát nyelvtanában. Funkcionális nyelvtana a mondatokat különböző
helyzetek (state of affairs) kifejezőiként fogja fel. A mondatelemzések középpontjában az igei állítmány áll, amelynek az összes többi mondatrész alárendelt (kötött vagy szabad) bővítménye. Dik minden egyes igei bővítménynek megpróbálja meghatározni a szemantikai funkcióját (semantic role), tehát azt a jelentést, amelynek segítségével meghatározható a bővítmények aktuális mondatbeli jelentése és az (igei) állítmánnyal való kapcsolata. Dik törekvésének köszönhetően az indoeurópai nyelvek hagyományos nyelvtanaiban egy osztályba sorolt határozó-típusok (pl. ang. indirect object, ol. complemento ogetto indiretto, or. косвенное дополнение) jól elkülöníthetővé válnak.
A szintaktikai és a szemantikai funkciók összefüggései
VERB

szintaktikai subject
funkciók

szemantikai
funkciók

ágens

direct
object

goal

indirect
object

recipient

beneficient

instrument

locativ

temporal
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A szemantikai funkciók jelentései: ágens: ’cselekvő’, goal: ’akire/amire a
cselekvés irányul, a cselekvő kifejti hatását’, recipient: ’valamely konkrét
ajándék átvevője’, beneficient: ’a cselekvés, történés haszonélvezője’, instrument: ’a cselekvés végrehajtásához szükséges eszköz’, locativ: ’a cselekvés,
az események helyszíne’, temporal: ’a cselekvések, történések ideje’.
Dik a szemantikai funkciókat hierarchikus rendbe helyezi. Megfigyelései
és a tipológiai munkák adatai szerint feltételezett hierarchia elején álló funkciók alanyi szerepben általánosabbak, mint a hátrébb állók, de ha egy bizonyos nyelvben a megadott szemantikai funkciók közül valamelyik szerepelhet alanyként, akkor ugyanabban a nyelvben minden olyan funkció lehet alany,
amely a hierarchiában azt megelőzi (két „+” között – elvileg – nem lenne
szabad üres helynek [?] maradni). Ha alanyi funkcióban nem az ágens áll,
hanem más mondatrész, akkor mindig szenvedő jelentésű igealakot kell használnunk, ugyanis az eredetileg aktív jelentésű igének alakilag passzívvá változtatása az egyetlen mód arra, hogy a cselekvő elveszítse alanyi szerepét. A
szenvedő szerkezetet eredményező transzformációval járó grammatikai változások nyelvspecifikusak.
A szemantikai funkciók hierarchiája
Subj/Obj assignment possibilities across languages

LANGUAGE
Dutch
Melanau
English
Japanese
Sanskrit
Sundanese
Sre
Maranao
Malagasy
Maguindanao
Tagalog
Kaparnpangan
Kalagan
Cebuano
Vogul
Magyar

Ag

Go

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Rec Ben Instr Loc
SUBJECT ASSIGNMENT

+
+
(+)
+
+
+
+
?
+
+
+
+
+

+
?
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
?

+
+
+
+
+
+
+

Temp

+
+

(Vö. Dik 1981: 80; Kulonen-Korhonen 1985: 219.)
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A fenti táblázat azt mutatja, hogy alanyi funkcióban legtipikusabb szemantikai funkció az ágensi (amely minden nyelvben lehet alany). Ilyenkor a
cselekvő perspektívájából látjuk az eseményeket, pl.
m.
ang.
n.
ol.
or.

János adott egy könyvet Péternek.
John gave a book to Peter.
Hans gab Peter ein Buch.
Giovanni dava un libro a Pietro.
Иван отдал одну книгу Петру.

3. A perspektívaváltás
A cselekvő mondatok alkalmazásán kívül számos egyéb módon kifejezhetjük mondanivalónkat, tehát lehetségessé válik a közlés egyik vagy másik
lényeges elemének kiemelése, előtérbe helyezése, illetőleg a kevésbé fontos
elemek lefokozása. A beszélőtől függ, mit emel ki, mit hagy homályban (ez
persze a valóság lényegén nem változtat: a cselekvés a valóságban mindig
valahol / valamikor / valahogyan stb. megy végbe, függetlenül attól, hogy
ezeket a közléseinkben kifejezésre juttatjuk-e vagy sem).
A különböző helyzeteket (state of affairs) különféle résztvevők perspektívájából lehet vizsgálni. A perspektívaváltás lényege, hogy nem az ágens
perspektívájából láttatjuk az eseményeket. A transzformáció révén létrejött
„fordított szerkezet”-ekben (reverse construction) az igazi cselekvő kiszorul
a nyelvtani alany pozíciójából, és egy másik szemantikai funkciót promotálunk helyette alanyi pozícióba.
A perspektívaváltás lényege
Nem a cselekvő (ágens) perspektívájából láttatjuk az eseményeket →
az ágens lefokozása, defókuszálása:
S ÁGENS

V ACT

O GOAL

S GOAL

V PASS

O ÁGENS
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A hierarchiában másodikként álló goal (’akire/amire irányul a cselekvés’)
is kerülhet alanyi pozícióba, pl. a magyarban:
goal
A bíró
A sár

felfüggeszti
bemocskolja

a tárgyalást.
a cipőmet.

A tárgyalás
A cipőm

felfüggesztetik
bemocskolódik

(a bíró által).
(a sártól).

a passzív
jelentéstartalom igei
morfémába ágyazódik

az ágens névutóval
vagy
esetraggal bővül

az angolban:
John

gave

a book

to Peter.

A book

was given

to Peter

(by John).

a létige (igeidőtől függő alakja) + a magmondat tárgyas cselekvő
igéjéből nyert participium (a főige 3. alakja)

ágens: perifériára
kerül, prepozíció
(by) kerül elé

(Vö. még n. Ein buch wurde Peter [von Hans] gegeben, ol. Un libro stato
dato a Pietro [da Giovanni], or. Одна книга была отдана Петру [Иваном].)
A hierarchia harmadik sorában a recipient szerepel (a fogadó vagy részeshatározó), amely a magyarban nem, de pl. az angolban lehet alany, pl.
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recipient
John

gave

a book

to Peter.

Peter

was given

a book

(by John).

Dik teóriáját igazolják Kulonennek a vogul nyelvre vonatkozó kutatásai is
(1985), amelyekből fény derül a vogul passzívum használatára is, mely jóval
sokrétűbb pl. a magyarénál vagy általában az indoeurópai nyelvekénél: a vogul azok közé a nyelvek közé tartozik, amelyek a legtöbb lehetőséget biztosítják a változó perspektívának. Különösen a medvetorhoz kapcsolódó archaikus medveénekekben feltűnő a perspektívaváltás, hiszen a medve – az
elejtése után – az események passzív szemlélőjévé válik: szemantikai funkcióját tekintve nem cselekvő (nem ágens) és nem is a cselekvés tárgya (goal)
többé. A medveénekekben a szenvedő mondatok alanyaként állhat tárgy
(goal), részeshatározó (recipient), haszonélvező (beneficient), helyhatározó
(locativ) és időhatározó (temporal) is. A közönséges vogul nyelvű szövegekben egyébként alanyként elsősorban tárgy (goal) szerepel, illetve ritkán (és
bizonyos megkötésekkel) előfordulhat még részes- (recipient) és helyhatározó (locativ) is (Kulonen 1985: 221).
4. A passzív jelentés nyelvi kifejezőeszközei a magyarban
A magyarban valamikor a finnugor eredetű -(t)Atik volt az egyetlen képző, amelynek a szenvedő alakok létrehozása volt a kizárólagos funkciója. „A
szenvedő igealakok régen gyakoriak voltak, részben a latin és a német nyelv
hatására. Ez volt az alapja annak a nézetnek, hogy a szenvedő ige idegenszerű, s így született az a nyelvhelyességi szabály, hogy »a -tatik, -tetik a magyarban nem használtatik«” (Grétsy – Kovalovszky 1985: 794). Ez a 16. századtól – különösen az írott (egyházi, irodalmi és hivatalos) nyelvben – nagyon gyakori és termékeny képző a 19. század végén, 20. század elején az ellene indított harc eredményeként csaknem teljesen visszaszorult az élő nyelvből. A szenvedő képző esetében a nyelvhasználat tényei sem tudják megcáfolni a szótárakban fellelhető, meglehetősen szegényesnek tűnő adatokat,
amelyek azt mutatják, hogy az -(t)Atik képzővel létrehozott passzív jelentéstartalom a szókincsnek csak néhány elemében őrződött meg, ilyenekben pl.
(tudtára, meg)adatik, (meg)kívántatik, méltóztatik, benne foglaltatik, kelletik,
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(újjá-, meg)születik, viseltetik (vö. Papp 1969), kéretik, dicsértetik, megengedtetik, felvétetik, (végső nyugalomra) helyeztetik, hitelesíttetik, (jóvá) hagyatik, megíratik, (napjai) megszámláltattak, szükségeltetik, (közhírré) tétetik, kihirdettetik, kidoboltatik, (jegyzőkönyvbe) vétetik (vö. Grétsy – Kovalovszky 1985: 794–795). Ezeknek az igealakoknak és állandósult kifejezéseknek a használati lehetőségei meglehetősen korlátozottak: már nem tekinthetők az élő nyelv részének, többnyire csak a hivatalos stílusban, jogi, esetleg
műszaki szövegekben fordulnak elő. „Helytállónak mondható tehát nyelvtanainknak a 19. század vége óta hangoztatott azon megállapítása, hogy a finnugor eredetű, kódexirodalmunk korában még közkeletűnek mondható szenvedő igék a nyelvi kifejezéstár perifériájára szorultak, csupán sajátos stilisztikai értékükre (archaikus hang, ünnepélyes, vallásos hangulat) építve színesítjük velük írásunkat, ritkábban beszédünket” (Szili 1999: 350).
Az igenem életében bekövetkező történeti változások nyomon követhetők
a magyar mondatépítésben: az aktív-passzív szemléletű mondatszerkesztést
felváltotta a cselekvő alakok dominanciája. A vallásos és a hivatalos nyelvnek többnyire a fordításban gyökerező személytelenségét lassacskán felváltotta a cselekvő igének „személyes felelősséggel” járó használata, pl. elrendeltetik → elrendelem, közhírré tétetik → közzétesszük.
A klasszikus szenvedő képző ugyan mára már teljesen elhalványodott, de
vitathatatlan, hogy a benne foglalt szenvedő jelentéstartalomra továbbra is
szükség van: egyrészt az absztrakt, fogalmi gondolkodásban van kitüntetett
szerepe, másrészt a modern élet, a polgári udvariasság érezhetően növeli az
igényt a cselekvőt meg nem nevező mondatszerkesztés iránt. Újabban egyébként mintha személytelen szerkezetekben mind gyakrabban fordulnának elő
az -(t)Atik képzős igealakok, pl. A régi tanterv (…) túl részletesnek találtatott, A
szöveg csak betekintésre használtassék (vö. Szathmári 1994). Nem lehet eltekinteni attól a ténytől sem, hogy az indoeurópai nyelvi környezetben a gondolat formálódásának közös módja a nyelvtani eszközöket is közelíti és formálja kisebb-nagyobb mértékben. Nyelvünknek az indoeurópai nyelvekhez
való „igazodása” több területen is megfigyelhető (vö. Károly 1967: 207).
A magyar – a szenvedő igealak és a szenvedő mondatszerkezet funkcióját
pótlandó – kialakította a maga differenciált kifejezőeszköz-készletét: meglehetősen sokféle belső keletkezésű, szenvedő értelmű (átmeneti) forma használatos, pl.
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1. mediális igék:
-Ódik: Az ügy elintéződik,
-Ul, -sUl, -Od(ik), -sOd(ik): A ruha kifakul, A terv meghiúsul, Az arca kipirosodik, A krém sűrűsödik,
-Ad: A papír elszakad,
-An: A bomba felrobban,
képző nélküliek: Az üveg könnyen törik (a szenvedő szemlélet, a medialitás legősibb kifejezőeszközei az ikes igék), A leves már fő,
2. létige + -vA állapothatározós szerkezet: Az ablak nyitva van,
3. funkcióigés szerkezetek: A ház eladásra kerül,
4. személytelen szerkezetek: A házat eladják,
5. infinitivusi alannyal vagy alanyi mellékmondattal álló igék és egyéb kifejezések: Nem kell / érdemes / sikerült elolvasni / Hihetetlen, hogy ennyi
év után előkerültél!,
6. melléknévi igenevek állítmányi szerepben: Ez az anyag jól mosható.
4.1. Mediális igék
E. Abaffy a mediálist átmeneti igenemként képzeli el, amelynek alcsoportjai egy passzívtól aktívig ívelő skálán helyezkednek el (vö. E. Abaffy
1978). A szándéktalanság („ágens sem alany, sem egyéb formában nem tartozhat vonzási körébe” [E. Abaffy 1978: 291]) jelentésmozzanatával jellemzett mediálisok aktivizálódása szembetűnő a passzívumot helyettesítő szerepükben. A szenvedő igealak elhomályosodásából fakadó hiányt elsősorban
az -Ódik képzős, Károly Sándor által mediopasszívnak nevezett igék töltik
be: „Ez az igekategória közel áll a szenvedőhöz, de a cselekvés úgy van felfogva, mintha önmagától menne végbe” (Károly 1967: 195). Erős bennük a
személytelenség mozzanata, mely a cselekvő hiányából adódik: mintha cselekvő közreműködése nélkül, „magától” menne végbe a cselekvés.
A titkárnő elintézi az ügyet.
→
A sportolók új egyesületet szerveznek. →
→
A diákok elhalasztják a vizsgát.

Az ügy
Új egyesület
A vizsga

az alanyok a cselekvés elszenvedői,
melyekkel állapotváltozás történik

elintéződik
Ø.
szerveződik Ø.
elhalasztódik Ø.

a mediális ige
környezetében
ágens általában
nem tehető ki
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Az elavult -(t)Atik képzőt igen hasznosan pótolja az -Ódik, bár van jelentés- és funkciókülönbség közöttük. „Az -(t)Atik és az -Ódik képzős igék jelentése közötti különbség kimerül abban, hogy a szenvedő ige egy szándékosan és tudatosan cselekvő (bár meg nem nevezett) ágens tevékenységéről
számol be, míg az -Ódik képzős változat teljesen nyitva hagyja az esemény
lezajlásának a módját, s az előállt állapotra összpontosít. (…) A passzív igealak mellett csak ágensi szerepű, míg a mediális alak mellett csakis esemény
jellegű okozó jeleníthető meg” (Komlósy 2000: 273), vö. Az ing bemázoltatott Zoli által (tudatos cselekvés) és Az ing bemázolódott zöld festékkel. A
mediális igék elsősorban azért alkalmasak az -(t)Atik képzős igealakok funkcióját ellátni, mert a középigéket tartalmazó szerkezetek éppen az ágens hiányával jellemezhetők, tudniillik: „úgy fejeznek ki történést, állapotváltozást
vagy állapotot, tulajdonságot, hogy nem tudunk melléjük rendelni sem tisztán tranzitív, sem kauzatív mondatokat, melyekből levezethetők volnának”
(E. Abaffy 1978: 288). A definícióhoz köthető jelentést a morfológiai szempontból arctalan alakok (pl. nő, fő) mellett főként az -Ul és az -ik végződésűekben találja meg: felserdül, kéklik, hallik, fénylik (1978: 289). Szili meghatározása szerint „a klasszikus középigék nem aktív, nem ráhatott cselekvésjegyekkel bíró alanyaik tulajdonságaiból, inherens jegyeiből következő
történéseket, folyamatokat írnak le” (1996: 16, 1999: 355).
A két igetípus közötti különbség leginkább az ágens kitehetőségében ragadható meg, nevezetesen: az -Ódik képzős igék mellett nem élő, nem aktív
cselekvők (pl. természeti erők, események) megnevezhetők ágensként, ellenben aktív, élő cselekvéshordozó nem:
A huzat becsapja az ajtót. → Az ajtó becsapódik…
A szél fodrozza a vizet.
→ A víz fodrozódik…
A sár bemocskolja a cipőt. → A cipő bemocskolódik…

a huzattól.
a széltől.
a sártól.

a nem élő, nem aktív cselekvők (pl. természeti erők,
események) megnevezhetők ágensként (vö. E.
Abaffy 1978, Kiefer 2000)
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Kati bevágja az ajtót.

→

A postás átadja a levelet. →

Az ajtó bevágatik (Kati által).
Az ajtó bevágódik (*Kati által, *Katitól).
A levél átadatik (a postás által).
A levél átadódik (*a postás által, *a postástól).
* aktív, élő cselekvéshordozó nem nevezhető meg
ágensként

Az egybeesés nem jelenti a két képző funkcióinak teljes körű felcserélhetőségét.

4.2. A létige + -vA gerundium alkotta szerkezetet
A „körülírt szenvedő alak”-nak, „állapotjelző igenévi állítmány”-nak, „állapotjelző igealak”-nak, „állapothatározó(i) (ige)szerkezet”-nek, „határozói
igeneves szerkezet”-nek, „analitikus igealak”-nak nevezett „lenni + -va, -ve
szerkezet” használata a 19. század második felétől kezdve hosszú ideig a
nyelvhelyességi viták kereszttüzében állt. Idegenszerűséggel (germanizmussal) vádolták (tévesen!), elsősorban emiatt kárhoztatták és – főleg iskolai és
irodalmi körökben – valósággal üldözték. A szóban forgó szerkezettel kapcsolatos nyelvhelyességi babonának mind a mai napig szép számban vannak
hívei (a diákok körében is): sokan szinte mániákusan kerülik a használatát,
még akkor is, amikor az helyénvaló, sőt szükséges volna. Ez a szerkezet tanulságosan példázza, hogyan keletkezik babona egy jelenség téves megítéléséből. Terjesztői a nyelvi valóság negligálásával hibáztatnak olyan alaktani,
mondattani, lexikológiai stb. szerkezeteket, amelyek a nyelvi rendszer szempontjából kifogástalanok, összhangban állnak a nyelvhelyesség általánosan
elfogadott elveivel.
Simonyi mutatott rá először e szerkezetek funkciójára: „az állapotot kifejezetten a cselekvés eredményéül tüntetik fel, amennyiben a cselekvést is kifejezik, amelynek eredménye az illető állapot” (Simonyi 1879: 292). A gyerek ki van melegedve ~ A gyerek kimelegedett, A kapu be van festve ~ A kaput befestették típusú mondatok „statikus – dinamikus” jelentésű oppozíciót
alkotnak: abban különböznek egymástól, hogy a határozói igenévvel szerkesztett igealak – a ragozott igealakkal ellentétben – nem magát a cselekvést,
történést hangsúlyozza, hanem éppen az igenév sajátos jelentése és a mellette
lévő létige folytán valamely időre érvényes állapotot fejez ki. Az igenév idővonatkozása kettős: (1) van benne egy előidejű cselekvés vagy történés: a kimelegedés, a festés folyamata, és (2) van benne egy állapot, amelyet e folyamat létrehoz: a kimelegedettség, a befestettség állapota. A mondat igéjével (a
van-nal) az állapot van egy időben, a folyamat pedig előtte zajlott le. A szerkezet használata csak olyankor jogos, ha vele mindkét mozzanatot (magát a
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folyamatot és a folyamat eredményeként létrejövő állapotot is) érzékeltetni
akarjuk. A folyamat és az állapot együttes kifejezésekor a határozói igeneves
szerkezetben a folyamat alanyát (a cselekvőt) azért nem tanácsos megnevezni, mert akkor a súlypont áttolódik az állapotról a folyamatra, s ilyenkor már
az igealak használatát érezzük helyesebbnek. Helytelen tehát pl. A búza a
szomszédoktól / a szomszédok által le van aratva (helyesen: A búzát a szomszédok learatták) (a szerkezet hányattatott történetéről, revideálásáról és
funkcióiról ld. Honti – H. Varga 2006).
4.3. Funkcióigés szerkezetek
Míg a Nyelvművelő kézikönyv még terpeszkedő, terjengős kifejezésekként, fölösleges ballasztként tekint ezekre a szerkezetekre („egyetlen igével
megjelölhető cselekvést fejeznek ki körülírással”, 1985: 1007), addig a mai
magyar nyelvművelő irodalom árnyaltabban kezeli a kérdést a korábbinál,
utalva e szerkezetek szemléletességére és arra, hogy bizonyos stílusban helyénvalók (pl. a hosszabb változat ünnepélyesebb, a közéleti megnyilatkozások természetes velejárója, pl. győzelmet arat, dicséretben részesít), hiszen a
megfelelő egyszerű ige sok esetben nem is létezik, illetőleg mást jelent. A
Nyelvművelő kézikönyv a terpeszkedőnek látszó kifejezéseket differenciáltan vizsgálja, és nyelvhelyességi szempontból három kategóriába sorolja
őket: a helytelenített, az elfogadható és a javasolt csoportokba (Grétsy – Kovalovszky 1985: 1008).
„E szerkezeteknek az értelmét a főnév (névszó) hordozza, s az ige jelentése többé-kevésbé elhalványult bennük, szerepe jóformán csak alaki: afféle
segédigeként áll a főnév (névszó) mellett, a vele jelölt valóságos cselekvés
vagy történés fogalmát igésíti” (Heltai – Gósy 2005: 473). A funkcióigés
szerkezetek nagy része nem cselekvő jelentésű, hanem körülírt szenvedő
alak, általános alanyú személytelen szerkezet. Ezzel magyarázható, hogy ez a
forma meglehetősen gyakori a személytelen szerkesztésmódot kedvelő hivatalos nyelvben, a sajtó és az értekező próza nyelvében, a szaknyelvekben és
az előadói stílusban is (vö. Grétsy – Kovalovszky 1985: 1007).
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Analitikus szerkezetek: körülírt szenvedő alak; általános alanyú,
személytelen szerkezet; terpeszkedő szerkezet:
megvitatásra
kifejezésre
kezdetét

deverbális nomen: a jelentés
hordozója

kerül
jut
veszi

~ megvitat
~ kifejeződik
~ kezdődik

szemantikailag üres
jelentésű ige
szerepe csak alaki:
segédigeként (?) áll a
főnév mellett (a cselekvést, történést igésíti)

Használati köre: hivatalos nyelv, sajtó, értekező próza, szaknyelvek, előadói stílus.

A funkcióigék grammatikai státusa ugyan még nincs megnyugtatóan tisztázva (igei és segédigei jellemzőket egyaránt hordoznak), de funkciójuk mindenképpen rokonítható a mondatrészteremtő segédigékével, szerepük pedig a
szófajváltó igeképzőjével egyenértékű (a szerkezet felcserélhető a névszói
részből képzett igével), pl. megvitatásra kerül valami → megvitat valamit,
elintézést nyer valami → elintéződik valami, ellenőrzést gyakorol valami felett → ellenőriz valamit, kezdetét veszi valami → elkezdődik valami, kifejezésre jut valami → kifejeződik valami, említést tesz valamiről → megemlít
valamit. Mindig toldalékos (határozóragos vagy tárgyesetben álló) névszókhoz kapcsolódnak, ugyanis a szerkezetben szereplő ragos névszó (legtöbbször igéből képzett, igei tartalmat hordozó, eseményre utaló főnév, pl. megvitatás, kezdet, említés) eredetileg vonzata volt a funkcióigének, szintaktikai
kapcsolatuk jelölője éppen a névszón található viszonyrag. A funkcióige
azonban nem valódi vonzatos ige, hiszen a névszó csupán formális bővítménye a funkcióigének (vö. még B. Kovács 1999).
4.4. Személytelen szerkezetek
Bár kommunikatív szempontból a passzív igealakok és a személytelen
igealakok valóban gyakran értelmezhetők egymás szinonimáiként, valójában
ezek azért különböznek egymástól, például abban (is), hogy míg a passziválás valencia-csökkentő művelet, amely elmozdítja az aktív tranzitív mondat
cselekvő alanyát, addig az imperszonalizáció inkább csak korlátozza a bővít305
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hetőség lehetőségét, és nincs hatással az igevalenciára (vö. Blevins 2003;
Torn-Leesik 2009). Ezenkívül a személytelen szerkezetek létrejöhetnek tranzitív és intranzitív igéből is, míg a passzív megfelelők csak tranzitívból (vö.
Perlmutter 1978).
A tipológiai munkák (pl. Siewierska 2008) egyetértenek abban, hogy a
személytelenségnek nincs egységes definíciója a nyelvészetben; e jelenség
kapcsán általában kétféle megközelítésmódokról lehet beszélni: (1) formális
megközelítés (az alanyt helyezi a vizsgálódások középpontjába, és a személytelenséget az alany hiányával hozza összefüggésbe), (2) funkcionális
megközelítés (az ágens jelentésére koncentrál, és a személytelenséget az
ágens defókuszálásával hozza összefüggésbe). A szerkezet legfontosabb feladata: olyan esemény, állapot leírása, melynek határozatlan alany tulajdonítható (Holvoet 2001). Míg a cselekvő mondatokban a személyraggal ellátott
ige meghatározza az ágenst (pl. Összefogdostam a falat), addig a személytelen mondatban lévő többes számú 3. személyű igealak alanya nem az ágensre
reflektál, pl. (Hát a fallal mi történt?) – Összefogdosták (a falat). A többes
számú 3. személyű igealak oly mértékben intézményesült a személytelen értelem kifejezésére, hogy olyankor is azt használjuk, ha a cselekvő valójában
egyes számú, vö. Az orvos megvizsgálta a gyereket (cselekvő szerkezet: az
ágens E/3) → Megvizsgálták a gyereket (személytelen szerkezet: az ágens
T/3). Az általánosítás határozatlan névmással is történhet, pl. Valaki összefogdosta a falat / Valakik összefogdosták a falat.
4.5. Infinitivusi alannyal álló igék és egyéb kifejezések
A magyarban vannak olyan igék és kifejezések, amelyek személytelenül
használatosak, s amelyek mellett grammatikai alanyként infinitivus vagy
alanyi mellékmondat áll. Az ilyen típusú szerkezetek is alkalmasak az ágens
háttérbe szorítására, defokuszálására: a tulajdonképpeni cselekvő ezekben általában nincs megnevezve (vö. Keresztes 1995). Infinitivuszi alany használatos például a következő igék, illetve egyéb kifejezések mellett: kell, illik, sikerül, lehet, van, nincs // szükséges, muszáj, szabad, érdemes, tilos, jó, rossz,
hasznos, fölösleges, hiábavaló, hiba (vö. Bencédy – Fábián – Rácz – Velcsovné 1991: 231–232; Keresztes 1992: 112–113). Az (általános) alanyi szerepű puszta infinitivus, illetőleg a mellékmondat olyan szerkezetekké transzformálható, amelyekben már megjelenik az ágens: az infinitivus igenévi személyragja és/vagy a megfelelő személyes névmás dativusa helyezheti ismét
fókuszba a cselekvőt, pl. Nem kell / érdemes / sikerült elolvasnom a cikket,
Nekem nem kell / érdemes / sikerült elolvasni / elolvasni vagy elolvasnom a
cikket.
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4.6. Melléknévi igenevek állítmányi szerepben
Elsősorban az állítmányi szerepben lévő ható igék participiumaival szorítható ki a cselekvő, pl. A világ megismerhető, A templom tornya már messziről látható, A csapvíz iható.
5. Kontrasztív vizsgálódások
A fentiekben kifejtett elmélet érvényességét egy empirikus vizsgálattal is
igyekeztem alátámasztani: egy olasz nyelvű szépirodalmi szöveget és annak
magyar fordítását vetettem egybe (Italo Calvino: Se una notte d’inverno un
viaggiatore, 1979. Magyarul: Ha egy téli éjszakán egy utazó. Fordította: Telegdi Polgár István. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2011).1 Elsősorban arra
voltam kíváncsi, milyen magyar grammatikai eszközöknek felelnek meg a
célnyelvi (magyar) szövegben a forrásnyelvi (olasz) passzív formák. Az olasz
passzívum legtöbbször előforduló ekvivalensei a magyarban a következők
voltak:
(a) személytelenséget kifejező általános (vagy határozatlan) alanyos
szerkezetek, elsősorban többes számú 3. személyű igealakkal,
(b) mediális igék,
(c) állapothatározós szerkezetek (létige + -vA),
(d) -hAtÓ képzős melléknévi igenévi állítmányok,
(e) aktív (!) igealakok.
A választott szépirodalmi korpuszban az olasz passzívumok magyar megfelelői meglehetősen változatos képet mutatnak, ami azt jelenti, hogy a kifejezőeszközök között nincs egy-egy értelmű megfeleltetés, nem lehet automatikus átváltási műveletekről beszélni a fordításokban. A korpuszban számos
példát találtunk a fordítói szabadságra vonatkozóan is: az olasz passzív szerkezeteknek a magyarban aktív szerkezetek is lehetnek ekvivalensei, jóllehet a
fordító ebben a szituációban használhatott volna pl. passzív jelentésű vagy
személytelen szerkezetet is. Summa summarum: a fordítónak minden esetben
igen gondosan kell elemeznie a szöveget ahhoz, hogy megtalálja az idegen
nyelvi szenvedő szerkezetek legadekvátabbb magyar megfelelőit.
A későbbiekben célszerű lenne a korpuszt bővíteni: egyrészt forrás- és
célnyelvi szövegeket egyaránt bevonni a vizsgálatba, másrészt a szépirodalmi szövegeken kívül más típusú szövegeket (pl. hivatalos, beszélt nyelvi,
publicisztikai szöveget) is elemezni.
1

Az adatok szolgáltatásáért köszönetet mondok szakdolgozómnak, Sárkány Fruzsinának
(2010).
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The passive notion and its grammatical tools
in the Hungarian language
It is quite difficult to find an accurate definition of passive voice, because
the passive is a term that has been used to denote various types of
constractions in different languages. Several kinds of “reverse” contructions
and results of transformations in which something happens to the logical
subject of the sentence or cases in which the grammatical subject differs
semantically from agentive are referred to as passive. The boundaries of and
restictions on the passive voice have been widely discussed from the point
of view of different models of grammar. One should consider constructions
to be passive, if (a) they involve a defocused agent which does not appear
compulsory on the surface structure, (b) the verb is in passive voice and (c)
they can be contrasted with active constructions, which have an agentive
subject and a patient object. Simon C. Dik has created a hierarchy of the
semantic functions / roles (goal, recipient, beneficient, instrument, locative,
temporal) that he has found to be promoted to the subject position in
different languages.
The goal of this paper is to collect different grammatical tools expressing
passive notion in the Hungarian language and to give an overview on the
similarities and differencies of several passive constructions from an agentcentered approach. The author briefly review the passive constractions from
a functional point of view as well.
MÁRTA H. VARGA
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Bevezető
Finnugor nyelvészként a Pannon Egyetem magyar szakos hallgatóit egy
fél évig tanítom észtül. Az egy szemeszter természetesen igen kevés idő arra,
hogy a nyelvben jobban elmélyedjünk; ez a pár hónap mindössze arra
elegendő, hogy a legalapvetőbb kommunikációs formákkal, grammatikai
jelenségekkel megismerkedjünk.
A nyelvhasználati stratégia kialakítása azonban itt is hangsúlyosan kerül
előtérbe. A kontrasztív szempontú nyelvi megközelítés, a tipológiailag azonos rokon magyarral mint anyanyelvvel és a már tanult idegen nyelvekkel
való összevetés az észt tanításának és tanulásának központi eleme. Az észt
nyelvet legtöbbször már a sokadik idegen nyelvként tanulják Magyarországon. A hallgatók korábban szerzett idegen nyelvi kompetenciája (angol, német, francia, latin, orosz, olasz, horvát)1 sok esetben jobban segíthet bizonyos észt nyelvi formák megértésében, mint a magyar nyelv.
Mivel a forrás- és célnyelv két finnugor nyelv, a motiváció és a kíváncsiság még erősebb a hallgatókban: a közös grammatikai jelenségek, lexikai
szinten a megfelelő ekvivalensek keresése örömet okoz a diákoknak. Két rokon nyelv között a szerkezeti és funkcionális azonosságok és eltérések fokozottabban kerülnek előtérbe, éppen azok rokon nyelv jellegének következtében (vö. pl. Nyirkos 1972: 73). Az első órákon azonban már számos problémába ütközik a hallgató, amit elsősorban az észt nyelv gazdag paradigmatikus és szintagmatikus rendszere okoz. Az észt nyelv – habár döntően
1

Korábbi kérdőíves felmérésem eredményei alapján.
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agglutináló típusú nyelv – az agglutinációra jellemző szintetikus szerkesztés
mellett nagyszámú flektáló-analitikus tulajdonsággal is rendelkezik.
Mit is tanítsunk tehát? A nyelvelsajátíttatás a nyelv részrendszereinek
oktatása (maga a kontrasztivitás is mindig részrendszereket vet össze), amely
a koherens nyelvi rendszer kiépüléséig tart (Jónás 1986). E nyelvi rendszerek
kiépülése sok esetben a nyelvdidaktikában létrejövő különböző nyelvoktatási
irányzatok, nyelvtanítási és nyelvtanulási módszerek függvénye.
A nyelvoktatási irányzatok központi problémája leggyakrabban a kommunikáció és a grammatika kettőssége – hogyan, milyen hangsúllyal egyeztethető össze e két jelenség. A 19. század végéig egyeduralkodó volt az a nyelvtani-fordítói módszer, amely a célnyelvi paradigmák, szabályok, kivételek
rögzíttetésére koncentrált. Az ezt az irányzatot felváltó direkt módszer elsődleges céljának a célnyelvi kommunikációt tekintette (Bárdos 1989: 88, 101).
A későbbiekben született irányzatok közös eleme, hogy a nyelvtan ismeretét a kommunikációval együtt tekintik a nyelvtudás részének.
„A ma nyelvoktatásának fő kérdése tehát nem az, hogy tanítson-e nyelvtant, hanem az, miként állítható ez a formális, elvont rendszer a kommunikáció szolgálatába, azaz hogyan részesítsük a tanulót a nyelvi rendszer megismerésének »örömében«” (Szili 1999: 16).
Grammatika és kommunikáció, nyelvtipológia, kontrasztivitás és hibaelemzés – mind együttesen, de eltérő hangsúllyal alakítják azt a folyamatot,
amely az eredményes, játékos, sokrétű, csupán négy hónapot felölelő finnugor nyelv tanítását jelenti.
1. Tipológiai kitekintő
Az első lépés annak meghatározása, hogy a nyelvtanulás, nyelvelsajátítás
körülményei milyen mértékben járulnak hozzá a tipológia alkalmazásához.
Esetemben a forrás- és célnyelv az uráli nyelvcsalád finnugor ágához tartozó
ugor és balti finn nyelvek, amelyek részrendszereiket összevetve lényeges
különbségeket mutatnak.
A második lépésben tipológiai szempontból meg lehet határozni azokat az
univerzálékat és típusszabályokat, amelyek egyezést, illetve eltérést mutatnak a két nyelvben. Az idegen nyelvet tanulónak tipológiai szempontból az
eltérő típus- és egyedi szabályokat kell elsajátítania (Dezső – Nemser 1972:
27).
A harmadik lépés annak megállapítása, hogy a típus- és egyedi szabályok
óriási halmazából mekkora részt szakítsunk ki mint elsajátítandó ismeretanyagot.
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„A nyelvi részrendszerekben megfogalmazott nyelvészeti, tipológiai ismeretanyagból azokat kell beilleszteni a tananyagba, amelyek produktívak, a
lehető legtöbb helyes közlési egység képezhető velük, amelyekre a közlésben
valóban szükség van. A nyelvi rendszert, a részrendszerek összefüggését a
funkcionáló nyelv dinamikájában kell szemlélni” (Dezső – Nemser 1972: 28).
A korai klasszikus tipológia képviselői (W. Humboldt, H. Steinthal, N.
Finck, F. von Schlegel, A. W. von Schlegel) és a modern tipológia szószólói
(E. Sapir, P. Menzerath, J. H. Greenberg, V. Skalička) más-más szempontok
alkalmazásával vizsgálták a finnugor nyelvek tipológiai-szerkezeti vonásait.
Leegyszerűsített megfogalmazásban az agglutináló finnugor nyelveket (így a
magyart és az észtet) a flektáló indogermán nyelvekkel állították szembe. Ha
azonban alaposabban szemügyre vesszük ezeket a nyelveket és típusvonásaikat, szembeötlő, hogy tipológiai vonatkozásban a típusjellemzők mennyire
keverednek, sőt napjainkban is mozgásban vannak az egyes nyelveken belül.
Ily módon akkor fogalmazunk pontosan, ha a magyart és az észtet dominánsan agglutinatív típusú nyelveknek nyilvánítjuk, szem előtt tartva azok flektáló, sőt szintetikus, poliszintetikus, inkorporáló jellegű vonásait is.
Nyelvtipológiai kutatásaim elsősorban a morfofonológiára, a morfológiára
és a morfoszintaxisra, vagyis az egymáshoz kapcsolódó morfémák viselkedésére és a szintagmák morfológiai felépítésére koncentrálnak. A vizsgálatok
nagy hangsúlyt fektetnek az analitizmus és a szintetizmus folyamatainak
megfigyelésére is (vö. Havas 1974a, 1974b; Pusztay 1994; Szűcs 2005) –
ezek a vizsgálati eredmények jól alkalmazhatóak a tanításban.
A magyar és az észt nyelv tipológiailag tehát döntően agglutináló nyelvek; a morfológiai, morfoszintaktikai és szintaktikai struktúrákra esik a legnagyobb terhelés, és ezek határozzák meg a mondattani szerepek eldöntését
is. Az agglutináló nyelvekben az alaktan jelenti a „szabályok meglétének,
korlátainak” legjellemzőbb kutatási terepét, és egy mondat megértésében –
„amely egészében lokálisabb döntéseket használ” – a morfológián van a legnagyobb hangsúly (Pléh 2000).
A döntően agglutinatív típusú magyar és észt nyelv számos flektáló vonást is mutat. Skalička amennyire tartózkodó volt a magyar nyelv tipológiai
hovatartozását illetően, annyira bátran kijelentette azt észt nyelvről, hogy
nem agglutinatív típusú (Skalička 1968). Ugyanezen a véleményen van Rätsep
is 1970-es munkájában (Rätsep 1970). Viitso egyenesen egyeduralkodónak
érzi az észt nyelv flektáló jellegét (Viitso 1990). Havas szerint „az észt nyelv
efféle »kirekesztése« az agglutináló nyelvek közül nem megalapozott” (Havas 1974a: 24). A nyelvtanulás kezdeti szakaszában (és egy félévnyi tanulással ezen nem is lépünk túl) a hallgatók az észt nyelv agglutináló és flektáló
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jellegével egyaránt találkoznak: az igei és névszói tővariancia (jelen idő, egyszerű múlt idő; nominatívusz, genitívusz, partitívusz), valamint az irányhármasság kétszer hármas rendszere képezik a tudásanyag gerincét.
2. Kontrasztivitás és nyelvoktatás
A kontrasztív összevetés és a hibaelemzés egyidős lehet az idegennyelvoktatással, amelynek előfutárai Lado, Haugen, Weinreich és Ferguson voltak
(Budai 2006: 4).
A kontrasztív nyelvészeti módszer egy olyan egybevető metódust jelent,
amely csupán az „egy nyelvre támaszkodó monolingvális módszerekkel
ellentétben interlingvális jellegű, és két vagy több nyelv között lévő egyezéseket és különbségeket írja le” (Balázs 1989: 265; vö. Brdar-Szabó 2001:
196). A kontrasztív nyelvészet napjainkban komplex tudományként is megjelenik (a nyelvészeti megfigyeléseket pszichológiai és pszicholingvisztikai
kutatásokkal egészítik ki), amelynek eredményeit szervesen beépítik a különböző felhasználási területekbe, ezáltal az idegennyelv-oktatásban is sikeresen
alkalmazhatóak. Az észt nyelv tanulását legtöbbször annak kötelező tárgy
jellege motiválja (kezdetben legalábbis), s ezért többnyire pszichológiai tényezők is befolyásolják (Éder 1991: 191; Harden 2006: 56).
Hogyan alkalmazható a kontrasztivitás a nyelvoktatásban? Nemegyszer
találkozhatunk olyan kijelentésekkel, miszerint az összevető szemlélet és az
oktatás kapcsolatának kutatása még gyerekcipőben jár, ily módon számos
kérdés megválaszolatlan: „Die Frage, wie genau kontrastive Linguistik im
Fremdsprachenunterricht angewendet werden müsste, sei nicht genug untersucht worden und ist demnach noch nicht genau zu beantworten” (Willebrands 2013: 19).
A kontrasztív szemlélet nemegyszer csupán a különbségekre koncentrál,
és nem veszi figyelembe a két nyelv közötti azonosságokat, holott a nyelvtanuló az anyanyelvéből kiindulva a teljes ekvivalenciát felmutató közös nyelvi elemeket jóval gyorsabban elsajátítja, mint az eltérő jelenségeket (nem véletlenül nevezte Bausch és Kasper 1979-ben az anyanyelvet „Grundsprache”nak).
Az idegennyelv-oktatásban a kontrasztív nyelvészetet nem tekinthetjük elméleti nyelvészetnek, sokkal inkább az elmélet alkalmazásának, ahol a tanuló válik a két nyelv interakciójának középpontjává (Jónás 2000). Az egybevető módszerekkel előre megjósolhatjuk a nyelvtanulásban jelentkező nehézségeket, felhasználva a nyelvtanulási elméletek pozitív és negatív transzfer
(interferencia) fogalmát (Harden 2006: 57).
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A csupán fél évet felölelő, magyar szakos hallgatóknak oktatott észt mint
finnugor (és idegen) nyelv tanítása során a komplex rendszerszemlélet helyett jóval lényegesebb annak megállapítása, hogy a magyar és az észt nyelv
eszközkészlete funkcionális szempontból hogyan viszonyul egymáshoz. Mivel az észtet már számos idegen nyelv tanulása megelőzte, a hallgatóban kialakulhatott egy aránylag biztosnak mondható nyelvi strukturális-grammatikai háttér. Kiindulási és összehasonlítási alap tehát van, a kérdés már csak az,
hogy ez a nyelvi kompetencia, illetve annak a ténye, hogy az észt és a magyar rokon nyelvek, mennyiben segítenek az észt nyelv tanulásában?
A magyar nyelvre vonatkozó kutatások – elsősorban Pléh tollából – bebizonyították, hogy a magyarban a grammatikai morfémák feldolgozására esik
a legnagyobb terhelés, vagyis a mondatmegértés során folyamatos alaktani
elemzést végzünk (Pléh 2000). Mivel az észt nyelv szintén gazdag morfológiai rendszerrel rendelkezik, valószínűsíthető, hogy egy hasonló kutatással a
magyarhoz hasonló eredmények születnének az észt nyelvben is. A morfológiai elemzést támasztja alá a morfológiai és morfoszintaktikai szinteken bekövetkező tanulói hibák mennyisége. Az észt mondattani jegyek a morfológiai és szintagmatikus jegyek függvényei, így a morfonológiai, morfológiai
és szintagmatikai szintet kell vizsgálni (Havas 1974a: 24).
A legtöbb szakirodalom nem választja szét a morfológiát a vele szoros
kapcsolatban álló nyelvi szintektől. Havas élesen bírálja azokat a munkákat,
amelyek nem választották el a különböző nyelvi szinteket, és így tévesen definiált terminológia és tipológia jött létre (Havas 1974a: 25). Kiefer is felhívja a figyelmet a hang- és alaktan, ill. az alak- és mondattan kereszteződéseire
(Kiefer 2003: 189). Laczkó és Szűcs foglalkozik a morfofonológia és a morfoszintaxis jellemző folyamataival (Laczkó 2000: 37; Szűcs 1999). A két
szint jelenségei és két nyelv közötti oppozíciós viszonyaik a nyelvtanulás első fázisaiban megjelennek, így azok a kontrasztív összevetés és a hibaelemzéses vizsgálat eredményeit gazdagítják.
Nézzünk néhány konkrét példát az észt nyelv oktatásának folyamatából,
amelyek már a nyelvvel való ismerkedés első fázisában megjelennek!
Az észt nyelv gazdag névszói és igei tőrendszere, a névszói esetrendszer
már az első órák témája, hiszen a szavak három alapalakjának együttes tanulása elengedhetetlen a későbbi mondatalkotás és -megértés szempontjából.
Az oktatásra szánt szűkös időkeret azonban csak néhány, a mindennapokban
leggyakrabban előforduló szóalak megtanítását engedi. Ezek között már szerepelnek rendhagyó alakú, fokváltakozást mutató igék, pl. minema, lähen,
minna ’megy’; rääkima, räägin, rääkida ’beszél’; õppi|ma, õpin, õppida
’tanul’ és névszók, pl. käsi, käe, kätt ’kéz’; poiss, poisi, poissi ’fiú’. Hasonló
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jelenség a magyar többalakú névszótövek toldalékolásánál is megfigyelhető,
ahol szintén mennyiségi vagy minőségi változás következik be affixum kapcsolásakor (fa ~ fák; bíró ~ bírák).
A szintetikus és analitikus szerkesztésmód összevetése is hamar a nyelvtanítás elemévé válik; pl. a birtoklás tényét a magyarban kifejezhetjük birtokos
személyjelekkel, amelyek a névmási birtokost fejezik ki: házam, házad, házaim stb. Az észtben nincsenek birtokos személyjelek, ezeket analitikus szerkezetek pótolják: minu maja, sinu maja, ahol a minu, sinu stb. a személyes
névmások genitivusi alakjai. Habár a magyar -é birtokjelnek megtaláljuk a
funkcionális párját az észtben (oma birtokos névmási szerkezet: see aed on
Madise oma ’ez a kert Madisé’), kezdő szinten a hallgatóknak ezt nem kell
megtanulniuk (egy általam összeállított pár soros olvasmányban találkoznak
vele, ekkor lehet az összehasonlítást elvégezni).
A személyes névmásoknak és ragozott alakjuknak a magyarral ellentétben
két változata létezik: a hosszabb, hivatalosabb és hangsúlyos helyzetben
megjelenő forma, illetve egy rövidebb, a köznyelvben gyakrabban előforduló
alak (mina ~ ma, sina ~ sa; és ragozott alakjaik: minul ~ mul, sinul ~ sul
stb.).
A helyjelölésben az analógiásan, -sse toldalékkal ellátott ragos illatívuszi
alakot gyakran váltja egy rövidebb alak, az ún. rövid illatívusz: toasse helyett
tuppa ’szobába’, linnasse helyett linna ’városba’. A magyarban a -ba/-be
toldalék esetében „csupán” a magánhangzó-harmóniára kell ügyelni, bár a
forrásnyelv esetében is akadnak olyan jelenségek, amikor az [i] és az [e]
hangunk „semlegessége” következtében két forma is elfogadott (fotelbe,
fotelba).
Az egyik legszembetűnőbb különbség kezdő szinten a magyar és az észt
nyelv között a kopula hiánya, illetve megléte. A finnugor nyelvek nagy részében (a balti finn nyelvek és a lapp kivételével) a nominális predikatív
szerkezet nem tartalmaz létigét (Keresztes 2002: 86). Az észt mondatban
mindig szerepel ige, így az olyan nominális állítmányú mondatokban, mint a
ta on õpetaja; nad on õpetajad (’ő tanár; ők tanárok’) megtalálható az olema
(’lenni’) ige sg. 3. és pl. 3. személyű alakja (on). Ha azonban ragaszkodunk a
nullmorféma elmélethez, akkor feltételezhetjük, hogy a lenni ige megfelelő
alakja az ő tanár, és az ők tanárok ind. praes. 3. személyű magyar mondatokban is jelen van (Antal 1977: 7).
Az észtben nincsenek névelők. Névelő hiányában a következő észt mondatban – Poiss istub tugitoolis – a következő fordítási megoldások lehetségesek: a) Egy fiú ül a karosszékben; b) A fiú ül a karosszékben; c) A fiú egy
karosszékben ül; d) Fiú ül a karosszékben. A határozottság, illetve határozat316
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lanság kérdését mindig a szituáció és a szövegkörnyezet, valamint a téma-réma
kapcsolat dönti el. A hallgatóknak ez is gyakran okoz problémát a fordítási
feladatokban.
A mennyiségjelzős szerkezetekben a többséget kifejező mennyiségjelző
után egyes számban áll a jelzett szó (négy ember, sok ember). Az észtben az
egynél nagyobb tőszámnevek után a főnévi alaptag egyes partitívuszban áll
(neli raamatut ’négy könyv’).
Lexikai területen zavart kelthet bizonyos szavak hiánya; az észt és a magyar nyelv között ilyen lexikális oppozíció lép fel például a rokonsági kapcsolatokat jelölő szavak között. A magyarban nincs külön lexéma a valakinek
a fia, valakinek a lánya jelentésekre, az észtből pedig hiányoznak a magyarban meglévő testvér, báty, öcs, nővér, húg szavak. Helyettük az észtben a némethez és az angolhoz hasonlóan analitikus szerkezeteket használunk: noorem/vanem õde, noorem/vanem vend ’fiatalabb/idősebb lánytestvér’, ’fiatalabb/idősebb fiútestvér’.
Az órákon gyakran hozhatunk példákat a mai észt szóalkotás eredményeiből, amelyek azon túl, hogy bemutatják az észt nyelvre oly jellemző belső szóalkotás sikerességét, egyúttal kiváló lehetőséget nyújtanak a hallgatók
szókincsének gazdagítására is (pl. infrastruktuur ~ taristu, wellness ~ heaolu,
kamikaze ~ surmalendur, florist ~ lilleseadja, letšo ~ paprika-tomatihautis).
A kontrasztív szemlélet fontos kiegészítője a hibaelemzés. A hibaelemzéses vizsgálatban feltárt hibák felfogásomban a nyelvtanulás dinamikus és
változó folyamatában a forrás- és a célnyelv között működő köztes nyelv közelítő rendszereinek elemei. A hiba a kognitív módszer szerint is a nyelvtanulás szükségszerű velejárója (Tarone 1995), elemzésük gyorsítja a tanulást
(Bárdos 1989: 119). Az olyan gazdag morfológiájú nyelv, mint az észt, megköveteli a nyelvtan tanítását. Mindez természetesen magával vonja a többszöri „hibázás”, a „hibás alakok” lehetőségét is.
A hibaelemzéses vizsgálat rámutatott,2 hogy az észt alaktani döntések
mindig befolyásolják a szintaktikai és szemantikai jellemzőket. Különösen
nagy terhelés esik kezdő szinten azokra a morfémákra, amelyek homonimek
(pl. a sg. 2. igei személyrag és a többes szám jele: elad ’élsz’ ~ ilusad
’szépek’); a tanuló egy új szóalak megjelenésekor még a kontextus ellenére
is nehezen dönti el a szófajt, ha azon pl. egy -d affixumot lát.

2

A vizsgálat egy következő tanulmány témája.
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Az észt nyelv tanulása során kezdő szinten a legerősebb az anyanyelv hatása (morfológia, szóelőhívás), míg az angol vagy a német nyelv szerkezeti
sajátosságai segítik az észt alakok megértését.
Nemcsak a magyar nyelvre, hanem az észtre is jellemző, hogy maguk a
szabályok is más és más általánosságúak. A paradigmarendszereken belüli
téves alakok használata vélt hasonlóságokon alapszik. Analógia jön létre akkor (elsősorban az észt mennyiségi és minőségi fokváltakozás nehézsége
miatt), ha a szóalak változása bonyolult, nem lineáris, illetve a szó variánsa
kivétel. Az észt nyelv szabályait és anyanyelvünktől eltérő jelenségeit a diákok mindig megpróbálják a gyakoribb, általánosabb megoldások mintájára
átalakítani (a minta adott lehet intralingválisan, de ott lehet mind az anyanyelvben, mind pedig egy idegen nyelven belül).
Az analógia sok esetben segíthet is az elsajátításban, hiszen a nyelvi részrendszerek felépítésében különösen fontos szerepe van. Ha azonban az analógia hibaforrás, az annak a következménye, hogy a szabálytalan, kivételes,
szűkebb osztályokba tartozó elemekre megjelenik a főszabály általánosítása.
Összességében az észt nyelv gyakoribb formái és a paradigmarendszerekbe
illeszthető jegyei mindig könnyebben azonosíthatóak.
3. Alkalmazott nyelvészet és nyelvoktatás
Az alkalmazott nyelvészet és oktatás összekapcsolása kulcsfontosságú abban a kérdésben, hogy a nyelvtudomány közvetít-e felhasználható eredményeket a nyelvoktatás számára, illetve hogy a nyelvtanításban milyen mértékben és egyáltalán hasznosítják-e ezeket az eredményeket. A nyelvoktatás akkor válhat versenyképessé, ha az nemcsak a nyelvtudomány, hanem számos
határtudomány eredményeit alkalmazza. A nyelvoktatás korszerűsítése nem
pusztán nyelvtudományi, hanem interdiszciplináris kérdés.
„A nyelvoktatási metodika mint a nyelvtudomány gyakorlati alkalmazása,
részben a »tiszta« nyelvtudomány részéről volna bizonyos segítségre ráutalva
(kontrasztív kutatások), részben pedig olyan alkalmazott elméleti ágazatok
kifejlesztése volna az anyanyelvi és idegen nyelvi oktatás erőteljesebb megalapozásához szükséges, amelyek az ún. pszicholingvisztika köréhez tartoznak” (Herman 1990: 47).
Az idegen nyelvet – a második nyelvvel ellentétben – a mindennapi társadalmi érintkezésben nem használják (Wilkins 1974: 49), tanulása kizárólag
formális nyelvi szituációban megy végbe (Éder 1991: 189). Az idegen nyelv
elsajátítása sohasem létszükséglet; használata mindig „meghatározott tevékenységi körökhöz kapcsolódik” (Szőllősy-Sebestyén 1991: 261). Mivel az
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észt nyelv birtoklása nem „létszükséglet”, az általában vett idegen nyelvi tevékenységnek nem része (turizmus, idegen nyelvű média, kommunikáció), a
vele való foglalatoskodás nem lép túl a felsőoktatás keretein, és a felsőoktatásban folyó tanulmányok befejeztével az észt nyelv tanulását is abbahagyják
a diákok. Ebben a tartományban a magyar anyanyelvűek észt tanulását kutatni rendkívül érdekes feladat.
Amíg a magyar mint idegen nyelv és általában a hungarológia oktatása
Észtországban régi tradícióval büszkélkedhet, addig a magyarországi észtnyelvoktatás (és itt elsősorban a finn nyelv „népszerűségével” összehasonlítva)
meglehetősen szegényesebb képet mutat. Szükség van tehát minden olyan
kezdeményezésre, amely az észt nyelv népszerűsítésének célját tűzi zászlajára. Magyarországon már számos nyelvkönyv látott napvilágot, ezek közül
Anu Kippasto és Nagy Judit kötete jelenti napjainkban a legkorszerűbb oktatási segédanyagot (Kippasto – Nagy 1995). A könyvet pár évvel korábban
egy szöveggyűjtemény előzte meg, szintén a szerzőpáros tollából (Nagy –
Kippasto 1992), amelyet a Kossuth Lajos Tudományegyetemen használtak a
magyar szakosok fél éves észt nyelvi oktatásában. A könyv később elsősorban a haladó kurzusok munkáját segítette. 2003-ban a Holnap Kiadó képes
nyelvkönyv sorozatát az észt nyelvvel bővítette (Davies – Csire – Ilves
2003). (Az oktatási anyagokról ld. Tóth 2013: 124–128.)
A szótárirodalomból említést érdemel a két kisszótár (Nurk – Pusztay
1993; Pusztay – Rüütmaa 1995) és a 2010-ben Észtországban megjelent
42 000 címszavas Magyar–észt szótár (Seilenthal – Nurk 2010). Ennek a
szótárnak az online változata is elkészült: http://www.eki.ee/dict/ues/. (Az
észt szótárakról ld. Tóth 2014.)
Az észt (és a magyar) nyelv idegen nyelvként való oktatása, ha nem is
érinti a társadalom egészét, mégis a két nyelv összevetésével és hibaelemzéses vizsgálatával bővíthetjük ismereteinket a nyelvelsajátítás és a rokon nyelvek tanulásának folyamatairól. Lengyel szerint „a finnugrisztika jóval kidolgozottabb a klasszikus nyelvtudományi (etimológiai, történeti nyelvészeti
stb.) területeken, mint az általános, alkalmazott nyelvészeti vagy pszicholingvisztikai vonatkozásokban” (Lengyel 1996: 33).
Az észt mint idegen nyelv oktatása számos specifikus vonással és a világnyelvekétől eltérő feltételekkel rendelkezik: mint kisnyelv, Európában a kevéssé oktatott nyelvek közé tartozik (habár a világ felsőoktatásában oktatott
száz idegen nyelv között ott van az észt is3); a nyelv tanulásának nincsenek
3

http://epl.delfi.ee/news/arvamus/margit-langemets-miks-on-vaja-eesti-keeleinstituuti?id=72203289

319

VÍGH-SZABÓ MELINDA
graduális előzményei; csupán néhány oktatási segédeszköz áll rendelkezésre;
a tanórán kívül kevés lehetőség adódik az észt nyelvvel való találkozásra; az
oktatásra szánható idő kevés. Aligha létezik olyan tankönyv, amely mindezekre a kihívásokra megoldást találna. Magyarországon és Észtországban
készültek nagyszerű, a korábban említett segédanyagok (tankönyvek, szótárak); az interneten is találunk jobbnál jobb online kurzusokat (pl. https://
www.keeleklikk.ee/et/welcome; http://els.leveranse.com/; http://www. oneness.
vu.lt/ee/), de ezeket a szűkös időkeretre és törzsanyagra kell adaptálni.
4. Hallgatói visszajelzések és motivációk
Egy idegen nyelvet oktató tanárnak mindig fontos azt tudnia, hogy a tanulók milyen előzetes (nyelvi, kulturális) tudással rendelkeznek, milyen a nyelv
iránti elkötelezettségük, illetve a kurzus végén milyen motivációkkal és tapasztalatokkal felvértezve zárják a tanulás folyamatát. Az input oldal nagymértékben segíti a kontrasztív szemlélet kialakítását és használatát, az output
oldal pedig megerősíti a tanítás/tanulás folyamatának és a tudás hasznosítása
lehetőségeinek megtervezését.
Az észt kurzusokat minden tanévben egy hallgatói kérdőív kitöltetésével
és egy hallgatói reflexiókat felmérő lappal nyitom és zárom.4 A kérdőív és a
reflexiós lap kérdései hozzájárulnak a nyelvtanítás sikeréhez. A következőkben álljon itt néhány adat és vélemény a tavalyi felmérésből.
A kérdésekre 2014-ben 21 diák adott választ. Ebből a 21 hallgatóból tizennégy már rendelkezett korábbi ismerettel az észt nemzetről. Az információkat elsősorban az internetről, televízióból és folyóiratokból szerezték, de
néhányan a rádióból, korábbi iskolai tanulmányaik során vagy könyvekből
kaptak tájékoztatást az észtekről.
A korábban tanult nyelvek között az angol, a német és újlatin nyelvek szerepeltek. Bizonyos nyelvi-grammatikai szituációkban az angol és a német
erősebb kapaszkodót jelenthet a magyar nyelvnél (tizenegyen érezték úgy,
hogy segített az anyanyelvi kompetencia, 10-en nem éreztek szerkezeti hasonlóságokat).
14-en nagyon nehéznek találták az észt nyelvet – a nehézségek elsősorban
a névszó- és igeragozás variabilitásában, a szavak ejtésében és írásában, a névelő
hiányában, az esetrendszer gazdagságában jelentkeztek.
4

A legutóbbi, 2014-es vizsgálatnak volt egy korábbi, 2003-as előzménye is, amelyben
budapesti, debreceni és szombathelyi észtül tanuló hallgatók vettek részt. A két vizsgálat eredményeinek összevetése és értékelése egy másik tanulmány témája lesz.
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A 21 hallgatóból kilencen az órán kívül is keresték a kapcsolatot az észtekkel, az észt nyelvvel, sokan online kurzusokba is bejelentkeztek. A diákok
egy kivételével Észtországba is szívesen eljutnának, 18-an pedig folytatnák a
nyelv tanulását, amire sajnos a jelenlegi képzési rendszerben nincs lehetőség.
A legtöbben szívesen vennének egy olyan nyelvkönyvet, amely a félév anyagát rögzíti.
A hallgatói reflexiók az oktató számára nyújtanak hasznos visszajelzéseket; a pozitív visszacsatolás megerősíti abban, hogy érdemes energiát fektetnie egy másik finnugor nyelv megismertetésébe, és az a tananyag, ami erősen
szelektált, elegendő ahhoz, hogy a magyar mint anyanyelv és az észt mint rokon, kevesek által beszélt balti finn nyelv azonosságait, különbségeit és „kincsestárát” feltárja. A hallgatói reflexiók közül néhány: „színes, érdekes, jó
hangulatú, kifogástalan óra”, „tovább kellene tanulni”, „elektronikus feladatok kellenének”, „ez volt a kedvenc kurzusom”, „jó volt a kontrasztív szemlélet”, „a nyelvtanuláshoz is meghozta a kedvem”.
5. Egy észt segédanyag vázlata
A kontrasztív megközelítés és hibaelemzés közötti szintézisteremtés lehetővé teszi egy olyan oktatási segédanyag kidolgozását, amely a mindössze
pár hónapig észt nyelvet tanuló hallgatók munkáját nagymértékben megkönnyíti.
A készülő oktatási segédanyag támaszkodik arra az észt nyelvben meglévő szó- és kifejezéskészletre, amely az észt világlátást, a magyartól és más
idegen nyelvektől eltérő észt konceptualizációs folyamatokat tükrözi, és
ugyanazt a jelentéstartalmat többféleképpen adja vissza (pl. kuidas läheb?,
kuidas käsi käib? ’hogy megy?’, ’hogy jár a kéz?’, ’hogy vagy?’; sajab vihma, vihma käes ’esik az eső’, ’az eső kezében’, ti. esőben). Az észt gondolkodást megismertetendő a nyelvi ismeretanyagot az észt kultúra, irodalom,
film, zene, gasztronómia stb. bemutatása egészíti ki, ami a segédanyagot is
gazdagítja; a témákat a hallgatók dolgozzák fel, és kivetített prezentációval
kísért kiselőadásokkal mutatják be.
Mivel a felsőoktatás szabta keretek igencsak behatárolják az oktatás menetét, az egyetlen terület, amely az észt mint finnugor nyelv tanítását megkönnyíti, egy segédanyag kidolgozása, amely a nyelvi ismereteket kontrasztív alapokra helyezi, és magában foglalja a hibaelemzés tapasztalatait, valamint az észt életmóddal, kultúrával kapcsolatos területek ismeretanyagát. Az
órákon használt anyagot jelenleg a szerző állítja össze (szókincs, nyelvtan,
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kisebb összefüggő szövegek, feladatok), amit a készülő segédanyag fog váltani.
Egy észt anyanyelvű nyelvész szakemberrel lektoráltatott és egy hallgató
által illusztrált füzet minden egyes leckéje a következő felépítést követi
majd:
1. Figyelj jól! (lecke szöveganyaga);
2. Tapasztalat (a tananyagban megjelenő grammatikai, szemantikai, pragmatikai információ);
3. Magyarázat (az információ kifejtése);
4. Gyakori hibák és veszélyek (a hibatapasztalatok átadása);
5. Kapcsolatok (az anyag nem nyelvészeti kapcsolódási pontjai, világlátás
szélesítése, az észt kultúra megismertetése);
6. Mit tanultunk? (feladatok);
7. Önellenőrző kérdések, feladatok megoldásai.
A könyv eltér a hagyományos témakörök feldolgozásától, hiszen a 12-14
alkalom ezt nem is teszi lehetővé, de természetesen megismerkedünk a mindennapi szituációkban előforduló jelenségekkel; a szókincs folyamatosan ismétlődve bővül; nagy hangsúlyt kapnak a párbeszédes formák és az ismétlés.
A következő témákat érintjük: találkozás (üdvözlés, bemutatkozás, elköszönés, udvariassági formák), hol élek?, ki ő?, mi ez?, tulajdonságok, család,
számok, lakás, mozgásban, tevékenységek, szabadidő, napok elnevezései.
A grammatikában már az első órán felhívom a figyelmet a névszói és igei
tővarianciára, így nem meglepő a hallgatók számára, ha a főneveket és az
igéket már az első órától a három szótári alapalakjukban tanuljuk. A nyelvtanban is fontos az ismétlésre nagy hangsúlyt fektető szemlélet. A félév során
a következőkről tanulnak a magyar szakos hallgatók: személyes névmások,
létige ragozása és tagadása, a kes, mis, missugune, kelle, kus, kuhu, kust, millal (’ki’, ’mi’, ’milyen’, ’kinek a …’, ’hol’, ’hová’, ’honnan’, ’mikor’) kérdőszók és a kas kérdőszócska használata, jelen idejű, kijelentő módú igeragozás
és a tagadás, genitívusz, partitívusz, személyes névmások genitívusza, irányhármasság, többes szám, névutók, egyszerű múlt idő (imperfektum).
Az észt füzet szerkezete és tartalma azt is lehetővé teszi, hogy a jövőben
egy digitális, e-learning tananyag is megszülethessen.
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Contrastive approach to the teaching of Estonian as a foreign language
and the plan of a teaching material
Teaching Estonian as a foreign language has many special features and
conditions different from teaching world languages: as a small language it
belongs to those languages which are less taught in Europe; there are no
gradual precedents of learning the language; only a few teaching aids are
available; there are only a few extracurricular opportunities to practice the
language. The duration of teaching – with low number of classes per week –
doesn’t exceed a semester in the case of Hungarian major students. This time
is enough for Hungarian native speakers to learn the structural, typological
features of another Finno-Ugric language.
Under these conditions the teaching material must be restricted to the
most necessary parts. Based on the results of the students’ questionnaires and
the reflection papers I am working on a teaching material which should meet
the requirements of the students’ needs and the one-semester subject.
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1. Johdanto
Tässä artikkelissa hahmottelen semanttisen kuvauksen itämansin kielen
latiivisijasta muotokategoriana. Latiivi on tulosija, joka prototyyppisesti ilmaisee liikettä johonkin. Lähestymistapanani on kognitiivinen semantiikka,
jonka puitteissa myös yksittäinen sijapääte nähdään itsenäisenä merkitysyksikkönä. Seuraavissa luvuissa esittelen merkityksiä, joissa itämansin latiivisija esiintyy, keskittyen erityisesti latiivin kieliopillistuneisiin ja metaforisiin
merkityksiin. Latiivin esiintymistä on aiemmin käsitellyt ennen kaikkea Kulonen (2007: 55–65) itämansin kieliopissaan, ja tässä artikkelissa pyrin laajentamaan hänen kuvaustaan mm. kognitiivisella analyysilla. Artikkeli perustuu syksyllä 2013 Varsovassa kongnitiivisen kielitieteen konferenssissa pitämääni esitelmään.
Itämansin kielellä tarkoitetaan tässä yhteydessä mansin kielen itäisiä variantteja, joita puhutaan Konda- ja Jukonda-jokien alueella Länsi-Siperiassa.
Aineistoesimerkit edustavat Keski-Kondan murretta mutta murteiden läheisyyden vuoksi ovat yleistettävissä myös Ala- ja Ylä-Kondan sekä Jukondan
murteisiin. Tutkimusaineistona on käytetty Artturi Kanniston 1900-luvun
alussa keräämiä kansanrunoustekstejä (WV I–VI). Itämansilla ei ole enää
eläviä puhujia, joten uusien informanttien haastattelu ja ajankohtaisen materiaalin kerääminen eivät ole mahdollisia.
Itämansin sijajärjestelmä on moniin muihin uralilaisiin kieliin nähden
niukka. Varsinaisia sijoja on vain seitsemän: nominatiivi, akkusatiivi (-(ø)m(ø)),
lokatiivi (-t), ablatiivi (-nøl), latiivi (-nø), instrumentaali (-(ø)l) ja translatiivi (-ii)
(ks. esim. Kulonen 2007: 45–85). Lisäksi on karitiivi/abessiivi, jota ei kuitenkaan voi rajallisen käyttöalueensa vuoksi pitää varsinaisena sijana (Kulonen
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83–85). Kuten tästä huomaamme, paikallissijoja on vain yksi paradigma ja
datiivi/latiivi-funktiolle on vain yksi sija. Sijojen pieni lukumäärä vaikuttaa
osaltaan siihen, että yksi sijapääte toimii hyvin monenlaisissa merkityksissä.
Sama sija toimii kaikissa niissä tilanteissa, joihin monissa uralilaisissa kielissä on esim. sisä- ja ulkosijaparadigmat erikseen. Seuraavissa luvuissa esitellään itämansin latiivisijan merkitykset aloittaen konkreettisemmista, edeten abstrakteihin ja kieliopillistuneisiin muotoihin: eri merkityksistä luodaan
jatkumo, jossa merkityksiä kuvataan yhä abstraktimpaan suuntaan.
Artikkelin rakenne on seuraavanlainen: Luvussa 2 esitellään tutkimuksen
teoreettinen kehys sekä käsitellään joitain sijasemantiikkaan liittyviä ongelmakohtia. Luvussa 3 esitellään aineistonesimerkkien avulla latiivisijan funktiot:
alaluvussa 3.1 suuntaa ilmaiseva tulosija, alaluvussa 3.2 vastaanottaja sekä
alaluvussa 3.3 metaforista suuntaa ilmaiseva tulosija ja kieliopillistuneet
muodot. Viimeisenä alaluvussa 3.4 esitellään passiivin agentin sijavalinta,
jota voi kutsua pragmaattiseksi funktioksi, koska pasiivin agentti esiintyy
vain yhdessä pragmaattisessa kehyksessä, jonka merkkinä sijanvalintaa voi
pitää. Tärkeimmät tutkimustulokset ja jatkokysymykset on koottu lukuun 4.
2. Teoreettinen tausta
Semanttisella kuvauksella pyritään yleensä määrittelemään sanan tai ilmauksen ominaisuuksia ja suhdetta ympäristöönsä sekä sen merkityksiä ja
viittaussuhteita ulkomaailmassa. Lekseemien semantiikkaa kuvataan usein
erilaisten ominaisuuksien kuten elollisuuden tai jaollisuuden kautta. Yksittäisen sijapäätteen kohdalla semanttisen kuvauksen luominen ei kuitenkaan ole
yksiselitteisen ongelmatonta, koska ominaisuuksien avulla ei välttämättä saada aikaan kuvausta, jolla sijapääte eroaisi selkeästi muista sijoista (ks. esim.
Dabrowska 1997: 3–4). Suomen kielen genetiiviä kognitiivisen semantiikan
keinoin tarkastellut Jaakola (2004) toteaa Langackeria (1987) mukaillen, että
sijapäätteet ovat relationaalisia predikaatteja eli kuvaavat kahden entiteetin
välistä suhdetta. Jaakola käyttää omassa analyysissaan ns. viitepisteanalyysia
(Langacker 1991: 170–171), jossa kahdesta sijan yhteen kytkemästä entiteetistä toinen (kohde) hahmotetaan toisen kautta (viitepiste) (Jaakola 2004: 20–
21).
Janda (1993: 10–15) on esittänyt kolme ongelmakohtaa, jotka liittyvät
sijojen semanttisen kuvauksen luomiseen: 1. Sijoilta puuttuu muodollinen
autonomia. 2. Yksi sija voi sisältää sekä subjektiivisen että objektiivisen merkityksen: objektiivinen todellisuus edustaa semantiikkaa, kun taas subjektiivinen tulkinta pragmatiikkaa. 3. Sijan merkitys suhteessa leksikaaliseen se328
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mantiikkaan: sijapääte voi sisältää sekä leksikaalisen että kieliopillisen merkityksen. Samat ongelmakohdat ilmenevät myös oman aineistoni käsittelyssä: vaikka itämansin latiivisijalle voikin määritellä merkitysominaisuuksia,
sijapäätteen koko käyttöalueen kattavaa yhtä merkitystä on vaikea määritellä.
Latiivisijalla ilmaistut merkitykset poikkeavat toisistaan, vaikka yksi yhteinen tekijä eli jonkintyyppisen suunnan ilmaiseminen niille yhteistä onkin. Lisäksi merkityksistä kaksi esiintyy vain tietyssä pragmaattisessa kontekstissa.
Edellä mainituista seikoista huolimatta Janda toteaa, että sija sisältää itsenäisen merkityksen, joka kuitenkin liittyy enemmänkin tiedon jäsentämiseen
kuin sen määrittelemiseen, eikä sijan merkitys edes poikkea olennaisesti leksikaalisesta merkityksestä (Janda 1993: 15). Tarkasteltuaan tšekin kielen datiivia ja venäjän instrumentaalia skeemojen ja merkitysverkostojen avulla
Janda toteaa, että minkä hyvänsä sijakategorian semanttiset piirteet edustavat
omanlaistaan koherenttia kognitiivista kategoriaa (Janda 1993: 200). Jokaisella kognitiivisella kategorialla on oma sisäinen rakenteensa, joka määräytyy ensinnäkin skeemojen muodon mukaan: paradigmaattinen vs. syntagmaattinen, sekä toiseksi metaforisten muutosten mukaan joko synonymian,
antonymian tai metonymian keinoin taikka muutoksena havainnon subjektiivisesta kuvauksesta puheaktin tasolle (Janda 1993: 200). Seuraavissa luvuissa tarkastelen omaa aineistoani molempien em. ulottuvuuksien kannalta.
Tutkimukseni lähtökohtana on käsitys itämansin latiivin sijapäätteestä
polyseemisena kielen elementtinä, johon liittyy ensi sijassa suuntaa ilmaiseva
merkitys. Päämääräni on latiivisijaisiin argumentteihin liittyvien merkitysten
kartoittaminen ja jaottelu. Samalla kiinnitän huomoita lauseenjäsenfunktioihin, joissa erilaiset latiivisijaiset argumentit esiintyvät, sekä mahdollisiin riippuvuuksiin semanttisen ja syntaktisen vaihtelun välillä. Lähden siis liikkeelle
latiivisijan erilaisista merkitysympäristöistä, ja eri merkitysympäristöihin liittyviä syntaktisia konteksteja tarkastelemalla pyrin luomaan kuvauksen siitä,
millaisen semanttisen kokonaisuuden latiivisija muodostaa ja missä lauseenjäsenfunktioissa esiintyy. Vertailun vuoksi esitän useassa kohtaa viittauksia
muihin kieliin eli siihen, kuinka kyseistä merkitystä muissa uralilaisissa tai
maailman kielissä ilmaistaan, ja kuinka paljon itämansin järjestelmä poikkeaa typologisesti tyypillisestä järjestelmästä.
3. Latiivin funktiot
Tässä tutkimuksessa latiivilla ilmaistut merkitykset on aineiston perusteella jaettu neljään pääkategoriaan: 1) konkreettista suuntaa ilmaiseva tulosija,
2) vastaanottaja, 3) metaforinen tai abstrakti tulosija ja kieliopillistuneet
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muodot sekä 4) passiivin agentti. Seuraavissa alaluvuissa näitä neljää kategoriaa kutsutaan latiivisijan funktioiksi. Mainituista neljästä funktiosta kolmen
ensimmäisen kohdalla latiivisijainen argumentti edustaa semanttisesti tavalla
tai toisella toiminnan suuntaa, vain neljäs edustaa toiminnan agenttia. Seuraavissa alaluvuissa siis esitellään merkityseroja, joiden välille kyseisen kielen puhuja ei tee eroa sijanvalinnalla, mutta jotka ovat merkitysopillisesti
tunnistettavissa erillisiksi funktioiksi. Kun viittaan esim. sisä- tai ulkopaikallissijaan, kyse on merkityserosta eikä konkreettisesta sijanvalinnsta, koska
ainoa käsittelyn alla oleva sija on latiivi. Kuten tässä tekstissä esitetyistä esimerkeistä käy ilmi, esim. sisäpaikallissijaisuutta latiivisijan yhteydessä voidaan korostaa sisäisyyttä ilmaisevalla partikkelilla juw, johonkin suuntaan
kohdistuvan liikkeen perfektiivisyyttä aspektiprefiksillä jåt jne.
3.1. Suuntaa ilmaiseva tulosija
Konkreettista suuntaa ilmaisevana tulosijana latiivi voi edustaa sekä semanttista sisäpaikallissijaa että ulkopaikallissijaa: tässä merkityksessä latiivi
ilmaisee toiminnan tai liikkeen suuntaa. Esim. suomen tai unkarin järjestelmistä tilanne poikkeaa siitä, että yksi ja sama sijapääte ilmaisee mm. merkityksiä ’jonnekin’, ’jonkin sisään’, ’jonkin päälle’, ’johonkin suuntaan’. Tarkempi merkitys selviää kontekstista, ja sitä voidaan tarkentaa verbiprefiksin
tai adverbiaalin keinoin. Vertailun vuoksi todettakoon, että suomen kielessä
on vastaavia funktioita ilmaisemaan kaksi (illatiivi, allatiivi) ja unkarissa kolme eri tulosijaa (illatiivi, sublatiivi, allatiivi).
Esimerkissä (1) latiivi edustaa sisäpaikallissijan funktiota: lauseessa on
kyse sisälle taloon menemisestä. Sijapäätteen lisäksi sisäisyyden merkitystä
on tarkennettu adverbiaalilla juw, jonka adverbiaalinen merkitys on ’[jonkin]
sisään; sisälle; kotiin’. Kieliopillistuneena juw sisältää myös perfektiivisen
aspektin merkityksen (Virtanen 2014: 114–118).
(1)

noo,

ääpii,
k°äl-nø
juw
lapsi
talo-LAT
sisään
’No, poikani, astu sisään taloon!’
INTERJ

møn-øn!
mennä-IMP.2SG

(WV II: 29B)

Myös esimerkissä (2) kyse on suunnasta sekä myös sellaisesta merkityksestä, joka monissa kielissä ilmaistaan sisäpaikallissijalla. Suunnan kohteena
oleva tarkoite on kuitenkin jo esimerkin (1) tarkoitetta suurirajaisempi (talo
vs. kaupunki).
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(2)

uus=uutr-øng uus-nø
møn-øs-äg nee
tuulmønt-äx° (WV III: 7B)
kaupunki
kaupunki- mennänainen ryövätä-INF
=ruhtinas-ADJ LAT
PST-DU
’He menivät kaupunginruhtinaan kaupunkiin naisenryöstöön.’

Latiivi ilmaisee myös suuntaa merkityksessä ’jonnekin; jonkin luo’ tai
’jonkin päälle’ eli semanttisesti samaa funktiota, johon monissa kielessä käytetään ulkopaikallissijaa. Esimerkissä (3) latiivilla viitataan joen toisen puolen rantaan eli semanttisesti enemmän ulkoiseen kuin sisäiseen suunnan kohteeseen. Sotajoukko valmistautuu taisteluun ja saa käskyn siirtyä ja järjestäytyä joen vastarannalle. Verbin yhteydessä esiintyvä prefiksi ølø on itsenäiseltä merkitykseltään ’pois’. Sillä on myös aspektinen perfektiiviseen toimintaan viittaava merkitys.
(3)

syääpøl-axt-ään
järjestää-DER-IMP.2PL

ølø
PREF

äk°-pöäl-nø,
yksi-puoli-LAT

tunsy-p-ään
koontl-axt-øx
(WV II: 5)
seistä-DER-IMP.2PL
taistella-DER-INF
’Kokoontukaa joen toiselle puolella ja käykää taisteluun!’

Esimerkkilause (4) on samasta tarinasta kuin lause (3): taistelun jälkeen
vastapuolta pyydetään viemään ruumiit mukanaan omalle maalleen. Lauseessa suunnan kohteena on kokonainen maa tai maa-alue (ei kuitenkaan valtio).
Verbinetinen prefiksi jåt viittaa perfektiiviseen aspektiin eli perille asti viemiseen. Typologisesti kyse on tilanteesta, jossa monessa kielessä käytetään
ulkopaikallissijaa, mikäli sellainen on.
(4)

kool-øm=kar-t-mø
kuolla-PRTC=olio-PL-ACC

wäj-ään,
ottaa-IMP.DU

jåt=töält-ään,
PREF=viedä-IMP.DU

nöän-k
mõõg-ään-nø
jåt
tåt-ään
(WV II: 5)
2DU-STRESS
maa-2PL-LAT
PREF
viedä-IMP.DU
’Ottakaa kuolleenne, viekää mukananne, viekää heidät omalle maallenne!’

Konkreettista suuntaa ilmaistessaan latiivi siis esiintyy tyypillisten intransitiivisten liikeverbien kuten mennä tai astella sekä myös transitiivisten verbien kuten tuoda tai viedä yhteydessä. Kyse on konkreettisesta liikkeestä,
liikuttamisesta tai kuljettamisesta. Liike voi suuntautua kohteensa sisä- tai
ulkopuolelle, päälle, lähelle tai luokse. Tarvittaessa merkitystä tarkennetaan
prefiksillä tai adverbiaalilla.
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3.2. Vastaanottaja
Latiivilla ilmaistaan ns. datiivifunktiota eli ditransitiivirakenteen semanttista vastaanottajaa tai hyötyjää, mutta vain tietyissä pragmaattisissa tilanteissa. Edellisestä poiketen vastaanottajan funktio liittyy aina kolmipaikkaisiin
verbeihin, ja suunnan kohteena on sijainnin sijaan elollinen vastaanottaja tai
hyötyjä. Kyse on siis edelleen suunnan ilmaisemisesta, mutta nyt myös suunnan kohde on elollinen tarkoite, joka voi tarvittaessa muuttua aktiiviseksi toimijaksi. Mansin kielen latiivista on joissain yhteyksissä käytetty ihan perustellusti myös termiä datiivi tai datiivi-latiivi. Itse olen kuitenkin päätynyt
käyttämään sanaa latiivi, jonka alaisuuteen katson myös datiivisen funktion
kuuluvan1. Esimerkkilauseessa (5) puhuja kertoo tuoneensa kuulijalle viestejä.
(5)

om kurøm lyõx
äk°
1SG kolme viesti
vain
’Toin sinulle kolme viestiä.’

näg-nöän tåt-s-øm
(WV II: 28B)
2SG-LAT tuoda-PST-1SG

Lauseen (6) tilanne on kulttuurisesti vaikeaselkoisempi mutta tilanne hyvin samalainen kuin esimerkissä (5). Lause on mytologisesta karhulaulusta,
jossa jumala laskee poikansa (karhun) maan päälle ja antaa tälle mm. marjaisia marjamaita. Karhu kuitenkin käyttäytyy huonosti, jolloin marjamannut
otetaan häneltä pois. Sittemmin karhu anelee niitä takaisin: semanttisesti on
siis kyse patienttina toimivan tarkoitteen luovuttamisesta hänelle eli datiivifunktiosta. Karhu on elollinen tarkoite, joka tarinassa omaa suorastaan inhimillisen roolin.
(6)

om-nöän
1SG-LAT

pol-äät-øl
marja- SG3SG.POSS-INSTR

teeløm
täysi

pol-øng
marja-ADJ

suj-mø
päri=loåw-ääløn
(WV IV: 6)
nummi-ACC
takaisin=sanoa-IMP.SG<2SG
’Määrää (minulle) takaisin minun marjaisa marjanummeni!’

Latiivimuotoinen vastaanottaja on itämansissa verrattain harvinainen, koska kieli itsessään suosii sellaista syntaktista rakennetta, jossa semanttinen
vastaanottaja asettuu syntaktissa suoran objektin paikalle. Kaikkein useimmin vastaanottaja onkin aktiivilauseessa merkitty akkusatiivilla tai siihen on
ainoastaan viitattu verbin objektikonjugaation päätteellä (nolla-anafora). Pas1

Terminä ”latiivi” käyttää myös Kulonen (2007) itämansin kieliopissaan.
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siivilauseessa taas vastaanottaja asettuu syntaktisen subjektin paikalle. (Ks.
esim. Virtanen 2015.)
Latiivimuotoinen vastaanottaja esiintyy vain tilanteissa, joissa vastaanottaja toimii lauseen fokuksena (Virtanen 2015: 55–57), mikä taas on harvinaisempaa kuin vastaanottajan esiintyminen sekundaaritopiikkina. Esimerkissä (6) latiivisijainen vastaanottaja kuitenkin on fokuksena. Latiivilla ilmaistu vastaanottaja esiintyy vain n. 40 %:ssa kaikkista aineiston ditransitiivilauseista (Virtanen 2015: 52), ja sellainen esiintyy tyypillisten ditransitiiviverbien kuten antaa ja tuoda yhteydessä ja edustaa aina elollista tarkoitetta.
3.3. Metaforista suuntaa ilmaiseva tulosija
Tutkimusaineiston perusteella latiivia käytetään myös metaforisen suunnan, tavoitteen tai päämäärän ilmaisemiseen. Myös tämän funktion yhteydessä esiintyvät verbit ovat huomattavasti abstraktimpia kuin edellisessä alaluvussa esitetyt. Rajanveto eri funktioiden välille ei toki ole yksiselitteistä.
Esim. lause (6) asettuu selkeän ditransitiivisen luonteensa vuoksi vastaanottajafunktion kategoriaan, vaikka siinäkin suunnanilmaus on jo tulkittavissa
metaforiseksi. Esimerkissä (7) taas miehellä on kasa puita, joista hän alkaa
rakentaa taloa. Valmis talo on toki konkreettinen päämäärä, mutta ei suinkaan konkreettinen kohde, johon kielellisen ilmauksen suunta vie, vaan
abstrakti tavoite, jota kohti työ vertauskuvallisesti kulkee: talon valmistuminen voidaan käsitteistää metaforisen liikkeen päätepisteeksi.
(7)

mootøt
k°äl=jiiw-ty-nø
pümt-øs.
toinen
talo=puu-PL-LAT
alkaa-PST
’Hän ryhtyi työstämään toisesta puukasasta taloa.’

Esimerkissä (8) päämäärä on vielä abstraktimpi. Mytologisessa tarinassa
hopeanarukerä houkuttelee kuvankauniin tytön ulos talosta, jossa ei edes ole
ovea. Yhteistuumin he poistuvat seinässä olevasta tikan tekemästä reiästä.
Yksi yhteinen ajatus on päämäärä, johon he toisensa houkuttelevat. Houkuttelu
on prosessi tai metaforinen tie, joka johtaa yhden yhteisen idean toteutumiseen.
(8)

äk° nåmt-nø
reettaxt-s-äg, äk° söäjt-nø reettaxt-s-äg (WV III: 7B)
yksi ajatus-LAT houkutella- yksi idea-LAT houkutellaPST-DU
PST-DU
’Yhteen ajatukseen, yhteen tuumaan he houkuttelivat toisensa.’
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Metaforisen suunnan ilmauksissa voidaan siis määritellä selkeä tavoite tai
päämäärä, jota kohti toiminta kulkee. Yleensä kyse on prosessista, jonka
myötä päämäärä vaihe vaiheelta lähenee. Toiminta itsessään voi olla jotain
konkreettista kuten talon rakentaminen, mutta päämäärä ei synny konkreettisen toiminnan suunnasta vaan suunnan ilmaus on puhtaasti metaforinen.
Lisäksi latiivi toimii kieliopillistuneena rektiona sellaisten verbien yhteydessä, joihin ei liity konkreettista suuntaa tai liikettä. Tällaisia ovat esim. esimerkeissä (9)–(11) esiintyvät koonti ’kuunnella’, molli ’auttaa’ ja komøji
’mennä naimisiin’. Semanttisesti konstikkain näistä kolmesta on ’kuunnella’,
jonka kohdalla suuntaan liittyvä merkitys on hyvin abstraktilla tasolla. Mies
menee metsään, vaikka vaimo on kieltänyt: mies ei kuuntele vaimonsa neuvoja.
(9)

kum møn-øs
woor-nø, at
koont-øl-øs
nee-nø
mies mennä-PST metsä-LAT NEG hear-DER-PST nainen-LAT
’Mies meni metsään eikä totellut vaimonsa neuvoa.’

(WV I: 40)

Samanlainen rektio löytyy kuitenkin mm. unkarin kielestä (hallgatni vkire). Molemmissa kielessä ilmaus liittyy ennen kaikkea tilanteisiin, joissa kyse ei ole vain aistihavainnosta vaan neuvojen tai informaation kuulemisesta
ja kuullun noudattamisesta. Näin siis toiminnan suunta voidaan käsittää kulkevaksi kuulijalta puhujalle, myöntymisenä tai taipumisena puhujan suuntaan, vaikka konkreettisesti ääni tai vaikka kirjoitettu informaatio kulkeekin
päinvastaiseen suuntaan.
Esimerkissä (10) esiintyy verbi ’auttaa’, jonka säännöllinen rektio itämansissa on latiivi. Puhuja on saanut apua ja lupaa hädän tulleen tehdä vastapalveluksen auttajilleen.
(10)

äk°-mät
yksi-jokin

poos-t
aika-LOC

om
1SG

pøl
PARTIC

nee-nöän
2DU-LAT

mät=sørøp=mät
jäg=sår=kotøl
moll-aam
(WV II: 5)
jokin=tapa=jokin
isä=tarve=päivä
auttaa-1SG
’Jonain päivänä minä puolestani autan teitä jollain tavalla suuressa hädässä.’

Vaikka monessa muussa kielessä kuten vaikkapa suomessa, ruotsissa ja
ranskassa ’auttaa’ verbi saakin rinnalleen suoran objektin, joka esim. suomen
kielessä merkitään partitiivilla, typologisesti tulosijakaan ei ole poikkeuksellinen. Samanmerkityksinen verbi saa myös mansin lähimmässä sukukielessä
unkarissa rektiokseen datiivisijaan (segít vkinek). Samoin on myös esim. ve334
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näjän (помочь кому-то) ja saksan kielissä (helfen + dat.). Semanttisesti tulosijan käyttäminen on myös täysin loogista: tilanne voidaan mieltää niin, että
auttaja siirtää apunsa autettavalle, jolloin autettava toimii ditransitiivisen toiminnan vastaanottajana. Näin siis avunsaaja käsitteistetään enemmänkin kokijaksi tai hyötyjäksi kuin toiminnan kohteeksi.
Lauseessa (11) mies pyytää naista vaimoksi. Myös tässä datiivinen merkitys on ymmärrettävissä vähintään abstraktia, ellei konkreettistakin suuntaa
kuvaavaksi. Perinteisestihän nainen on naimisiin mennessään nimenomaan
siirtynyt miehen luo ja osaksi tämän perhettä. Samalla tavoin asia ilmaistaan
monessa muussakin kielessä kuten esim. unkarissa, virossa ja venäjässä.
Myös suomen vanhassa kansankielessä tunnetaan ilmaus mennä miehelle lukuisine variantteineen. Lisäksi esimerkkilauseeseen sisältyy vaimoa tarkoittava argumentti, joka on merkitty muutosta ilmaisevalla translatiivisijalla.
(11)

om-nöän
neeg-ii
1SG-LAT
nainen-TRANSL
’Tuletko minulle vaimoksi?’

kom-øj-öän?
mies-DER-2SG

(WV III: 10B)

Kieliopillistuneet muodot ovat siis yleensä rektioita tai fraaseja, joista on
kuitenkin löydettävissä vähintään abstraktinen suunnanilmaus. Abstraktisen
liikkeen tai toiminnan päätepiste ilmaistaan latiivilla. Metaforinen merkitys
on latiivin sijakategorian kannalta konkreettisen merkityksen laajentuma ja
toistaa samaa lähkökohtaa eli suunnan ilmaisemista.
3.4. Passiivilauseen agentti
Viimeisenä ja poikkeuksellisimpana esittelen latiivin esiintymisen passiivilauseen agentin sijana. Tässä funktiossa latiivin käyttö on kaikkein kauimpana konkreettisen suunnan ilmaisemisesta. Agentin merkintää latiivilla
voimme kutsua pragmaattiseksi motivaatioksi, koska passiivia käytetään vain
tietyssä pragmaattisessa tilanteessa: vain silloin, kun semanttinen agentti ei
ole lauseen primaaritopiikki (ks. esim. Kulonen 1989, Virtanen 2015). Passiivi on aktiivinen käänteinen kategoria, jossa predikaattiverbi taipuu syntaktisen subjektin persoonan ja luvun mukaan. Passiivilauseen subjektin paikalle
asettuu joko semanttinen patientti tai ditransitiivilauseessa semanttinen R-argumentti. Tutkimusaineiston perusteella patientti ei voi asettua passiivilauseen subjektiksi, mikäli kyse on ditransitiivilauseensta (ks. Virtanen 2015).
Esimerkeissä (12) ja (13) semanttinen agentti on merkitty latiivilla. Lause
(12) edustaa monotransitiivilauseen passiivivarianttia, jossa syntaktisena
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subjektina esiintyy semanttinen patientti. Puhuja kertoo olevansa valoisan
miehen eli mansien pakanajumalan lähettämä.
(12)

pås-øng=kom-nø
keet-w-øs-øm.
valo-ADJ=mies-LAT
lähettää-PASS-PST-1SG
2
’Valoisa mies lähetti minut.’

(WV I: 15)

Esimerkkilause (13) taas on ditransitiivilauseen passiivivariantti, jossa
subjektin paikan ottaa semanttinen vastaanottaja ja johon sisältyy myös instrumentaalilla merkitty patientti. Kaksi miestä antaa tarinan päähenkilölle
neuvoja.
(13)

kom-øjäg-nø
lyõnk-øl
mäj-w-øs.
mies-DU-LAT
neuvo-INSTR
antaa-PASS-PST
’Hän sai neuvoja kahdelta mieheltä.’

(WV III: 9B)

Semanttisesti siis passiivilauseessa ilmaistu toimintakin siirtyy agentilta
vastaanottajalle tai patientille. Tästä huolimatta agentti merkitään latiivilla,
joka muissa funktioissa ilmaisee semanttisesti suuntaa kohti agenttia eikä
siitä poispäin. Ditransitiivisessa aktiivilauseessa latiivilla merkitään vastaanottaja, kun taas vastaavassa passiivilauseessa latiivimerkinnän saa toiminnan
alkuunpanija eli agentti. Tässä yhteydessä näitä kahta funktiota ei voida sitoa
semanttisesti yhteen, koska kyse on semanttisesti samasta toiminnasta ja sen
eri puolista: semanttisesti toiminnan liike kulkee molemmissa tapauksissa
agentilta patientille. Näin siis agentin merkintä poikkeaa muista edellä esitetyistä latiivin merkityksistä huomattavasti. Toisaalta esim. venäjän kielessä
passiivilauseen agentti merkitään instrumentaalilla (Dabrowska 1997: 45)
sekä englannissa ja saksassa obliikvisijaan viittaavalla prepositiolla. Typologisesti ei siis ole poikkeuksellista merkitä agenttia obliikvisijalla, joka ei ilmaise edes toiminnan metaforista suuntaa.
4. Päätelmät ja jatkokysymykset
Itämansin latiivi kattaa useanlaisia suunnanilmaisuja, sekä konkreettisia
että abstrakteja. Abstrakteissakin suunnanilmauksissa voidaan kuitenkin tunnistaa ajatus abstraktiin suuntaan tai päämäärään etenemisestä ja latiivilla
merkitystä argumentista vastaanottajana tai liikkeen kohteena. Passiivilauseen agenttia lukuun ottamatta latiivisijaiset ilmaukset edustavat semanttisel2

mansien pakanajumala
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ta kannalta suunnanilmaisuja tai päämääriä, joissa suunnan päätepiste on latiivilla merkitty tarkoite. Latiivin kieliopillistuneet muodot edustavat ennen
kaikkea verbinrektioita, kuten ’kuu(nne)lla’ tai ’auttaa’. Typologisesti hyvinkin tyypillinen on myös latiivisijan käyttö yhteydessä ’tulla jonkun vaimoksi’. Kaikkein poikkeusellisin merkitys on kuitenkin passiivilauseen agentti,
joka oikeastaan sisältää päinvastaisen suunnan – merkitsemästään tarkoitteesta poispäin – kuin muut merkitykset.
Semanttinen latiivin kategoria on itämansissa ominaisuuksiltaan moninainen. Latiivi ilmaisee suuntaa ‘jonnekin; jonkin sisään; jotain kohti; jollekin;
jonkin päälle; jollekulle’. Sijaa käytetään sekä konkreettisten, metaforisten
että kieliopillistuneiden merkitysten ilmaisemiseen. Yhteistä näille kaikille
on, että latiivisijainen argumentti edustaa konkreettisen tai abstraktin liikkeen
päätepistetttä. Sijakategorian sisällä on sekä paradigmaattista että syntagmaattista variaatiota: yksi ja sama sijapääte toisaalta viittaa erilaisiin semanttisiin tilanteisiin mutta toisaalta myös esiintyy erilaisissa syntaktisissa ympäristöissä. Kaikkia merkityksiä ja funktioita ei voida selittää semantiikan keinoin: joukossa on myös pragmaattiseen motiiviin perustuva funktio eli passiivilauseen agentti.
Eri funktioiden jatkumo konkreettisesta abstraktimpaan on havainnollistettu Kuviossa 1. Kuvio ei tarkoita, että eri merkitykset olisivat toisilleen sisäkkäisiä vaan että kaikkein konkreettisin merkitys muodostaa sijan ”ytimen”
abstraktimpien merkitysten asettuessa ympyrän kehälle sitä etäämmäs ”ydinfunkiosta”, mitä abstraktimpia ne ovat.
Kuvio 1: Itämansin latiivisijan funktiot
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Ulommaisena esiintyy passiivilauseen agentti, joka on tässä yhteydessä
nimetty pragmaattiseksi funktioksi, koska sen käytölle on pragmaattinen eikä
semanttinen motiivi. Nousee kysymys, kuinka luontevaa on asettaa pragmaattinen motiivi konkreettisesta abstraktimpaan kulkevan jatkumon lopuksi. Voiko tällaista ulottuvuutta yleensäkään yhdistää samaan semanttiseen
jatkumoon muiden muotojen kanssa? Pragmaattinen ympäristö sanelee agentin sijainnin syntaksissa, mutta se ei varsinaisesti sanele sijamerkintää. Kuten
paralleeliset esimerkit muista kielistä osoittavat, passiivilauseen agentin merkitseminen muilta merkityksiltään perin etäisellä obliikvisijalla ei ole typologisesti tavatonta.
Toisaalta myös latiivimuotoiselle vastaanottajalle voidaan määritellä
pragmaattinen motiivi (vaikka myös semanttinen suunnanilmaisuun liittyvä
motiivi on hyvin selvästi olemassa), koska latiivi esiintyy vastaanottajan sijana vain silloin kun vastaanottaja on lauseen fokus. Näin siis passiivilauseen
agenttia ja aktiivilauseen latiivisijaista vastaanottajaa yhdistää myös niiden
informaatiorakenteellinen rooli fokuksena (agentin suhteen tämä ei kuitenkaan ole ehdotonta: passiiivin agentti voi myös olla topikaalinen elementti).
Näiden tekijöiden välille voidaan mahdollisesti löytää yhteys, mutta tässä tutkimuksessa sen käsittely on jätetty sivuun. Tässä artikkelissa olen kuvannut
latiivin semanttiset esiintymisympäristöt, joista ehdottomasti poikkeuksellisin on passiivilauseen agentti. Mahdollisia muita kytköksiä on varmasti syytä
käsitellä tulevissa tutkimuksissa.
Lyhenteet
ACC
ADJ
DER
DU
EM
INF
INSTR
INTERJ
KM
LAT
LOC
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akkusatiivi
adjektiivinjohdin
denominaalinen verbinjohdin
duaali
itämansi
infinitiivi
instrumentaali
interjektio
Keski-Kondan murre
latiivi
lokatiivi

NEG
PARTIC
PRTC
PASS
PL
POSS
PREF
PST
SG
STRESS
TRANSL

kieltopartikkeli
partikkeli
partisiippi
passiivi
monikko
omistusliite
prefiksi
mennyt aika, preteriti
yksikkö
painollinen muoto
translatiivi
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Functions of the lative case in Eastern Mansi
Mansi is a Uralic language spoken in Western Siberia. My study concentrates on its Eastern dialects that have already vanished: my data represents the Middle Konda dialect, which was spoken in the Middle stream
of Konda-river. For a Uralic language, Mansi has a frequently modest case
system: in the Eastern dialects there are only seven noun cases: nominative,
accusative, locative, ablative, lative, instrumental and translative. There is
only one paradigm of local cases, no difference between the inner and outer
local cases, and only one case for the lative/dative function.
In this study I will present the use and functions of the lative case, and
describe how its usage extends from a concrete directional locative function
to metaphoric ones. I will concentrate on the abstract and grammaticalised
functions: the theoretical background of my study is based mainly on
cognitive semantics. My data is from a folklore collection gathered by Artturi
Kannisto (Kannisto 1951, 1955, 1956, 1958, 1963).
The Lative case is used in the functions of a directional locative, a
recipient, a passive agent and that of metaphorical or abstract goals. As a
directional locative case, the lative has a very concrete function. The dative
(recipient) function is a less common usage, because the recipient is often
expressed with the accusative case: the so called dative shift is very frequent
(see Virtanen 2012: 125–126, 128). One of the most typical functions of the
lative is to mark the passive agent. In addition to the concrete direction
expressions the lative also expresses metaphorical or abstract goals of
inchoative activities.
SUSANNA VIRTANEN
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A Cultural and Linguistic Minorities in the Russian Federation and the
European Union. Comparative Studies on Equality and Diversity [Kulturális
és nyelvi kisebbségek az Orosz Föderációban és az Európai Unióban. Összehasonlító kutatások az egyenjogúságról és a sokféleségről] vaskos, 347 oldalas mű. Aki azt hiszi, hogy ez a mű csak felsorolja, milyen nyelvi és kulturális kisebbségek léteznek Oroszország, valamint az Európai Unió területein,
az nagyon téved. A kötetben több szempontból szemlélik a világ nyelvi sokféleségét, a kisebbségek jogait és azoknak a megvalósulását, a politikai tényezők és hozzáállások hatását egy többnyelvű közösség fennmaradására,
valamint az egyes nyelvek helyzetét az említett területeken.
A könyv három nagyobb részből áll: 1) Languages, Identities and Human
Rights [Nyelvek, identitások és emberi jogok], 2) Case Studies on Cultural
Change and Minority Language Maintenance [Egyes kulturális változásokról
és a kisebbségi nyelvek fenntartásáról szóló kutatások] és 3) Why Some Languages Survive. On Language Laws, Policies and Changing Attitudes [Miért
vannak nyelvek, amelyek életben maradnak. Nyelvtörvényekről, politikai
gyakorlatokról és a változó hozzáállásokról]. A három rész együtt összesen
12 cikket tartalmaz. Első pillantásra viszonylag tágnak és sok irányba kiterjedőnek tűnik a könyv tartalma, de minél tovább haladunk az olvasással, annál logikusabbnak látszik a szerkezete, és rájövünk, hogy az összes cikk egy
koherens egységet alkot.
1) Az első részben, ami inkább bevezetésként szolgál, elsősorban általános szinten foglalkoznak a többnyelvű közösségekhez kapcsolódó kérdésekkel, de azonkívül példákat hoznak fel Oroszország és az Európai Unió egyes
kisebbségeiről is. A világ nyelvi többségéről, valamint annak értékéről is be341
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szélnek elvi szinten: ha kihal egy nyelv, akkor mindig a beszélői közösség
identitásából is kihal valami. Janne Saariviki és Reetta Toivanen írásukban
(Change and Maintenance of Plurilingualism in the Russian Federation
and the European Union) arra figyelmeztetnek, hogy sokak szerint a világ
nyelveinek legnagyobb része néhány évtized alatt ki fog halni.
Suzanne Romaine (The Global Extinction of Languages and Its Consequences for Cultural Diversity) pontos számokkal írja le ezt a riasztó helyzetet. Szól arról is, hogy a világ nyelvi sokféleségének a fennmaradása viszonylag kis embercsoport hatalmától függ: a világ lakosságának 94%-a által
beszélt nyelvek a világ összes nyelvének csak 6%-át, a lakosság 6%-a által
beszélt nyelvek pedig az összes nyelv 94%-át képviselik – ezt a hátteret ismerve érthető, hogy egymással nem mindig egyenjogúak a nyelvek. Egy
nyelv fennmaradása kapcsolatban van a gazdasági fejlődéssel is: egy gazdag
és fejlett közösség jobban fenn tudja tartani a saját kultúráját és a nyelvét.
Theodore S. Orlin (The Death of Languages, the Death of Minority Cultures, the Death of a People’s Dignity) összekapcsolja a nyelvek fennmaradását vagy elpusztulását az emberi jogi kérdésekkel: mindenkinek joga van a
saját anyanyelvét használni. Több szempontból foglalkozik azzal a kérdéssel,
mi alapján minősül egy nyelv elpusztulása az emberi jogok elleni cselekedetnek. Alaposan összefoglalja az elmúlt évszázadok világpolitikai eseményeit,
különösen a nemzeti államok létrehozását, valamint a politikai változások
hatásait a többnyelvű közösségekre. Végül részletesen bemutatja az emberi
jogokról szóló nemzetközi szerződéseket és törvényeket, valamint összeveti
hatásukat az állami törvények hatalmával és hatásával.
2) A könyv második része nagyon érdekes részleteket mutat be az egyes kisebbségekkel foglalkozó legfrissebb kutatásokból. Reetta Toivanen (Obstacles
and Successes) a finnországi lappokat és a német területen élő szorb kisebbséget hasonlítja össze, Indrek Jääts (Fallen Ill in Political Draughts) pedig a
komi-permjákok helyzetét mutatja be a politikai rendszerek szempontjából.
Natalia Kuznetsova, Elena Markus és Mehmet Muslimov (Finnic Minorities
of Ingria) c. cikkében az oroszországi Karjalában élő balti finn népek szerepelnek. Lennard Sillanpää (The Challenge of Language. On Developing
Aboriginal Culture in Northern Russia) azt vizsgálja, mekkora a nyelv szerepe egy veszélyeztetett őslakos nép túlélési esélyeiben: a kutatás 24 oroszországi kisebbségi népet érint. A fejezet végén Florian Siegl és Michael Rießler
(Uneven Steps to Literacy) három veszélyeztetett kisebbségi nyelv – dolgán,
erdei nyenyec és kildini lapp – írásbeliségének történetét mutatják be.
3) A harmadik részben azzal a kérdéssel foglalkoznak, milyen okokból
marad fenn vagy pusztul el egy nyelv, és milyen politikai eszközökkel lehet
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támogatni a veszélyeztetett nyelveket. Ekaterina Gruzdeva (Explaining Language Loss) a veszélyeztetett nyivh nyelv szempontjából szemléli a témát, Heiko F. Marten (Parliamentary Structures and Their Impact on Empowering
Minority Language Communities) pedig azt elemzi, milyen a politikai rendszerek szerepe a veszélyeztetett nyelvek védelmében. Konstantin Zamyatin
(The Evolution of Language Ideology in Post-Soviet Russia) azt vizsgálja,
mekkora az oroszországi autonóm köztársaságok törvényalkotási funkciójának jelentősége a kisebbségi nyelvek támogatásában. A második és a harmadik rész írásában gyakran ismétlődik egy közös észrevétel: a regionális törvényalkotás fontossága és jelentősége. A nemzetközi szerződések és rendeletek elvei csak akkor valósíthatók meg, ha a helyi törvényekben is figyelembe
veszik őket, és konkrét kezdeményezésekkel támogatják megvalósításukat.
A könyv sok részletes információt ad arról, milyen nyelveket beszélnek
Oroszországban és az EU területén – és milyen sok nyelvről van szó! – és
mennyire eltérő a nyelvi jogok érvényesülése. Szerintem a könyv legnagyobb
érdeme annak kiemelése, hogy a nyelv nem egy gazdasági, jogi, politikai
vagy más hatalmi ágaktól független jelenség, hanem a létezése és hovatartozása szorosan kapcsolódik a politikai és gazdasági hatalomhoz. A nyelv is
olyan elem, amire olyan tényezők hatnak, mint a globalizáció vagy a politikai
változások. Ugyanakkor a nyelv az emberi identitás nagyon érzékeny része.
A sok részletes információnak, elméleti tényeknek és gyakorlati példáknak ellenére a könyvből teljesen hiányzik egy egyszerű térkép vagy táblázat,
amelyben szerepelne az Oroszországban és EU-ban beszélt összes nyelv a
beszélők létszámával együtt. Enélkül egy kicsit szétszórtnak tűnik a végeredmény. A xviii. oldalon szereplő térkép csak a könyvben táryalt nyelveket
tartalmazza. Egy ilyen összefoglaló táblázatnak önálló mellékletként a könyv
végén lett volna a helye. Ugyanúgy az olvasónak egy kicsit meglepő, hogy a
sokoldalú cikkek után a könyv végén nincs semmilyen összefoglaló fejezet,
amely a cikkek legfőbb eredményeit tartalmazná. A rengeteg politikai rendszer, történelmi tény és elvi kérdés bemutatása után érdemes lett volna legalább a kutatások közötti legnagyobb hasonlóságokat összefoglalni.
Bár a könyv címe Oroszországra és EU-ra általános szinten utal, a finnugor kutatók örömére a könyvben bemutatott nyelvek között nagy számban
képviseltetik magukat az uráli kisebbségi nyelvek: a finn- és oroszországi
lapp nyelvek, az Oroszország területén beszélt balti finn kisebbségi nyelvek,
valamint a komi-permják, nyenyec és enyec mindegyike alapos bemutatásra
került. Ebből következően a kötet egy kiváló finnugor nyelvészeti szakkönyv
funkcióját is jól be fogja tölti a jövőben.
SUSANNA VIRTANEN
343

ISMERTETÉSEK – REZENSIONEN – REVIEWS – KATSAUKSIA – РЕЦЕНЗИИ
Nobufumi Inaba – Jorma Luutonen – Arja Hamari – Elina Ahola (toim.):
Juuret marin murteissa, latvus yltää Uraliin.
Juhlakirja Sirkka Saarisen 60-vuotispäiväksi 21.12. 2014.
Mémoires de la Société Finno-Ougrienne 270.
Suomalais-Ugrilainen Seura. Helsinki 2014. 490 lap.
ISBN 978-952-5667-63-9
Sirkka Saarinen, a Turkui Egyetem finnugor professzora 2014 decemberében töltötte be 60. életévét. E jeles alkalomból munkatársai, barátai, tanítványai ünnepi kötettel tisztelegtek előtte. A kötet az ünnepelt munkásságához
hasonlóan sokszínű, 14 egyetem, ill. kutatóintézet (Turku, Helsinki, Tampere; Uppsala; Tromsö; Groningen; Göttingen, München; Budapest, Debrecen;
Tartu; Szaranszk, Joskar-Ola, Izsevszk) 36 munkatársának 34 tanulmánya
kapott helyet benne. Ami a nyelvek szerinti megoszlást illeti, az általános
finnugor témájú cikkek mellett a finn (meänkieli és kvén is), lapp, mordvin,
cseremisz, zürjén, votják, vogul, osztják, magyar és szamojéd nyelvekkel és
népekkel foglalkozó tanulmányok szinte teljesen lefedik az uráliak minden
ágát. Az írások nagyobb része természetesen nyelvészeti témájú (a hangtantól az alaktanon át a mondattanig, az etimológiai kérdésektől a lexikológiáig,
a tudománytörténettől a névtanig), de – az ünnepelt érdeklődési köreinek
megfelelően – az oroszországi rokon népek irodalma, folklórja és néprajza is
szerepel a témák között.
A kötet címe – Juuret marin murteissa, latvus yltää Uraliin [A gyökerek a
cseremisz nyelvjárásokban, a lombkorona az Urálon túl] – jól szimbolizálja
Sirkka Saarinen rendkívül szerteágazó tevékenységét, amelyről Arja Hamari,
Jorma Luutonen, Ildikó Lehtinen és V. K. Keľmakov ad részletes információkat a kötet elején (XVII–XXXVIII).
Saarinen a vezetője a Turkui Egyetemen a kilencvenes évek elejétől működő Volga-vidéki nyelvek kutatócsoportjának, amelyben a mordvin, a cseremisz és a votják mellett a csuvas, tatár és baskír is fontos kutatási területnek számít. Saarinen munkássága elsősorban e terület három finnugor nyelvére irányul. Szakdolgozatát és doktori disszertációját is cseremiszből készítette (Маrilaisen аrvoituksen kielioppi [A mari találós kérdés nyelvtana],
1991). Számos fontos tanulmány mellett 2008-ben látott napvilágot az Arto
Moisióval közösen szerkesztett Tscheremissisches Wörterbuch. Ugyancsak
cseremisz témájú folklórkutatásainak nagy része, itt elsősorban az Alho Alhoniemivel együtt kiadott Tscheremissische Sätze gesammelt von Yrjö Wichmann (1978), Timofej Jevsevjevs Folklore-Sammlungen aus dem Tscheremissischen I. Märchen, Sagen und Volkserzählungen (1983) c. műveket, az Ildi344
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kó Lehtinennel készített Timofej Jevsevjevs ethnographisches Sammlungen über
die Tscheremissischen (1985) című munkát, majd az egyedül szerkesztett további köteteket kell megemlítenünk: Timofej Jevsevjevs Folklore-Sammlungen aus dem Tscheremissischen II. Vorzeichen, Traumdeutungen, Sprichwörter, Spottverse und Rätsel (1989), Timofej Jevsevjevs Folklore-Sammlungen
aus dem Tscheremissischen III. Gebete und Zaubersprüche (1992), Timofej
Jevsevjevs Folklore-Sammlungen aus dem Tscheremissischen IV. Lieder
(1994).
Számos mordvin tanulmánya (képzők, névutók, szókincsvizsgálat) mellett
feltétlenül kiemelendő a moksa-mordvin nyelvjárások leírása (Mokšamordvan murteet, 2005), amelyet A. P. Feoktyisztovval készített. Feldolgozta a
votják dialektusokat is V. K. Keľmakovval (Udmurtin murteet, 1994). A közelmúltban látott napvilágot votják munkatársaival készített Udmurttilais–
suomalainen sanakirja [Udmurt–finn szótár], 2008) és Suomalais–udmurttilainen sanakirja [Finn–udmurt szótár], 2013). Elkalandozott a magyar irányába is: Labádi Gizellával és Varga Judittal több kontrasztív tanulmányt jelentetett meg, utóbbival közös munkája a Veikö kissa kielen? Finn–magyar
frazeológiai szótár (2000).
Saarinent munkássága kezdeteitől érdekelte a folklór, a fent említett cseremisz kötetek mellett nevéhez fűződik a Suomalais-ugrilaisten kansojen folklore [A finnugor népek folklórja], 1990) c. munka, az Alhoniemivel közösen
kiadott korai műve, a Tscheremissische Sätze gesammelt von Yrjö Wichmann
(1978) és a Poika ja kivisilmäsankarit. Itäisten suomalais-ugrilaisten kansojen satuja [A fiú és a kőszemű hősök. A keleti finnugor népek meséi]
(1991) c. kötet, melynek fordításait készítette.
Saarinen tudományszervezőként is igen fontos tevékenységet folytat: tagja különböző finnugor bizottságoknak, egyetemi szervezeteknek, részt vesz
akkreditációs eljárásokban, főszerkesztője a Finnisch-Ugrische Forschungennek és Sananjalka-nak, szerkesztőbizottsági tagja több más folyóiratnak. Eddigi munkássága eredményeképp az Udmurt Állami egyetem díszdoktorává
fogadta, hazánkban pedig a Magyar lovagkereszt tiszti fokozatát kapta meg.
A továbbiakban a tiszteletére összeállított, sokszínű kötet tanulmányait
igyekszem röviden bemutatni. A sort a Volga-vidék nyelveivel kezdem.
A könyvben öt cseremisz témájú tanulmány kapott helyet. Valentyina
Gavrilova (Joskar-Ola) Межфразовое марийско–русское кодовое переключение c. tanulmányában a kódváltás kérdésével foglalkozik. A cseremiszek (is) orosz dominanciájú kétnyelvű környezetben élnek, s szóbeli megnyilatkozásaikban gyakran keverik a két nyelvet, pl. и хорошие дороги манме
гай ’и хорошие дороги, как говорятся’, если здоровье позволяет, лиеш
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ышташ ’если здоровье позволяет, можно роботать’ Ezt Gavrilova „makaróniszöveg”-nek nevezi. Az eddigi kutatások ehhez a jelenséghez negatív
módon viszonyultak, de a szerző szerint fontos e beszélt nyelvi jelenség vizsgálata, amely kutatásai szerint fiataloknál és időseknél egyaránt megfigyelhető. Az idősebb generációra tipikus, hogy elkezdik a mondatok oroszul, és a
манаш ’сказать; mond’, манме гай, манмет гай ’как говорят; ahogy
mondják’, манын ’что; hogy [szó szerint сказав; mondva]’ szavakkal váltanak át cseremiszre.
A Luutonen- és Moszin-féle vizsgálatokhoz (ld. később) némiképp hasonló
Oleg Szergejev (Joskar-Ola) kutatása (Лексическая синонимия в церковнобогослужебной литературе марийскогo языка). Az első vallási szövegek
általában szolgai, szöveghű fordítások voltak, később, főként az ún. fordítóbizottság tevékenysége révén már elszakadtak az eredeti orosz szövegtől. Elsődleges céljuk az volt, hogy az egyházi szövegeket az egyszerű emberek is
megértsék. Munkájukat nagymértékben megnehezítette az irodalmi nyelvi
norma hiánya, a cseremisz sok nyelvjárásra, aldialektusra oszlása. A „melyik
nyelvjárásból merítsünk?” kérdést úgy oldották meg, hogy a szövegekbe szinonimákat építettek be, ezeket gyakran zárójelben adták meg, pl. курым ~
умыр ’évszázad’, суасъ ~ татаръ ’tatár’, виян ~ куатан ’erős, hatalmas’,
йывырташ ~ куанаш ’örül’.
Szintén lexikológia vizsgálatokat végzett Eberhard Winkler (Zum ererbten Wotschatz des Tscheremissischen): a Bereczki Gábor által készített,
majd halála után Agyagási Klára és E. Winkler által 2013-ban kiadott cseremisz etimológiai szótár első kötetének, az ősi szókincsnek a megoszlását
vizsgálta. Ebben a kötetben 472 biztos etimológia kapott helyett (összesen
585 címszó szerepel benne, közülük 64 olyan, amelyet Bereczki az UEW-vel
ellentétben jövevényszónak minősít, 42 pedig olyan, amit elvet, de nincs helyette másik javaslata). A 472 szóból 115 uráli, 157 finnugor, 116 finn-permi
és 84 finn-volgai eredetű. A névszók aránya magas, 68,2%, szemben a
28,5%-nyi igével és 3,3% egyéb szófajjal. A névszókon belül a főnevek
82%-ot tesznek ki. A szemantikai csoportok közül a legnagyobbak: növénynevek (49), állatnevek (39–42), testrésznevek (állatoké is) és betegségnevek
együtt: 62.
Arto Moisio és Nobufumi Inaba (Turku) a cseremisz uke ’nincs’ és ulo
’van’ szavakat vizsgálják a nyelvtanulók szemszögéből (Marilaisen olemassaolon kielioppi – sanat uke ja ulo kielenoppijan näkökulmasta). A szerzők
áttekintik, hogyan jelenik meg e két szó az egyes cseremisz nyelvkönyvekben (Марийский язык для всех; Поро кече; Марийский язык; az Alhoniemi-féle Marin kielioppi, Bereczki chrestomathiája, Ucsajev felső tagozato346
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soknak szóló Марий йылме c. tankönyve). Ezek a könyvek csak röviden
szólnak e két lexémáról, s csak alaktani alapon közelítik meg, holott pontos
használatukat főként mondattani alapon lehetne elsajátítani.
Jussi Ylikoski (Tromsö) a finn-volgai nyelvek sorába tartozó, de az egymás közti kontrasztív kutatásokba nem igazán bevont cseremisz és lapp
essivusi -ńek és -naga szuffixumok összevetését végezte el (Kieliopin
arvoituksia marissa ja pohjoissaamessa: depiktiiviset suffiksit -ńek ja -naga).
E két elem azonos eredetre megy vissza, az alapnyelvi *-na locativus olvadt
össze valamilyen zárhangot tartalmazó másik szuffixummal. Ylikoski kutatásai igazolják, hogy e két elem funkciója nagyon hasonló.
A mordvin nyelvvel szintén öt tanulmány foglalkozik. Jorma Luutonen
(Turku) Kahden sukupolven ersää – kielenhultoa ja muutoksen merkkejä c.
írásában egy érdekes vizsgálatról számol be. Egy Vitalij Gubarjov nevű író
(1912–1981) Pavlik Morozov című, 1947-ben keletkezett ifjúsági regényét
Luutonen egy 1983-as születésű erza kollégával fordíttatta le, akinek a munkáját egy idősebb (1952) erza munkatárs korrigálta. Luutonnenek feltűnt
utóbbi rengeteg bejegyzése, ezért elkezdte ezeket a javításokat szisztematikusan vizsgálni. Kiindulópontja az volt: ki lehet-e mutatni a két változat között valamilyen generációs különbséget? A vizsgálat eredménye: az erza fordítás gyakran szó szerinti, orosz szórenddel, orosz kapcsolóelemekkel, orosz
konstrukcióval. A korrektor ezzel szemben igyekezett elszakadni az orosz
szövegtől, szókincsében régi, belső keletkezésű erza szavakat, kifejezéseket
használt, pl. az orosz eredetű druk ’azonnal, rögtön’ helyett apak učo ’várakozás nélkül’, a bojkasto ’gyorsan’ helyett eŕazasto, verkasto stb. A fiatalabb
fordító a generációja által használt orosz neveket preferálta, az idősebb fordító ezeket inkább erzás(abb) alakra írta át: Pavel > Paul, Dańila > Dańil,
Kśeńija > Okśa. Luutonen nyelvtani kategóriákat is vizsgált, elsősorban a determinatív névszó- és igeragozást, ezekben inkább dialektális eltéréseket tudott adatolni.
Némiképp hasonló témájú M. V. Moszin (Szaranszk) írása – Лексические
особенности текстов эрзянских газет „Эрзянь правда” и „Эрзянь масторонь” в 1960–2008 годы –, amelyben azt vizsgálja, hogy az elmúlt közel
öt évtized sajtónyelvében milyen a mordvin, ill. az orosz szókincs aránya.
Moszin vizsgálatai szerint főleg az 1969–76 közötti periódusban volt igen
nagy az orosz jövevényszavak aránya (a 25–30%-ot is elérte!). Ekkortájt azt
tartották, hogy a kis népek (elmaradott) nyelvét, szóállományát gazdagítani
hivatott a (dicső) orosz nyelv. A Szovjetunió széthullása után, a szabadabb
légkörben megváltozott a helyzet: előtérbe került az ősi, eredeti szókincs, el347
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felejtett és ritkán használt szavakat emeltek be a sajtónyelvbe, ill. szóképzés,
szóösszetétel és jelentésbővülés útján is alkottak új szavakat, kifejezéseket.
Néhány példa Moszin adatbázisából: az erza важодемс ’dolgozik’ szó 1969
és 1976 között a vizsgált korpuszban (28 578 szóból) egyszer fordult elő,
míg 2003 és 2008 között 109-szer. Ezzel szemben a роботамс ’ua.’ paraméterei: 205 és 53. A кевкстема ’kérdés’ adatsora: 33 és 93, a вопрос ’ua.’:
30 és 0, s a sort még hosszan lehetne folytatni. Ehhez csak annyit fűzök hozzá: ezek apró, biztató lépések, de még rengeteg teendő van/ lenne a nyelvújítás, a nyelvi presztízs emelése terén.
Rigina Ajanki (Helsinki): Zero transitive clauses in Erzya and Finnish c.
írásában a finn és az erza intranzitív mondatszerkezeteket hasonlítja össze.
Megállapítja, hogy az erzában több az agglutinatív jellemvonás, mint a finnben.
Keresztes László (Debrecen) A moksa-mordvin birtokos személyragozás
átalakulása c. cikkében azt vizsgálja, hogyan alakult ki az erza- és moksamordvin morfológia legellentmondásosabb vonása, a birtokos személyragozás grammatikai eseteinek (Nom, Gen-Acc, Dat) az eltérései. A moksában
ugyanis a finnugor eredetű birtokos személyragok helyett látszólag teljesen
más, új toldalékok használatosak. A szerző bemutatja, hogy ezek az alakok
struktúrakeveredéssel keletkeztek (A tanulmányt oroszul lásd a FUD jelen
számának 111–122. oldalán.)
Maticsák Sándor (Debrecen) How many Erzya-Mordvin nominal derivational suffixes contain the -r/-ŕ element? c. írásában az -r mássalhangzót tartalmazó erza főnévképzőkkel (-r/-ŕ, -ro, -ŕe; -aŕ) foglalkozik: funkcióját tekintve három főnévképzőt lehet elkülöníteni. Az egyik az ősi, uráli eredetű
képző, a másik az onomatopoetikus szavak szuffixuma (ez valószínűleg szintén ősi eredetű), a harmadik pedig az orosz eredetű -aŕ képző. A mordvin
szakirodalomban ezek a képzők általában egybemosódva jelennek meg (ha
egyáltalán megjelennek), a szerző ezek tisztázására tesz kísérletet.
A permi nyelvekkel egy-egy tanulmány foglakozik. Sz. A. Makszimov
(Izsevszk) a pöfeteggomba (or. дождевик, lat. Lycoperdon) megnevezéseit
vizsgálja a votják nyelvjárásokban a dialektológia atlasz nemrég megjelent 4.
kötetének adatai alapján (Названия гриба-дождевика в диалектах удмуртского языка и их происхождение). A különböző elnevezéseket –
gudÏri/puz (< gudÏri ’mennydörgés, villám’, puz ’tojás’), gudÏri/kurek/pÏz (<
kureg puz ’tyúktojás’), gudÏri/koko (< or. dial. коко ’tojás’), zor/gubi (< zor
’eső’, gubi ’gomba’ < csuv. кăмпа), gudÏri/gubi, zor/koko, zor/pus, kokomoko, totok (< ?), totor (< ?) – térképen követhetjük nyomon.
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Gerson Klumpp (Tartu) a zürjén ideofon szavak mondatbeli helyzetét
vizsgálja Ideophonische Prädikation im Komi c. tanulmányában.
Keletebbi rokonaink nyelvei csak néhány tanulmány erejéig kaptak helyet
a kötetben. Florian Siegl (Helsinki) a ńań ’kenyér’ szó vándorútját követi
nyomon Nyugat-Oroszország, ill. Nyugat- és Közép-Szibéria nyelveiben
(Wanderwörter, areality and borders – the world for ’bread’ in selected
areas of Eurasia). Ez a közép-iráni jövevényszó a votják, zürjén, vogul, osztják, tundrai és erdei nyenyec nyelvekből adatolható. A matorban és a kamaszban török kölcsönszó él (ippäk, ипекъ). Az észak-jenyiszeji areába
ugyanakkor az or. хлеб is bekerült: erdei nyenyec kirba, tundrai nyenyec kilroba, nganaszan kiriba.
Az osztják nyelv szurguti nyelvjárásában az alábbi nem-finit igealakok
(igenevek) léteznek: a főnévi igenév, egy folyamatos és egy befejezett melléknévi igenév, a határozói igenév, a feltételes igenév és a tagadó igenév. A
leggazdagabban a participiumok toldalékolhatók. Csepregi Márta (Budapest) Multi-functional participles in Surgut Khanty c. tanulmányában a befejezett melléknévi igenevek személyjelölővel ellátott alakjainak a mondatbeli
funkcióit vizsgálja (PTC.PRS + PPx és PTC.PST+PPx). A szerző nyomtatott
forrásokból gyűjtött, és anyanyelvű adatközlők által kiegészített példamondatokon mutatja be a PTC+PPx morfémakapcsolat grammatikáját. A participium és személyjelölő a mondatban funkcionálhat jelzőként (ez a prototipikus), határozóként, alanyként és tárgyként, ill. állítmányként.
A vogulban több, önálló szóból lett képző(szerű elem) lép(ett) a grammatikalizáció útjára, ilyen pl. az eredetileg ’fél, rész’ jelentésű sup, vagy az ōwl
’vég, kezdet’. Je. K. Szkribnyik (München–Tomszk) a kapaj szó grammatikalizácóját vizsgálja (Служебное слово kapaj в мансийском языке). Ez az
elem eredetileg melléknév volt (kapaj nē ’gazdag asszony’). Összetett állítmányi második elemeként névutói pozícióban álló, morfológiai markereket
felvenni képes segédszóvá értékelődött át, majd ez grammatikalizálódott: kol
kapaj-t [дом + AUG-LOC] ’в домище/в огромном доме; a nagy házban’).
Tapani Salminen (Helsinki) Suomalais–samojedilaisia muotovertailuja
c. írásában a fi. -ksi translativus, az -s (-kse-) nomenképző (veljes : veljekse-,),
valamint az -s illativus (alas, ylös, ulos, kauas, edes, taas, joskus) szamojéd
megfelelőit vizsgálja (sorrendben: szam. *-tç, *-sç és *-t).
A kötetben egy tanulmány foglalkozik a magyar nyelvvel, ez Varga Juditnak, a turkui egyetem magyar lektorának a cikke: A pragmatika és a frazeológia határán – egy produktív helyzetmondat-típusról. A beszélt nyelvben és
az internetes fórumokon gyakran használt, a szerző által Nehogy már!-típusú349
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nak nevezett, a párbeszéd egyik résztvevőjének ellenvéleményét kifejező ún.
„helyzetspecifikus kötött megnyilvánulások” az utóbbi évtizedekben jelentősen megszaporodtak, s ezek egy része már a frazeológiai szótárakba (Forgács, Bárdosi) is bekerült. Varga 70 mondatot elemez, pl. Nehogy már a nyúl
vigye a puskát / a befőtt rakja el a nagymamát / a citrom csinálja a lovat / a
hold ugassa meg a kutyát / a málna egye a medvét / a sör csapolja a kocsmárost / az angol nyelv törje Tarzant / az ünnepi beszéd süljön bele a szónokba
stb. Ezek, a bennük használt szintaktikai szerkezeti sémák és a könnyen felidézhető analógia miatt könnyen variálhatóak.
Lényegesen több a finn témájú tanulmány. Sirkka-Liisa Hahmo (Tampere) egy finn szócsalád germán eredetét vizsgálja (Suomen takertua-pesyeen
germaanisista juurista). E szócsalád tagjai a mára már kiveszett *takka- vagy
*takkV- szóra mennek vissza, amelyhez különféle képzők járultak. E családba tízegynéhány szó sorolható, pl. takertua ’megakad, fennakad’, takerrus
’megakadás’, takerrella ’belegabalyodik’, takeltua ’odaragad; megakad’, takeltaa ’akadozik’. Koivulehto felvetette, hogy a taistella ’harcol’ szó is
ugyanebbe a szócsaládba tartozik, Hahmo kutatásai szerint ez későbbi átvétel
lehet.
Juha Janhunen (Helsinki) a finn mássalhangzórendszer egyik talányos
elemét, a gégezárhang (glottaaliklusiili) szóeleji, szóbelseji, szóvégi előfordulását, illetve geminátákban való megjelenését elemzi On the „zero consonant” phoneme in modern standard Finnish – towards a coherent paradigmatic interpretation c. írásában.
A finnugor rokonság eszméje csak lassan szivárgott be a finn (tudományos) köztudatba. Henrik Gabriel Porthan az első finnországi újság, a Tidningar utgifne af et Sällskap i Åbo hasábjain már 1771-ben ismertette Sajnovics
eredményeit, de például Andres Lizelius, a Suomenkieliset Tieto-Sanomat c.
lap alapítója 1775-ben még nem zárta ki a héber rokonságot sem. Kaisa
Häkkinen (Turku) Suomalais-ugrilaiset kielet ja kansat 1800-luvun yleistajuisessa suomenkielisessä tietokirjallissudessa c. tanulmányában a 18. század
végének és 19. sz. első felének folyóiratai, a 19. sz. elejének tankönyvei, az
első tudomány-népszerűsítő könyv (Tietoja Maailman kansoista, heidän tawoista, uskonnoista ja waiheista, 1860) és Topelius Maamme-kirja (1875) c.
művének alapján vizsgálta, milyen képet kaphatott a kor embere a finnugor
rokonságról. M. A. Castrén munkássága az urál-altaji rokonságot hozta a
köztudatba. A balti finn nyelveket ekkortájt még a finn nyelvjárásának vették. A mai finnek őseinek csak két törzset, a hämeit és a karjalait tartották.
Az iskolai tankönyvekben a tények mellett a mondavilág elemei is helyet
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kaptak. Összességében: még a kor művelt embereinek is nehéz volt pontos,
tudományos igényű képet kapni a rokonságról.
Christfrid Ganander 1783-as találóskérdés-gyűjteménye (Aenigmata Fennica. Suomalaiset arwotuxet, wastausten kansa) a finn néphagyomány egyik
első írásos emléke, amely 377 találós kérdést tartalmaz. Ganander elsődleges
célja az volt, hogy ezzel a könnyedebb, érdekesebb művel rábírja a gyerekeket és fiatalokat az olvasásra. Krista Ojutkangas (Turku) Walkia pelto, mustat s[ie]menet, kylwä kuka taitaa? Christfrid Gananderin Suomalaisten Arwotusten ja Nytt Finskt Lexiconin suhteesta c. tanulmányában Ganander
nyelvjárásiasságát elemzi: -s, -sA, -ssA inessivus, a -h- megőrződése (kankahalla, irod. kankaalla), t : d fokváltakozás (edelle), -i végű diftongusok helyén hosszú magánhangzó (punaanen, vö. punainen), ts helyén tt (mettä, vö.
metsä) stb. Ganander Nytt Finskt Lexicon (1786–1787) c. szótárába néhány
találós kérdés szóanyagát is beépítette, azonban a deskriptív szavakat – valószínűleg nehezen definiálható voltuk miatt – kihagyta.
Észak-Norvégiában mintegy két tucat Kven- (Kvaeen-) előtagú helynév
található, pl. Kvaenhaugen (domb), Kvaenmyra (mocsár), Kvenbukta (tengeröböl), Kvaenhaugen (dombtető), Kvenvika (nagy öböl), Kvenskoran (szikla)
stb. Eira Söderholm (Tromsø) ezeknek a (mikro)toponimáknak az eredetét
vizsgálta Pohjois-Norjan Kven-alkuiset nimet c. cikkében, arra a következtetésre jutva, hogy ezek a nevek különböző etimológiákra mehetnek vissza.
A kiindulópont lehet az ónorv. *hvein ’alacsonyan fekvő, nedves terület’, a
lapp gáidnu (< skand. *gainu ’torok, száj, nyílás’), a norv. kvern ’malom’
vagy éppenségel a kven etnomima is.
Helena Ruotsala (Turku) egy másik kisebbség, a meänkieli nyelvállapotát vizsgálja. Onko suomella sijaa? Suomen- ja meänkielisiä ääniä Haaparannan arjessa c. írásában. A Tornio völgyében beszélt meänkieli 1999-ben
lett ún. „virallinen vähemmistökieli” (hivatalos kisebbségi nyelv), s beszélőinek 2000 óta van joguk használni a hivatalokban és az oktatásban. Ruotsala
60 haaparantai egyént interjúvolt meg, közülük 19-en vallották magukat kétnyelvűnek. Néhány gondolat Rutosala anyagából: A finn és a meänkieli helyzete (sokan ezt egynek tartják) hivatalosan javul(t) ugyan Haaparantában, de
az iskolában és a fiatalok körében mégis csökken az aktív nyelvhasználata. A
gyerekek sem otthon, sem az iskolában nem sokat beszélik a meänkielit, s
oktatását sem követelik meg. Alacsony a nyelv státusa, alacsony a presztízse.
A finnek svédtudása is gyengül, egyre több „vegyes” munkahelyen az angol
a közvetítő nyelv. Ruotsala egyik interjúalanyának a felesége megtiltotta a
finn használatát, mondván, a finnek bolondok (a feleség is torniói, s gyerekkorában még finnül beszélt). De a többség pozitív módon viszonyul a két351
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nyelvűséghez, a kétnyelvű emberek szerepe nagyon fontos a kultúraközvetítésben.
Lars-Gunnar Larsson (Uppsala) az umei lapp egy hangtani jelenségéről
ír (Epenthetic vowels in Ume Saami gradation). Az umei lapp nyelvterület
pontos meghatározása (ahogy a lapp nyelvek/nyelvjárásoké általában is) különösen összetett probléma. Az egyes lapp nyelvjárások határa nehezen különíthető el, átmenetek vannak a szomszédos nyelvváltozatok között. Az
umeit hagyományosan az Ume folyóhoz kötik. Ez a határa a számi fokváltakozás meglétének is. Mivel a déli lappból hiányzik ez a jelenség, ezért ezt
tekintik a legjelentősebb eltérésnek a déli lapp és a többi nyelv/nyelvjárás
között. A fokváltakozás hiánya miatt a déli tärnai és ullisjaurei területek nyelvjárásásait a déli lapphoz sorolják. Ugyanakkor, ahogy Larsson is felhívja a figyelmet, néhány nyelvészeti kritérium megkérdőjelezheti ezt a hagyományos
felfogást, összekapcsolva ezáltal tärnai és ullisjaurei nyelvváltozatokat az
umei lappal.
Merja Salo (Helsinki) az uráli nyelvek meteorológiai kifejezéseiben fellelhető tárgyas igeragozással foglalkozik (Uralilaisen syntaksin erikoisuuksia
– meteorologisten ilmausten objektikonjugaatio). Az időjárási kifejezések
kutatása viszonylag kevés figyelmet kapott az uralisztikában, ezek mondattani sajátosságait pedig még kevesebben vizsgálták. Salo a mordvin, északi
osztják, tundrai nyenyec és szölkup nyelveket vonta be kutatásaiba. Következtetései: a mordvin nyelvek/nyelvjárások közül a moksában gyakoribb a
meteorológiai kifejezésekben a tárgyas ragozás használata. Az északi osztják
és a tundrai nyenyec között Salo areális kapcsolatot sejt: mindkettőben vannak olyan kifejezések, amelyek soha nem kapnak tárgyat, de az ige mégis determinatív. Ennek hátterében a durativitás állhat. Egy másik igecsoportban a
momentán-inchoatív jelleg dominál, ezekben szintén tárgyas ragozású az ige.
Merlijn de Smit (Turku) az uráli *-nV elemet vizsgálja (A Uralic Individualizer *-nV?). Az -n elem sok uráli nyelv személyes névmásrendszerében
megfigyelhető, pl. fi. Sg1. minä, Sg2 sinä, Sg3 hän, lapp Sg1 mon, mdE Sg1
mon, Pl1 miń stb., egészen a szamojédig. A nazális szuffixum megvan a kérdő névmásokban is (pl. fi. ken, vj. kin, kiń ’ki’, md. kona ’amelyik’ stb.). Az
UEW *-nV alakú képzőt rekonstruál a FU *kupe-na ’fish bladder’, *ike-ne
’gums’, *käme-ne ’hollow of hand’, FP *sow‹-n‹ ’pole’, FP (?FU) *jäse,
jäsne ’member’ stb. szavakban. De Smit elmélete szerint a jäsne típusú szavakban az -nV elem a dualitás vagy plurativitás kifejezésére szolgált.
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Mint korábban szóltam róla, Sirkka Saarinen a nyelvészeten kívül élénken
érdeklődik a néprajz, a népköltészet és az irodalom iránt is, természetes tehát,
hogy ilyen témájú írások is helyet kaptak köszöntő kötetében.
Hans-Hermann Bartens (Göttingen) a lappok eredetmítoszaival foglalkozik (Die Herkunft der Saamen im Spiegel ihrer Folklore).
Mordvin néprajzi témájú Ju. G. Antonov (Szaranszk) К вопросу о бытовании мордовской народной драмы в календарно-обрядовом фолкьлоре
c. írása. Raija Bartens (Göttingen) a mordvin Mastorava-eposz két istene,
Čam(a)-pas és felesége, Ange-paťaj alakját mutatja be Mordvalaisten Mastorava-eepoksen kaksi ongelmallista jumalhahmoa c. tanulmányában.
Ny. Ny. Gluhova (Joskar-Ola) a cseremisz népi énekek színszimbolikáját
elemzi (Символика цвета в марийских народных песнях), L. Je. Sabdarova (Joskar-Ola) az 1960-as–1980-as években alkotó cseremisz költőnő, Vera
Bojarova motívumrendszerét veszi górcső alá (Фольклорные мотивы в
повести-сказке В. И. Бояриновой „Овда”). Cornelius Hasselblatt (Groningen) Gedanken zur finnougristischen Literaturwissenschaft anlässlich eines
gemeinsamen Motivs (ATU 301) in einem marischen und einem chantischen
Roman c. esettanulmányában a cseremisz Szergej Csavajn Elnet c. művében
(1936) és az osztják Jeremej Ajpin Божья матерь в кровавых снегах
(2002) regényében keresett párhuzamos motívumokat. Ildikó Lehtinen (Helsinki) Vapaus valinta – aineellisen kulttuurin analyysi c. cikkében azt vizsgálja, milyen szerepe van a baskírföldi cseremisz falvak tárgyi kultúrájának
az identitás alakításában.
Sz. T. Arekejeva és N. V. Kondratyjeva (Izsevszk) egy votják író, Alekszej Gyenyiszov 1919-ben kiadott, de az irodalomtudományi kutatásokba
csak az ezredforduló előtt bevont regényét elemzi (Рассказ удмуртского
автора А. Денисова „Мынам пленысь пегkеме (Как я бежал из плена)”
как феномен литературного опыта).
Összegzésképp azt mondhatom, hogy a Sirkka Saarinen tiszteletére megjelentetett könyv éppoly sokszínű, és éppolyan sok szakterületet és nyelvet
fed le, mint az ünnepelt 1977 óta tartó munkássága, melynek 277 tételből álló
bibliográfiája zárja a kötetet.
MATICSÁK SÁNDOR
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Taarna Valtonen: Mielen laaksot / Miela vuomit …
Mémoires de la Société Finno-Ougrienne 271.
Suomalais-Ugrilainen Seura, Helsinki 2014. 540 l.
ISBN 978-952-5667-65-3, ISSN 0355-0230
A finn főcím magyarul: A lélek völgyei. Alcíme szerint „négy számi
nyelv helyneveinek szerkezete, szókincse és párhuzamos nevei – mint a kisebbségi és többségi viszonyok tükre”. A négy számi (lapp) nyelv / nyelvjárás szerinti alcímek: Mïelen vuemieh (déli), Miela vuomit (északi), Mielâ
vyemeh (inari), Miõl vue'm (kolta).
1. Bevezetés (19–41). A szerző elmondása szerint nagy hatással volt rá
Asbjørn Nesheim tanulmánya, amely az idegen kultúráknak a lappok lakta
területek nyugati és keleti csoportjaira gyakorolt hatásával foglalkozott; e tekintetben nagy különbségek tapasztalhatók. Veli-Pekka Lehtola részletesen
foglalkozott a lappoknak a skandinávokhoz és a finn és karjalai rokon népekhez való viszonyával. A lapp nyelvek/nyelvjárások elkülönülése viszonylag
későn következett be, s ez vonatkozik a helyneveikre is. Nyelvileg a déli lappok
archaikus nyelvváltozatot őriztek meg. A kutatás két fő iránya: a kulturális és
a nyelvészeti szempont (a nyelv szerkezete, a földrajzi köznevek szerepe, a
párhuzamos névadás stb.). A szerző részletesen szól a kutatott helyekről és
behatárolja a kutatópontokat a térképen. A névanyagot hosszú évtizedek alatt
nyelvész és néprajzos kutatók gyűjtötték, a gyűjtések részben kéziratos anyagként hozzáférhetők, nagyrészt azonban szótárakban (is) rögzítették és megjelentették. Mindegyik kiválasztott terület más-más uralkodó államnyelv hatása alatt fejlődött. A siida (’számifalu’) egy-egy nagyobb család lakóhelye,
így a névadási szokások egy-egy nagycsaládon belüli állapotokat tükrözik. A
család területhasználata nem mindig esik egybe a későbbi közigazgatási beosztással, de egybe is eshet. A szerző hangsúlyozza a forráskritika szükségességét, s ennek megfelelően nagy körültekintéssel kezeli anyagát.
2. Az elméleti megközelítés: kulturális névtan (kulttuurinen onomastiikka). A tulajdonnevek a beszélők tudatában világosan elkülönülnek a köznevektől. A helynevek a tulajdonnevek között sajátos, különálló rendszert alkotnak. Történeti vonatkozások: szubsztrátum stb. Valtonen a nyelvnek és a
kultúrának egységében kívánja vizsgálni a helyneveket. Részletesen foglalkozik az erre vonatkozó kutatások történetével (pl. Väinö Tanner, Karl
Nickul, Kurt Zilliacus, Kaisa Rautio Helander stb.). Tanulságosnak ígérkez-
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nek pl. a kanadai és ausztráliai őslakosság névadási szokásaival történő öszszehasonlítások.
Nagyobb összefüggések mutatkoznak a vizsgálati módszerek között: 1) a
helyneveket saját kulturális kontextusukban a névadók és a névhasználók
szemszögéből kell vizsgálni, 2) a helynévanyag tükrözi a nyelvi, kulturális és
földrajzi környezet változásait, 3) a névalkotásban és -használatban a beszélők viszonyát is megmutatják a szomszédos népekhez, nyelvekhez és kultúrákhoz. Ezt a módszert amerikai kifejezéssel ethnolinguistics-nek, cultural
linguistics-nek nevezik (etnokultúra, kulturális nyelvészet). A kulturális onomasztika már több évtizede bevett pragmatikus kutatási módszer: a helyneveknek unikális helyzete van a nyelv és kultúra határterületén. A névadók és
névhasználók szemléletét fejezik ki a világról. A szerző részletesen foglalkozik a nevek keletkezésével Klas-Göran Selinge alapján. Szemléletes sémák
mutatják be a névadás motívumainak rendszerét (56–57).
Valtonen külön fejezetet szentel a névadás és a kognitív nyelvészet nyilvánvaló összefüggéseinek. Részletesen elemzi a számi földrajzi kultúrtájat,
főként ennek viszonylagos változatlansága, állandósága szempontjából. A
tundra és erdővidék őslakosságának nomadizálása nem okozott oly jelentős
változásokat, mint a mezőgazdasági termelőgazdálkodás. A legbehatóbb
változások helyenként a lappföldi folyók befogásából, a vízierőművek, duzzasztógátak építéséből adódtak. Egy időben ezek ellen a brutális beavatkozások ellen a lappok – nagyrészt eredménytelenül – erőteljesen tiltakoztak.
Megjegyzem, hogy a szerző által vizsgált területeken e tekintetben drasztikus
változások nem voltak. Észrevehető, s ez más természeti népeknél is észlelhető, hogy a lappok kötődése a természeti környezetükhöz gyengülő tendenciát mutat (vö. Håkan Rydving, Kaisa Rautio Helander kutatásait). E tekintetben is észlelhetők különbségek a négy vizsgált terület között. A halászat és
réntenyésztés szerinti megoszlás tekintetében pl. Suonikyläben (Oroszország) a halászatra utaló nevek vannak többségben, az észak-finnországi lapp
többségű Utsjokiban már megoszlik a névanyag. A harmadik tényező a lapp
eredetű helynévanyag, amely a téli és nyári szállások tekintetében is különböznek. A téli szállásoknak kevésbé látszik a jelentősége a megélhetés tekintetében. A Teno-völgyben a halászat és a réntartás mellett megjelenik a
mező- és erdőgazdaság, továbbá a vadászat is.
Valtonen elemzi a kisebbségi és többségi nyelvi helyzet szociolingvisztikai aspektusait. Rautio Helander megfigyelései szerint a két vagy több nyelvű társadalmakban a helynevek önmagukban nem versenyeznek egymás között a nyelvhasználatban. Janne Saarikivi viszont felhívta a figyelmet a terepviszonyokat kifejező köznevek kölcsönzésének különbségeire az egyéb
355

ISMERTETÉSEK – REZENSIONEN – REVIEWS – KATSAUKSIA – РЕЦЕНЗИИ
köznevekkel összehasonlítva. Ez a lappok életkörnyezetének sajátos voltából
adódik. Úgy tudom, hogy egyes területeken réntartással vagy az ehhez kapcsolódó foglalkozásokkal a törvény szerint kizárólag lapp származású egyén
foglalkozhat. Bergsland szerint fontos szempont, hogy a lapp és a finn rokon
nyelv, hasonló struktúrával rendelkezik, s ennek megfelelően a kölcsönzés is
könnyebb, mint a lapp és a skandináv nyelvek esetében. A táj és a névanyag
változásai nincsenek szinkronban: a nevek kissé késve követik a kulturális
változásokat.
3. A kutatandó közösségeket mint kulturális egységeket vizsgálja a harmadik fő fejezet (79–193). Igen személyes hangulatot árasztanak a versbetétek, valamint azok az eredeti fotók, amelyeket korábbi kutatók készítettek
adatközlőkről, fő foglalkozásukról, lakóhelyeikről. Valtonen mellékeli a
vizsgált terület részletes térképvázlatait is. Az alfejezetekben részletesen, a
források felhasználásával foglalkozik az illető terület és népesség történelmével. A hagyományos életmód mellett az esetleges „skandináv” munkalehetőségeket is számba veszi (mezőgazdaság, ipar, szolgáltatások stb.). A
szerző ismerteti a szomszédos közösségek életvitelét is. Röviden: teljes képet
fest a helyi földrajzi, népességi és társadalmi viszonyokról. Sorrendben:
Härjedalen, Ruvhten sïjte (Közép-Svédország): 168 név. A település délilapp neve korábban Tännäs sameby/lappby volt. Ez a Rutfjällen hegyre utal.
Még korábbi neve Åarjel-Raedtie (délvidék). Főleg réntartó közösségek voltak. Az itteni lappok – bár vegyes házasságok ritkán köttettek – jól tudtak
svédül, így a helynevek is lecserélődtek svédre.
Ohce|johka, Dálvadas (Észak-Finnország): 222 mikrotoponima. A település finn neve Utsjoki, a Teno-folyó (norvégul Tanaälv) jobb partján. Lappok élnek a folyó szigetein és a Paistunturi-hegyen is. Utsjoki Finnország
egyetlen lapp többségű megyéje. A lakosság foglalkozása szerint vegyes:
halászat, földművelés és állattenyésztés, kézimunka, vadászat és gyűjtögetés,
réntartás.
Aanaar, Čovč|jävri és Koss|eennåm (Észak-Finnország): 561 név. Inari
járás, Syysjärvi és Paksumaa vidéke. Az előző kutatási terület szomszédságában található, de természetes vízválasztó van köztük. Életvitelüket a halászat, réntartás, állattenyésztés, vadászat és gyűjtögetés jellemezte.
Suõ'nn'jel|sijdd (Petsamo, eredetileg Kola-félsziget, Oroszország): 655
név. A leggazdagabb anyag a Sverloff-család lakóhelyein található. Finnül
Suonijoki volt a neve. Nyelvileg a kolta-számi csoporthoz tartozik. Halászat,
réntartás, juhtenyésztés, vadászat és gyűjtögetés jellemzi.
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A kulturális fejezet végén (189–193) a szerző tömören összefoglalja a
négy vizsgált terület életmód szerinti egyezéseit és különbségeit, a modern,
„skandináv” élet hatásait az ősi kultúrára. Ezt követően sorra veszi és nyelvileg-etimológiailag elemzi az egyes területek rendelkezésére álló helynévanyagát.
4. A helynevek szerkezete (195–277). Valtonen sorra veszi az egyes csoportokat, vázolja az eddigi kutatási eredményeket és az osztályozási szempontokat: egyrészes, váltakozó egy- és kétrészes nevek, kétrészes (alá- és
mellérendelő összetételek). Eredet szerinti vegyes lapp–jövevényelemű helynevek (hibridek). Ezek a helynevek általában felsorolás szintjén említődnek,
a lábjegyzetek tartalmazzák az irodalmi és az adatközlői kommenteket. Külön csoportot alkotnak a vitatott eredetű elemek. Az utóbbiak megítélésében
van a legtöbb magyarázni való.
A kétrészes nevek összetett szavak, az előtag lehet nominativus, genitivus, lehet személynév vagy köznévi névszó.
Vitatott eredetűek: lpD Rovte|fjeelle (229) ~ sv Rutfjellet [nehéz a neveket
etimologizálni, akármelyik nyelvet veszi az ember eredetinek], lpÉ Deatnu
(233) ~ fi Teno, no Tana [Sammallahti ieur. szónak tartja ’folyó’, közszói jelentése eanu, deanu ’nagy folyó’; nem világos, hogy a folyónév volt-e az eredeti avagy a folyó köznevesült]; lpI Sevž|jävri (242–243) ~ fi Säytsjärvi stb.
[az adatközlő magyarázata a népetimológia körébe tartozik, de lehet, hogy a
koltából került át Inari vidékére]; lpK Latt (250) ~ fi Lutto [nincs magyarázási kísérlet sem] stb.
Rövidült névanyag (északiban utótag, inariban előtag, déli és kolta szóbelseji). Összefoglalja az egyes nyelvterületekre jellemző hasonló és eltérő vonásokat. Grafikonokat közöl szemléltetés céljából. A szóvég kiesése csak a
koltára kevéssé jellemző. Az északi és inari számiban a szóbelseji kiesés dominál. A helynevek száma a déliben kevesebb, a többiben sok. A deminutív
derivátumok tekintetében a névanyag nyugatira és keletire oszlik. Egyéb lexikológiai és morfológiai különbség nem figyelhető meg. Nem mutatkozik
olyan hiányzó vonás sem, amely egyedítené valamelyik terület helyneveit. A
vizsgált vonások egyébként általában hasonlítanak az összes nyelvben (276).
Némileg a déli nyelvjárás áll szemben az összes többivel. A déliben
szembetűnőbb a skandináv nyelvek hatása (svéd + norvég). Ugyanitt gyakoribbak a hibrid nevek is. Ugyanitt vannak hiperkorrekt variánsok, amelyek a
svéd nyelv hatására alakulhattak ki. Saarikivi szerint fontos a skandináv
nyelvek nagyobb presztízse, másrészt a kétnyelvű lakosok tudatára mindkét
nyelv hangrendszere is hathatott (276). A déli helynevek előtagjaiban nin357
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csenek meg bizonyos névszói csoportok. A nominális igei előtagok is kisebb
számban találhatók, participiumos összetett nevek nincsenek a skandináv
nyelvekben sem. Lehet, hogy a kis számú névanyag nem tartalmaz ilyeneket.
Nincsenek deminutív utótagú helynevek sem. Lehet, hogy ez végül a lapp
nyelvtudat gyengüléséből ered. De ha azt nézzük, hogy a déli lapp konzervatív nyelvnek számít, lehet, hogy megőrzött régiséggel állunk szemben. Nincs
megfelelő nyelvi anyag a Kola-félszigeti ter lapp (ez is archaikus változat)
anyaggal való összevetésre. A többi három vizsgált terület kevésbé mutatott
idegen hatást a névanyagban. A lapp közösségek inkább átadó szerepben
vannak, mintsem átvevőben (277).
5. A helynevek köznévi komponensei mint a kölcsönhatások tükrözői
(280–329). Itt a leggyakoribb térszínforma-megnevezések elemzésére kerül
sor:
lpD jaevrie ’tó’, tjahke ’csúcs’, [tjåånne ~ tjörne < no], johke ’folyó’,
baahka ’meredek hegyoldal’, [fjeelle ’tarhegy’ < sk];
lpÉ ája ’árok, patak’, várri ’erdőshegy’, johka ’folyó’, jeagi ’mocsár’,
čohkka ’csúcs’;
lpI jävri ’tó’, njargâ ’földnyelv’, juuhâ ’folyó’, luohtâ ’öböl’, vääri ’erdőshegy’, jeggi ’mocsár’;
lpK jäu'rr ’tó’, vää'rr ’erdőshegy’, jeä'ğğ ’mocsár’, luhtt ’öböl’, luubbal
’tavacska’, njargg ’fok’, suâl ’sziget’, jokk ’folyó’.
A listák hosszúak. Az anyag nem egyenletes. Nyilvánvaló, hogy a svédországi déli lappok helynévanyagában található a legtöbb idegen (skandináv)
elem (302). Ezzel kapcsolatban más csoportosításokkal is eljátszadozik a
szerző. Ezek szerinte sem vezetnek sehová.
A helynevek előtagjai szerinti elemzés következik a nyelvcsoportokban.
A részletes elemzés következtetései: a déliben a legerősebb a skandináv hatás, az északiban kisebb a norvég, markánsabb a finn hatás. Az inari archaikusabb csoport, a lutheránus egyház közvetítette a finn személyneveket. Suonikyläben karjalai és ortodox egyházi hatások mutathatók ki, amit orosz vagy
karjalai szerzetesek közvetítettek. A finn helynevek nem játszottak nagy szerepet.
6. Névpárok (331–385): a párhuzamos névadási szokások. A párhuzamos
(kettős, esetleg hármas) névadás ismert jelenség a többnyelvű közösségekben. Ezek lehetnek egymás fordításai, de keletkezhetnek egymástól nyelvileg
teljesen függetlenül is. A legtöbb kettős név a svédországi déli lapp területen
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és Inariban van, északon és a koltáknál kevésbé fordulnak elő. Ismerteti a
skandináviai kétnyelvűségre és a párhuzamos névadásra vonatkozó szakirodalmat. A déli csoportoknál egy-egy nevet többször is átvehettek különböző
időben. Külön problémát jelent a közeli rokon nyelvi kölcsönzések kérdése:
melyik az átadó, melyik az átvevő nyelv? Ez a kérdés az északi és inari csoportnál érdekes a finn vonatkozásában.
Érdekes párt alkot néhány név, gyakorlatilag nyelvileg semmi közük
nincs egymáshoz (347). Független névpár pl. lpI Áábram|luohta ’Aabrahaminlahti’ ~ lpÉ Soavvilcoalmme|luokta ’Harjusalmenlahti’, valamint a lpD
Durrien|johke szószerint: ’vízmosás folyó’ ~ sv Lill|muggen szó szerint: ’kis
csésze’. A kölcsönzés során lehet megoldás a szó szerinti fordítás, de az
egyik vagy másik elem torzítása is.
A nyelvi elemzés után következik a többségi és a kisebbségi nyelvi helyzetből adódó történelmi példa. A svédországi lapp közösség nevei nem voltak hivatalos használatban. A bevándorolt svéd lakosság aztán saját helyneveket kreált a svéd nyelv alapján. A lappok helyzetéből következően, az őslakosok nem is akarták „leleplezni” lapp voltukat, s inkább a svéd neveket
használták. A nevek tehát nem egymás mellett éltek, hanem a különböző
nyelvi közösségek használatában külön-külön. Születtek ugyan svéd alapon
névtorzítással is nevek (mukaelmanimi), pl. Neassa < sv. Tännäs; Våhna ~
Vattnan < lapp eredetű. Kolta vidéken orosz eredetű helynevek nem ismertek.
A déli lapp területen a – viszonylag kevés – névanyagnak 60%-ban vannak svéd nevei. Az inari vidék neveinek 30%-ának vannak finn párhuzamos
nevei. A legkevesebb párhuzamos név az északi és a kolta területen van. Érdekes összehasonlítást tartalmaz a fejezet a finn–svéd párhuzamos névadásról.
7. Összefoglalás (387–403). A négy vizsgált számi közösség az adott időben nagyjából azonos kulturális szinten élt egy-egy félreeső helyen, ahova
nem volt könnyű eljutni. Ennek megfelelően az életmód különösebb külső
hatás nélkül, önmagától fejlődhetett. A pénzgazdálkodásra való áttérés válsághelyzetet okozott, s ez leginkább a réntartás területén jelentkezett. E változások a közösségnek a lakóhelyhez, a tájhoz való viszonyában látszottak. A
déli lappok életében volt a legtöbb súrlódás a többségi lakossággal. A másik
három közösség e tekintetben nem szenvedett. A környező lakossággal való
aktív érintkezések egyik csoportnál sem észlelhetők. A férfiak valamivel aktívabbak voltak a kapcsolattartásban, mint a nők és a gyerekek.
A helynevek szerkezetük szerint leginkább kéttagúak, nagyon kevés egytagú van köztük. A térszínforma-nevekben a déli csoportokban használatosak
leginkább jövevényelemek, a többi háromban ősi szavak a gyakoribbak. Az
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előtagok eredetét tekintve mindenütt az ősi szóréteg dominál. A helynevek
ezen komponensei tehát nem árulkodnak a külső kapcsolatok intenzitásáról.
A kettős névadás, párhuzamos névanyag tekintetében két csoport észlelhető: északon és keleten alig találhatók névpárok, a másik két közösségben
(Inariban és délen) gyakoribbak. A déli lapp párhuzamos névadásból kiderül,
hogy a két népesség egymástól szinte független névadást preferált. A lapp és
a skandináv lakosság életmódjukat tekintve teljesen elkülönült, az erdőhatár
volt a választóvonal. Ennek megfelelően húzták meg a (képzeletbeli) svéd–
norvég határt 1853-ban. Inari vidékén találunk leggyakrabban finn neveket.
Egyes területeken élt északi számi népesség is. A déli lapp csoport névanyagából hiányzó elemek esetleg arra engednek következtetni, hogy ez az archaikus csoport a névadásban is archaikusabb szintet őrzött meg. Ha a helynevek előtagjainak fiatalabb jövevényszó-rétegeitől eltekintünk, kirajzolódik
egy korai számi egységes névadási gyakorlat.
A négy nyelvváltozat közül a svédországi okozott legtöbb gondot a szerzőnek. Saját bevallása szerint a lapp nyelvjárás ismerete nem tette biztossá a
magnófelvételek értelmezését, ráadásul több skandináv nyelv- és nyelvjárástörténeti ismeretre is szüksége lett volna.
A másik három közösség viszonylag jól elkülönül egymástól kulturálisan
és földrajzilag. A nyelvi környezet sem különbözött lényegesen a lappokétól.
Közös vonása a kapcsolatoknak, hogy a lappok nem-számi szomszédai
nem tudtak lappul, így a lappok tanultak meg több nyelvet, és ennek folytán
a kapcsolatok kezdeményezése a lappoknál volt. Nekik kellett védekezően
viselkedniük nyelvüket és kultúrájukat illetően. Ez lényegében elkülönülési
(szegregációs) és kezdeményezési stratégia. Az elkülönülési stratégia azt jelenti, hogy egymás mellett él két különböző társadalom. Bergsland szerint a
déli lappok szegregációjának két eleme a nyelv és az életmód (réntartás). A
lapp egyfajta titkos nyelvként működött, ezzel tudták eltitkolni mindazt, amit
nem kívántak a skandinávok tudomására hozni. A réntartás biztosította a
megélhetést, másrészt nem adott alkalmat arra, hogy egyidejűleg a földművelő skandinávokkal találkozzanak. Ez egyúttal megakadályozta a vegyes
házasságokat és a szociális együttlétet. Mind a nyelv, mind a réntartás biztosította a számik identitásának fenntartását és szimbólumát. Ez a stratégia a
közösség bezárkózásához vezetett. A nyitás stratégiája pozitív irányt jelent, a
multikulturalitás elismerését, a határok átlépését, és más közösségek el- és
befogadását. Ez nem keveredést vagy integrálódást, hanem egy másik kultúra
tolerálását jelenti (398).
Mindkét stratégiának vannak negatív és pozitív hozadékai. Az elkülönülés
a kultúra eróziójához vezethet, a közösséget félreértik, érdekeit negligálják,
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majd a kultúra eltűnik. Ez történik a déli lapp közösséggel. Az inari lapp közösség megbízik a többségi lakosság által szabott törvényekben, ám ez ellenkezőjére is fordulhat, ami megint a közösség pusztulásához vezethet. Itt kétnyelvűségről van szó, a helyi finn és az inari lapp nyelvjárás ún. etnolektust
alkot. Ez megkönnyíti a kommunikációt, alacsonnyá teszi az elválasztó falakat. A kapcsolatok voltaképpen kölcsönös bizalomra épülnek. A többség pozitívan viszonyul a kisebbséghez, és a kisebbség sem remél vagy igényel a
többségénél több jogot.
A továbbiakban a kutatást szemantikai-szintaktikai irányba érdemes terelni, továbbá a vizsgált déli és az északi csoportok közötti csoportok helynévadási gyakorlatát kell feltérképezni. Ehhez megvannak a szótárak. A legkeletibb (oroszországi) helynevek összegyűjtése is komoly feladat volna. Fontos lenne a kontaktnyelvészeti eredmények alkalmazása a déli nyelvjárásokra.
Célkitűzés volt annak tisztázása, hogy fel lehet-e használni a számi helyneveket a nyelv veszélyeztetettségének indikátoraként. A névrendszer állandó
változása a természeti, kulturális és nyelvi környezet átalakulásának is függvénye. Az inariak kivételével a többi közösség esetében a környezeti-társadalmi változásokat a nyelvi változások fáziskéséssel követik.
8. Végül összefoglalást olvashatunk svédül (405–412) és angolul (413). A
szerző gondolt az esetleges anyanyelvi olvasókra is, akik rövid összefoglalókat találhatnak (413–415) északi lapp, inari és kolta nyelven is. Ebből is látszik a déli csoport nyelvének és társadalmi helyzetének reménytelen volta.
Források (416–422), kiadatlanok és nyomtatottak (423–451), képek (452).
További függelékek (453–534): déli, északi, inari és kolta lapp szólisták.
Lapp nyelvű mottók finn fordításai (535–540): Valkeapää és mások (Anders Fjellner, Eino Guttorm, Aune Vesa, Eila Holm Bull, Vassi Semenoja,
Jaakko Sverloff) gondolatai mottóként szerepelnek a fejezetek elején. Az
összefoglaló fejezet elé (386) a szerző stílusosan Matti Morottaja inari-számi
tudós költő versét tette. Címe: Enâmeh láá mii párnááh [A földek a mi gyermekeink]. A 23 helynévvel kezdődő vers végén ez áll: ’Ezek a helyek sokkal
régebbiek, mint akármelyik ember. Ezek a földek a mi gyermekeink…’
*
A 2015-ös oului finnugor kongresszuson figyeltem fel Taarna Valtonen
névtani előadására. Ennek megfelelően nagy várakozással és érdeklődéssel
tanulmányoztam fenti PhD-értekezését is. Megfogott az az őszinte empátia,
amellyel témáját kezelte. Ez az empátia nyilvánul meg a közölt fotókban és a
mottóul használt versrészletekben is. A disszertáció monumentális vállalko361
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zás. Négy számi lakta terület mikrotoponimáit rendszerezte, tipizálta, eredeztette, etimologizálta. Összehasonlította a különböző területek szociokulturális környezetének hatásait a népességre és nyelvhasználatának változásaira.
Imponáló az az adatmennyiség, amelyet írott és egyéb forrásokból felkutatott
és felhasznált. Behatóan elemzi az egyes csoportok sorsát, történelmi fordulóit a skandináv történelem kutatásainak tükrében. Régi és modern kutatási
eredmények ütköztetése révén vázolja a számi népcsoportok viszontagságos
történelmét. A kisebbségi helyzet tény, és ezen nem lehet segíteni. Nem lehet
eltitkolni azt sem, hogy a skandináv országoknak nem mindig volt a maihoz
hasonló toleráns kisebbségi politikája. Ennek következtében a számi kisebbségi sorsból adódó problémák nehezen orvosolhatók. Az utóbbi idők revitalizációs törekvései révén északi összefogással sikeresen fejlődik az északi számi irodalmi nyelv, amely ma már használható a kultúra, a kereskedelem, a
jog és az államigazgatás minden területén. A finnek különösen sokat tettek
Mikko Korhonen és Pekka Sammallahti vezetésével az inari és a kolta nyelv
feltámasztása érdekében is. Taarna Valtonen méltán lép e kiváló nyelvészek
és nyelvpolitikusok nyomdokaiba. Disszertációja minden bizonnyal alapműve lesz a számi onomasztikának.
KERESZTES LÁSZLÓ

Håkan Rydving: Words and Varieties. Lexical Variation in Saami
Mémoires de la Société Finno-Ougrienne 269.
Suomalais-Ugrilainen Seura. Helsinki, 2013. 218 l.
ISBN 978-952-5667-49-3
A Mémoires de la Société Finno-Ougrienne sorozat első, 1890-ben napvilágot látott számától, K. B. Wiklund Lule-lappisches Wörterbuch-jának
megjelentetésétől kezdve szívesen ad teret a lappológiával foglalkozó kutatóknak. Az eddigi kiadványok közül 46 könyv tárgya valamely számi nyelv
vagy nyelvjárás. A sorozat legújabb tagja összetettsége és célkitűzése miatt
különösen jelentősnek tekinthető.
A svéd származású szerző, Håkan Rydving vallástörténeti professzor a
norvégiai Bergen egyetemén. Kutatási területe sokrétű, érinti többek között a
déli, lulei és északi számi vallástörténetet és nyelvészetet, különös tekintettel
a nyelvi változásokra. Ebben a témában jelent meg eddigi munkásságának és
az 1980-as években megkezdett számi dialektológiai vizsgálatainak összegzése. Ahogy a szerző az előszóban is megfogalmazza (18), a kutatás alapja
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egy 30 évvel ezelőtti, az UNESCO által támogatott projekt, az Atlas Linguarum Europae (ALE) c. nyelvjárási atlasz anyaga. Rydving még hallgatóként
vett részt a nyelvjárási gyűjtésben, Lars-Gunnar Larsson professzor irányításával.
Ahogy a mű címe is mutatja, Rydving a nyelvi változást alapvetően lexikai szinten vizsgálja. Munkáját és a kutatásának tudománytörténeti megalapozottságát nagy precizitás jellemzi, ezt a 17 oldalnyi szakirodalom is alátámasztja.
Az első fejezetben (Lexical variation in Saami? 19–26) a számik területi
és nyelvi megosztottságát tekinti át, felsorakoztatva az eddigi megállapításokat és kutatásokat. A 2. fejezetben (The History of Research into Saami
Dialect Differentiation, 27–82) a számi nyelvjáráskutatás történetét olvashatjuk a kezdetektől napjainkig, minden egyes olyan mű vizsgálatával, amely
akár csak részben is érintette a kérdéskört. A szótáraknak, grammatikáknak
és a különféle nyelvészeti tanulmányoknak a számi nyelvjárások csoportosításával kapcsolatos megállapításait Rydving kronológiai sorrendben tárgyalja, a 17. századtól az 1880-as évekig „ömlesztve”, majd az 1880-as évektől
nyelvenként/főbb nyelvjárásonként. Mindezt térképekkel kiegészítve, ami
különösen fontos egy ilyen jellegű munka esetén. Összefoglalásként kiemeli
Larsson gondolatát (80), miszerint a számi nyelvi változások vizsgálatakor
nagyon fontos, hogy nemcsak térben, hanem időben is pontosan különítsük el
a nyelvjárási határokat, hiszen ezek az elmúlt évszázadok folyamán, a vándorlások és költözések miatt többször is változtak. Rydving megállapítja,
hogy eddig még nem született olyan munka, amelyben megkísérelték volna a
teljes számi beszélőközösséget pontosan meghatározott kritériumok alapján
csoportosítani. Ez egy hatalmas vállalkozás – ennek a műnek sem ez a célja.
A szerző célkitűzése a nyelvi/nyelvárási változások vizsgálata az általa elhanyagoltnak tartott lexikai szempontból.
A 3–5. fejezetekben (83–102) tér ki Rydving a kutatásának céljára, módszertanára, terminológiai problémáira. Vizsgálati anyagát az ALE nyelvjárási
atlasz számi adattára jelenti. A gyűjtemény 33 számi településről tartalmaz
kifejezéseket a svédországi Tännäs városától az oroszországi Jukanga településig. A számi nyelvváltozatok geolingvisztikai kutatásában hat fő problémát határoz meg, melyek egyben kijelölik számára kutatásának fő kérdéseit
(74). Ezek a következőek:
1. Az umei számi lexikai szempontból (tágabb értelemben véve) déli vagy
középső száminak minősíthető-e?
2. Az északi gällivare-i terület lexikailag lulei vagy északi száminak bizonyul?
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3. Az északi számi karesuandói nyelvjárása lexikailag a torneihoz (az északi
számi déli nyelvjárása) vagy a finnmarkihoz (az északi számi északi
nyelvjárása) tartozik-e?
4. Az északi számi tengerparti dialektusa lexikai szempontból az északi
egyik főbb nyelvjárásának vagy (csak) a finnmarki nyelvjárás subdialektusának tekinthető?
5. Az inari számi a keleti vagy nyugati térséghez tartozik-e lexikai szempontból?
6. Az akkalai számi kolta vagy önálló vagy inkább kildini dialektus-e lexikailag?
A 6. fejezet (Words Exemplified) tulajdonképpen a szóanyag vizsgálata.
Különböző szemantikai csoportokba tartozó kifejezéseket tekint át (6.2. kommunikáció, pl. ’mond’, ’beszél’, ’kérdez’, ’könyörög’; 6.3. természeti kifejezések, mint ’mennydörgés’, ’villámlás’, ’szivárvány’; valamint a 6.4. fejezetben a hét napjait).
Rydving munkájának célja a számi nyelvváltozatok eltéréseinek körülhatárolása, a nyelvi/nyelvjárási határok lexikai úton való pontosabb megrajzolása. A bemutatott szókincs segítségével alátámasztja a számi nyelvváltozatok közötti különbözőségeket, megerősíti, hogy ezeknek a nyelvi határoknak
a megállapítása nehéz, összetett feladatkör. A legtanulságosabbak az inari
számi kapcsán tett megállapításai, melyek szerint a kérdéses terület nem tekinthető egyértelműen sem a hozzá képest nyugatra fekvő nyelvváltozatokhoz tartozónak, sem a keletiekhez, inkább egy középső csoportnak tűnik.
Rydving munkájából, a nagy mennyiségű lexikai vizsgálat révén pontosabb
és átláthatóbb képet kapunk az egyes számi beszélőközösségek közötti nyelvi
különbségekről.
TÓTH ANIKÓ NIKOLETT
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Vesa Heikkinen – Harri Mantila: Kielemme kohtalo
Gaudeamus, Helsinki, 2. kiadás. 2013. 235 o.
ISBN 978-952-495-188-3
Napjainkban a felgyorsult információáramlásnak köszönhetően mind a
kultúra, mind a nyelv sosem látott léptékben, dinamikusan fejlődik, formálódik. Részben ennek köszönhető, hogy az angol egyeduralkodó szerepet tölt
be a világ nyelvei között, s igen nagy befolyással van más nyelvek fejlődésére. Sokak fejében megfordul, vajon nem hátrány-e ez a hatás, amely a jövőben a kisebb nyelvek hanyatlásához, esetleg kihalásához vezethet.
Az idegen nyelvek és kultúrák hatása befolyásolhatja a nyelv belső fejlődését, vannak olyan területek, amelyek könnyen, s vannak, amelyek kevésbé
változnak. Ennek a változásnak a mai állapotát, s a finn változásának különböző aspektusait mutatja be Vesa Heikkinen, a Kotimaisten kielten tutkimuskeskus [Honi Nyelvek Kutatóközpontja] munkatársa, valamint az oului
egyetem professzora, Harri Mantila közös műve. A Kielemme kohtalo [Nyelvünk sorsa] című mű első ízben 2011-ben látott napvilágot, s 2013-ban érte
meg a második kiadását. A mű hat fejezetében a szerzők felvázolják az aktuális nyelvpolitikai helyzetet, a nyelv mai állapotát, a finn nyelv különböző területeit, s végül kísérletet tesznek annak megválaszolására, hogy milyen lesz
a finn nyelv 2049-ben.
1. A szerzők a nyelvművelés feladatát, a finn nyelvről folytatott diskurzust vázolják fel a mű első fejezetében (Kielihuolia ja rappiopuheita [Nyelvi
gondok, pusztuló beszédek], 17–46). A szociális médián keresztül a világ soha nem látott módon szélesedik ki előttünk, s ez a nyelvhasználat lehetőségeit is tágítja. Ez az oka annak, hogy a köznyelv nagyon gyors ütemben változik, manapság egyre több beszélt nyelvi forma, s egyre több idegen szó kerül a finnbe (is). A standard köznyelvre nagy hatást gyakorolnak a különböző
rétegnyelvek is, a határok kezdenek elmosódni. A nyelvművelés 1998-ban
leszögezte, hogy a finn társadalomnak szüksége van egy általános, normalizált nyelvváltozatra, azonban a különböző nyelvi rétegekkel – pl. az egyes
speciális területek szókincsével – a nyelvművelésnek nem dolga foglalkozni.
2011-ben viszont feladatául tűzte ki a nyelv gyors változásának vizsgálatát,
azért, hogy képes legyen aktuális útmutatásokat adni a nyelvhasználathoz.
A szerzők felhívják a figyelmet, hogy a köznyelv tulajdonképpen senkinek sem az anyanyelve. Leghamarabb mindenki az otthon kapott minták
alapján fogja a beszélt nyelvet elsajátítani, s csak azután, a tanulás és szocia-
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lizálódás útján fogja a köznyelvet használni. A szerzők hangsúlyozzák, hogy
a köznyelv igazodik a nyelvhasználók igényeihez.
A nyelv bürokratizálódása egyre inkább eltávolodik az átlagos nyelvhasználótól. Példaként említik, hogy a megyei feladatok változásával a közismert
lääni ’megye’ szót helyett a hivatalnokok egy kevésbé érthető fogalmat, az
aluehallintovirasto ’területi közigazgatási hivatal’ próbálnak erőltetni, amelyet gyakorlatilag senki sem használ a hétköznapi nyelvben.
A szerzők felsorolják azokat a nézeteket, amelyek miatt sok nyelvművelőben az a kép él, hogy a finn rövidesen ki fog halni: (1) megugrott az idegen
nyelvek hatása (angol, japán, spanyol és a Finnországba vándorolt népesség
anyanyelvei), (2) egyre több beszélt nyelvi formát használnak az írott nyelvben, (3) a megváltozott szokáskultúrának köszönhetően a káromkodás abszolút része a hétköznapi nyelvnek, (4) kevésbé ellenőrzik az írásokat, emiatt
előkészületlen szövegek kerülnek a nyilvánosság elé, (5) a nyelvművelés
normái egyszerűsödnek, gyengülnek, (6) a nyelv változásait rossznak tartják.
Ezekkel ellentétben Mantiláék szerzők korántsem látják vészesnek a finn
helyzetét; leszögezik, hogy a finn nyelv távol áll a kihalástól, s ez még hoszszú ideig így is lesz.
2. A következő fejezetben (Kirjavoituva kielimaisema [Színesedő nyelvi
táj], 47–70) Finnország aktuális nyelvi helyzetéről olvashatunk, amelyet különböző statisztikai adatok szemléltetnek. Finnországban manapság 150 különböző nyelvet beszélnek – ez a szám 1999-ben 120 volt. Ennek oka természetesen a folyamatos bevándorlás, amely számos kérdést felvet az integrálódástól a multikulturális környezeten át a munkavállalásig. Napjainkban a finn
állampolgárok 90%-a beszéli anyanyelveként a finnt, s 5,6% a svédet, a második hivatalos nyelvet. A harmadik legnagyobb beszélt nyelv az orosz, s
már felmerült az a kérdés is, hogy Kelet-Finnországban második nyelvként
nem az oroszt kellene-e tanítani a svéd helyett. A svéd tanulás kötelező jellegét sokan értelmetlennek látják, hiszen a finnek angol nyelvtudása átlagban
jobb, mint a svédtudásuk. Az angol voltaképpen kiszorította a svédet, s a finnek nyelvtudása gyakorlatilag csak erre korlátozódik. Manapság egyre több
területen emelkedik a finn mellé, néhol meg is előzi annak használatát. Jól
kifejezi ezt a következő idézet egy oului fiataltól: „Néha könnyebb kifejezni
a dolgot angolul, mert nincs finn nyelvű megfelelője.”1

11

„Joskus on helpompi ilmaista asia englanniksi, suomenkielistä vastinetta ei vain
löydy.”
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A szerzők az angol, a svéd és az orosz nyelv közötti viszonyt is elemzik, s
azt a következtetést vonják le, hogy az angol a reklám, az orosz a vevők, a
finn és a svéd pedig a hivatalos információk nyelve. Ebben a fejezetben röviden tárgyalják a számi és a roma, valamint a jelnyelv helyzetét is.
3. A harmadik fejezetben az angol nyelv hatásáról szóló teóriákat vizsgálják meg a szerzők (Kirppuja ja killereitä [Bolhák és csapdák], 71–110).
Ma a lingua franca egyértelműen az angol nyelv. Az angol globális egyeduralma az 1940-es években vált szükségessé, amikor világszerte elindult a
globalizálódás, az emberek többet kezdtek utazni, s egyre több vállalat vált
nemzetközivé. A kutatók egy része szerint az angol ún. globish változata a
világnyelv, mivel nincs egységes angol nyelv. Az angol is különböző változatokban él, gondoljunk például a különböző akcentusokra (brit, amerikai,
ausztrál, nigériai stb.). A globish az angol egyszerűbb, „lebutított” változata,
amelyet a nem anyanyelvű angol beszélő használ. Finnországban is az angol
ezen változata terjedt el. Az angol finnre tett nagymértékű hatását nem lehet
megkérdőjelezni, sokan már manapság is az angolt használják munkahelyükön. A pesszimistább kutatók szerint Finnországban az angol még inkább
kiterjeszti határait, és a mindennapi életben is átveszi a finn helyét.
Az identitás és a nyelv kapcsolatáról szóló diskurzus is megjelenik ebben
a fejezetben, hiszen a szerzők szerint ezek összetartoznak. Példaként említik
a finn és a svéd identitás közti különbséget, hiszen kulturálisan is és a két ország természeti adottságát tekintve is igen közel álló nemzetekről beszélünk,
nyelvileg azonban rendkívül távol vannak egymástól. A szerzők ezt a nyelvi
különbséget határozzák meg a finn és svéd identitás elválasztásához. Azt is
leszögezik, hogy egy nyelv kihalása nem a beszélők számától függ, hanem
attól, hogy a gyerekek beszélik-e azt az adott nyelvet, kivel, s milyen körülmények között használják azt.
4. A könyv talán legizgalmasabb fejezete a Suolannin alkeita [A suolanti
kezdetei] (111–138) címet kapta. Ebben a fejezetben az ún. suolanti nyelvvel, vagyis a finn és angol nyelv keverékével (suomi + englanti)2 ismerkedhet meg az olvasó. A szerzők érdekes, néha meghökkentő példákon keresztül
mutatják be, hogyan befolyásolja az angol a finn szókincsét és szerkezetét, s
mindez milyen hatással van a nyelvhasználatra.
Mindig is természetes volt, hogy a nyelvek szókincse változik a leggyorsabban, nagyon könnyen kerülnek be új jövevényszavak, s kopnak ki a régi2

A szójáték tovább fokozható: suo ’mocsár’ + land.
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ek. Míg a múltban germán, balti, szláv és indoeurópai jövevényszavak kerültek be a finnbe, manapság az angol jövevények a legdominánsabbak, s ez
a világ számtalan más nyelvére is ugyanígy jellemző. Kismértékben más
nyelvekből is érkeznek jövevényszavak, gondoljunk csak a nemzetközi
konyhára, pl. olasz tiramisu, spanyol chili, guacamole, gazpacho stb. A közösségi média előretörése számos szót teremtett a finnben (is), pl. surffata
’szörfölni’, meilata ’mailezni’ , twitata ’twittelni’, moderoida ’moderál’ stb.
A manapság divatos tv-csatornákkal számos idegen eredetű rövidítés került a
nyelvbe, pl. full hd, hd ready, mpeg, hdmi, dlna stb. A vezeték nélküli adatátvitel is hasonló problémát okozott, pl. 3G, wlan, gsm, gprs stb. Manapság a
bankkártyák fajtáit a következő szavakkal különböztetjük meg: debit ’betéti
kártya’, credit ’hitelkártya’.
Az angol nemcsak a köznyelvi, beszélt nyelvi szókincsre hat, nagyban befolyásolja a tulajdonneveket is. Egyre megszokottabb, hogy a finn vállalatok
angolra cserélik nevüket, pl. a Savonlinna Puhelin cég Blue Lake Communicationra változtatta a nevét – ez a magas minőséget és az ügyfélközpontú információtechnológiát volt hivatott kifejezni. A szerzők szerint teljesen elfogadott, hogy a kis helyi cégek is angolosítják nevüket. Manapság a gyerekek
is egyre jobban hozzászoknak ehhez a trendhez, elvégre számtalan játék neve
idegen eredetű, pl. My Little Ponny, HotWheels, Zhu Zhu Pets, Littlest Petshop stb. Számos újság, magazin, stadion, sportesemény neve is angol, pl.
Event, MyScience, Exclusive, Hs Next, Finnair-stadion, Your move.
Az új jövevényszavak általában tükörfordítással jönnek létre, pl. ang.
mouse > fi. hiiri ’egér’, ang. net > fi. verkko ’háló’, ang. barfly > fi. baarikärppänen ’bárlégy’,3 ang. couch potato > fi. sohvaperuna ’kanapékrumpli’4
stb. Azonban finnül nem minden esetben egyértelmű a tükörfordítás szemantikája. Erre kiváló példa a finn lähiruoka ’helyi étel’ szó, amely az angolban
három egymástól jól elkülöníthető kifejezésnek felel meg: local food ’helyi
étel’, regional food ’regionális étel’, food patriotism ’étel patrotizmus’. A
finnek számára sem világos, hogy a lähiruoka szó csak a helyben termelt
ételeket jelenti, vagy a hazai ételeket is.
Az angol hatása érezhető a finn szerkezetében is. A szerzők példaként
említik az -e és -s végű szavakat. A live ’élő’ ragozásában az e nem nyúlik,
pl. livenä (nem lipeenä, liveenä), a Dallas pedig csak egy -i hangot kap
(Dallasista, és nem Daltaasta). Tehát kialakulóban van az -e és -s végű névszók új típusa, amelyek nem követik a régi mintákat. Ezzel ellentétben az
3
4

Az a személy, aki gyakran látogatja a bárokat.
Az a személy, aki egész nap a televíziót nézi.
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igék ragozása ugyanúgy alakul, ahogyan az irodalmi nyelvben, pl. maalata
’fest’ : maalaan ’festek’, googlata ’guglizik’ : googlaan ’guglizok’, zoomata
’zoomol’ : zoomaan ’zoomolok’.
Néhány változás megfigyelhető a morfológiai szerkezetben is. A korábbi
genitivusi formák helyett manapság egyre divatosabb helyhatározós formákat
használni, pl. kuulemme kappaleen Juice Leskiseltä ’egy számot hallgatunk
Juice Leskinentől’ vö. kuulemme Juice Leskisen kappaleen ’Juice Leskinen
számát hallgatjuk; ’tässä on kastike kalalle ’ebben szósz van a halhoz’, vö.
kalan kastike ’halszósz’; äiti nelivuotiaalle pojalle ’az anyja egy négyéves fiúnak, vö. nelivuotiaan pojan äiti ’egy négyéves fiú anyja’. Tehát ezekben az
új szerkezetekben az angol posztpozícióknak megfelelő helyhatározókat
használják a finnben.
Megdöbbentő, hogy a már meglévő frázisok helyett az angol tükörfordítást használják, pl.
This is not the whole story. > Tämä ei kuitenkaan ole koko tarina.
vö. Tässä ei kuitenkaan ole vielä kaikki.
’Ez nem az egész történet.’
This is the best day ever. > Tämä on paras päivä ikinä!
vö. Tämä on kaikkien aikojen paras päivä.
’Minden idők legjobb napja.’
A finntől korábban teljesen távol álló névelők használata beférkőzött a
beszélt nyelvbe: határozott névelőként használják a fi. se, ang. the, that szavakat, pl. mutta the totuus on, että… ’de az igazság az, hogy…’, határozatlanként pedig az fi. yks ’egy’ szót, pl. yks tyyppi kerto mulle ’egy pasi (ezt)
mondta nekem’.
A finn helyesírás változásáról is írnak a szerzők. A korábban idegen [b],
[c], [d], [g], [f] hangok kezdenek teljesen megszokottá válni. A [k] hangot
gyakran c betűvel jegyzik.
5. Az ötödik fejezet (Murteiden maistelu [A nyelvjárások kóstolgatása],5
139–162) a beszélt és írott nyelv kapcsolatát boncolgatja. Manapság az internet világában nem lehet már élesen elválasztani a kettőt egymástól, ezek egyre jobban összekapcsolódnak. Habár a beszélt nyelvi divatszavak többnyire
5

Vö. murteiden taistelu ’a nyelvjárások harca’. A 19. század elején az értelmiség egyik
tábora a nyugati, másik a keleti nyelvjárások alapján kívánta megteremteni az irodalmi
nyelvet. Végül a kompromisszumos megoldás győzött, bár sok esetben a keleti nyelvjárások javára billent a mérleg.
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csak szalmalángúak, néhány közülük a köznyelvbe is bekerül, pl. a kiva
’klassz’ szó lehet többek közt bueno, chilli, muksakka, helmi, über, pjade,
jabou (ezek angol, svéd, német, arab, szomáliai „jövevényszavak”). Az idegen nyelvek mellett a nyelvjárások is nagyon fontos hatást gyakorolnak a
finn beszélt nyelvre, pl. a tővéghangzó vagy az i-végű diftongusok utolsó
tagja kiesik (kaks, vö. kaksi ’kettő’; punanen, vö. punainen ’piros’), s szintén
megrövidül az inessivus is (täs paikas, vö. tässä paikassa ’ezen a helyen’).
Általános a többes szám első személyben a passzív alak használata (me
mennään, vö. menemme ’menjünk’). Egyre több finn fiatal számára érték a
saját nyelvjárása, s az interneten is sokan beszélnek a nyelvjárások megőrzésének és használatának fontosságáról. A szerzők szerint a fiatalok számára a
nyelvjárás az identitásuk záloga.
Az interneten megjelenő írások sokszor nemcsak egy nyelvjárás sajátosságait használják, hanem több nyelvjárás jellemzőit találjuk egy-egy szövegben. Ezt a szerzők új nyelvjárásnak nevezik, ezek fórumai az internetes oldalak.
6. Az utolsó fejezetben (Uutta suomea päin [Az új finn nyelv felé], 163–
198) a nyelv további fejlődéséről olvashatunk. A szerzők többször hangsúlyozzák, hogy finn nyelv életerős, nem fog kihalni, nincs ok aggodalomra.
Azt is leszögezik, hogy a jövőben a nyelvművelés feladata, hogy általános
mintát kínáljon a standardizált köznyelv segítségével, amelyen keresztül
vizsgálni lehet a nyelv változásait. Kiemelik, hogy a változás a nyelv természetes velejárója, amely ellen nem lehet tenni.
A szerzők szerint továbbra is fontos szerepet fog kapni a szóképzés,
amely nem fogja kikerülni a jövevényszavakat sem, pl. blogi ’blog’, bloggaaja ’blogger’, bloggaaminen, bloggaus ’blogolás’. Az -in és -e főnévképzők manapság is igen produktívak, pl. keskitin ’hub, középpont’, kohdistin
’kurzor’, osoitin ’jel’, eväste ’(számítógépes) süti’, tunniste ’fájlnév’. Nagyon fontos a fokváltakozásban történő változás. A pp : p, tt : t, kk : k mintájára (pl. hakata ’üt’ : hakkaan) megjelenik a gg : g és bb : b fokváltakozás
is:, blogata ’blogol : bloggaan, lobata ’lobbizik’ : lobbaan stb. Ezt már az új
finn nyelvtanokba is fel lehetne venni.
7. Végül (Loppukohtaus, 199–208) a szerzők bemutatják, hogy milyen
lesz a finn nyelv 2049-ben. A szerzők hat pontban foglalják össze víziójukat:
(1) A finn továbbra is életerős nyelv lesz, amelybe teljesen beépülnek a jövevényszavak. (2) A nyelv szerkezete lassan változik. (3) A kultúra és a társadalom változásával új nyelvhasználati szokások születnek. (4) A nyilvános370
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ság előtt használt finn a jövőben még változatosabb lesz. Az adott szituáció
fogja eldönteni, hogy a nyelv melyik változatát használják. (5) 2049-ben is
fognak a nyelv elszegényedéséről és kihalásáról beszélni. A tudomány és a
gazdaság angol nyelvűvé válik, egyre több olyan hobbi lesz, amelynek az
angol lesz a szókincse. (6) A nyelvművelés is változik, hangsúlyozni fogják
az egységes köznyelv jelentőségét. A normalizált köznyelvnek is több változata lesz.
A mű utolsó részében a szerzők nyelvtudásuk szerint sorolják különböző
osztályokba a nyelvhasználókat. A legmagasabb szinten (ylin kerros) azok
állnak, akik ismerik a finn különböző nyelvváltozatait (pl. a gazdasági, a jogi
vagy a hatósági nyelvváltozatokat). Sikeresek a munkájukban, a felsőbb körökhöz tartoznak, kiválóan beszélik az angolt. Középszinten (keskikerros)
állnak azok az állampolgárok, akik képesek megérteni a köznyelvet, megfelelően beszélnek más idegen nyelv(ek)et, sikeresek az iskolában és a tanulásban. Ez a réteg a média legnagyobb fogyasztója. A következő szinten, az utca szintjén (katutaso) állnak azok az állampolgárok, akik írásban is a beszélt
nyelvet használják, s a köznyelven megfogalmazott írások megértése gondot
okoz számukra. Általában valamely alkultúrához tartoznak, s a tanulásban is
gondjuk akad. Sokan közülük alacsony bért kapnak vagy munkanélküliek. A
pinceszint (kellarikerros) képviselői az állam hivatalos nyelveit rosszul vagy
egyáltalán nem ismerő bevándorlók. Az ebbe a rétegbe tartozó állampolgárok
nem feltétlenül tudnak írni és olvasni. Ez a réteg kiszorul a társadalomból.
A könyvet a Hivatkozások jegyzéke (209–214), az Irodalomjegyzék
(215–228), a Tárgymutató (229–234) és a Szerzők bemutatása (235) zárja.
A Kielemme kohtalo-ban feldolgozott problémák nem egyediek, nem csak
a finn nyelvet érintő esetek. Az idegen nyelvek, főként az angol nagymértékű
hatása egyre inkább globális problémát okoz, amely – mint Vesa Heikkinen
és Harri Mantila rámutatott – nem feltétlenül jelent fenyegetést a nyelvekre.
Szívből ajánlom ezt a könyvet minden olyan olvasónak, aki egy izgalmas,
érdekes könyv segítségével szeretné elmélyíteni ismereteit a mai finn nyelv
állapotáról.
BUZGÓ ANITA
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Sonja Gehring – Sanni Heinzmann – Sari Päivärinne – Taija Udd:
Suomen mestari 3. Suomen kielen oppikirja aikuisille
Finn Lectura, Helsinki 2013. 320 l.
ISBN 978-951-792-568-6
Manapság egyre több kiváló nyelvkönyv lát napvilágot, amelyek nagy
hangsúlyt fektetnek a játékos, izgalmas nyelvtanulásra. Ezen könyvek közé
tartozik az egyik leghatékonyabb finn nyelvkönyvcsalád, a Suomen mestari
is, amelynek 2013-ban jelent meg a harmadik része (a második kötetről a Folia Uralica Debreceniensia 20. számában írtam ismertetést). A Finn Lectura
gondozásában kiadott nyelvkönyv szerzőgárdája két fővel bővült, Sari
Päivärinne és Taija Udd csatlakozott a harmadik rész megszerkesztéséhez. A
320 oldalas, egynyelvű tankönyv fő vonalakban követi elődjei felépítését,
azonban számos újdonságot is belecsempésztek a szerkesztők.
A Suomen mestari-t eredetileg bevándorlók számára készítették, így a
szókincse a mindennapi életben hasznos szókészlettel fegyverezi fel a
nyelvtanulót, emellett igyekszik minél egyszerűbb praktikákkal elsajátíttatni
a néha igen bonyolult finn nyelvtant. A sorozat harmadik kötete a Közös Európai Nyelvi Referenciakeret (Common European Framework of Reference
for Languages) A2.2-es szintjét célozza meg.
Az összesen nyolc leckéből álló nyelvkönyv hasonló felépítéssel rendelkezik, mint az előző kettő. A leckék a szövegértéssel és a szókinccsel kezdődnek, ezeket kék színnel jelölik. Az olvasmányokban itt is a már jól ismert
szereplőgárda mindennapjain keresztül ismerjük meg a leckék témáit: környezetvédelem és újrahasznosítás (1), kultúra és művészet (2), történelem és
társadalom (3), levelek és e-mailek (4), családi élet (5), kulturális különbségek és sztereotípiák (6), háztartási technika és szerszámok (7), sport (8). Az
olvasmányokat a Suomen mestari-ban már megszokott szószedet követi, ebben találjuk a szövegek legfontosabb szavait, kifejezéseit a hozzájuk tartozó
vonzatokkal. A könyv remek szókinccsel rendelkezik, a szerkesztők azt adják a nyelvtanulónak, amire igazán szüksége van ezen a szinten: szókincsének szisztematikus fejlesztését.
Ezt segíti elő az újdonságnak számító Luetaan! rész is, amelyet lila színnel jelöltek. Ebben a részben különböző érdekességeket olvashatunk, hol a
finn országismerettel kapcsolatban, hol Brazíliáról, a fenntartható életmódról,
vagy éppen részletet egy novellából. Ehhez az egységhez is tartozik szószedet, s a gyakorló feladatok között lilával megjelölt feladatok ehhez kapcsolódnak. A szerzők úgy szerkesztették meg a könyvet, hogy a Luetaan! részt
ki lehessen hagyni. Ám a szókincsfejlesztés érdekében kár nélkülözni ezeket
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az olvasmányokat. Ez a rész a tanár dolgát is megkönnyíti, nem szükséges
más olvasnivalókat bevinni az órára.
A zölddel jelölt grammatikai rész a szövegértés és a Luetaan! között helyezkedik el. Összességében jól megoszlik az igék és a névszók aránya a
könyvben. Lássuk, mit tanít a Suomen mestari ebben a könyvben: (1) conditionalis praesens és perfectum, -ton/-tön és -llinen melléknevek, -ton/-tön és
lämmin tőtípusok, -sti határozó; (2) passivum praesens, a passzív tárgy, személytelen kifejezések, Minua ärsyttää -szerkezet, (3) passivum imperfectum,
perfectum és plusquamperfectum, tranzitív és intranzitív igék, kansi tőtípus;
(4) imperativus Pl2, passsivum conditionalis; (5) translativus, essivus,
Minusta tulee -szerkezet, ige + -malla/-matta/-maton; (6) a melléknevek középfoka, kumpi, kumpikin, ei kumpikaan névmások, ige + vonzat; (7) a melléknevek felsőfoka; (8) a határozószók összehasonlítása, sorszámnevek,
mondattípusok. A három könyv elsajátítása során a nyelvtanuló megtanulja
szinte az összes tőtípust, a mondattípusok, a passzív alakok, a feltételes és
felszólító módok jelentős részét. A felszólító mód Sg2 alakjait még a sorozat
első részében megtanulják a nyelvtanulók, míg a Pl2 formák csak a harmadik
könyvben kerülnek elő. A Suomen mestari-ra általánosan jellemző, hogy viszonylag jól osztja fel a leckék között a grammatikát, bár néha túl sokat tömörít egy leckébe.
A grammatikai rész után következik a könyv egyik újdonsága, a narancssárgával jelölt Puhekieli rész. Itt a legalapvetőbb beszélt nyelvi formákkal ismerkedhet meg a nyelvtanuló. A korábbiakkal ellentétben a beszélt nyelv is
kiemelkedő szerepet kapott a nyelvkönyv felépítésében. Az ezzel kapcsolatos
feladatokat narancssárga szövegbuborék jelzi; a legtöbb olvasmányban találunk beszélt nyelvi fordulatokat. Ez mindenképpen pozitív dolog, hiszen a
finn beszélt nyelvet sokszor igen nehéz megérteni a kezdő nyelvtanulóknak,
s fontos, hogy hozzászokjanak ehhez a nyelvi formához. A szerkesztők leszögezik, hogy a dél-finnországi beszélt nyelvet vették alapul, amit országszerte ismernek és használnak. A nyelvtanulóknak lehetőségük van arra is,
hogy gyakorolják ezeket a fordulatokat, hiszen minden leckében van egy-két
erre specializálódott feladat. A beszélt nyelvet a hanganyagból sem felejtették ki, hogy minél hatásosabban elsajátíthassa a nyelvtanuló.
A leckék utolsó része a gyakorlatokat tartalmazó világoskék rész. Egyegy leckéhez kb. 25 feladat tartozik. A gyakorló feladatokon keresztül mind
a szókincset, mind a grammatikai részt itt tudják elsajátítani a nyelvtanulók.
A leckék után extra feladatokat is találunk a könyvben, ahogy azt már megszokhattuk a sorozatban. A szerzők most is vigyáztak arra, hogy ne legyenek
unalmasak a feladatok. A hasznos, változatos feladatokon keresztül gyorsan
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elsajátítható a nyelvtan. Emellett igen sok játékos, beszédkészséget fejlesztő
feladat gondoskodik arról, hogy a társalgást is gyakorolja a nyelvtanuló. Az
egyéni nyelvtanulást segíti, hogy a könyv végén megtaláljuk a feladatokhoz
tartozó megoldókulcsot. A könyvnek két CD-melléklete van, ezeken kiválóan érthető hanganyagok találhatók. A hanganyagok a könyvben található olvasmányokat is tartalmazzák, ahogy azt már megszokhattuk a sorozatban.
A Suomen mestari 3 nemcsak arra törekszik, hogy a nyelvtant tökéletesen
megtaníttassa a nyelvtanulóval, hanem egységes, komplex tudást kíván átadni. A könyv leckéről leckére megismertet a finn kultúra egyes elemeivel. A
nyelvtanuló megismerkedhet többek között Aki Kaurismäki filmrendező
Kauas pilvet karkaavat [Gomolygó felhők] című filmjének hátterével (59),
Finnország történelmével (86), Turku nevezetességeivel (111), a finn családok statisztikai adataival (159–160), a sztereotípiákkal, a finn törzsekkel (209)
és a finn sportcsillagok közül Jari Litmanen-nel (264) és Lasse Virén-nel (285).
A Suomen mestari 3 remekül hozta az előző részek formáját, azt kaptuk a
szerzőktől, amit már megszokhattunk tőlük: kiváló minőségű, modern,
nyelvtanulóbarát könyvet. A korábbiakhoz képest ismertetett újdonságok pedig csak még inkább megerősítik, hogy Suomen mestari nyelvkönyvsorozat
maximálisan kiszolgálja a nyelvtanuló és a nyelvtanár igényeit: tanárként
öröm belőle tanítani, nyelvtanulóként pedig kommunikatív tudással ruház fel.
BUZGÓ ANITA
A multikulturális Finnország
A migráció – s annak természetes velejárója, a multikulturalizmus – számottevően áthatja az európai kultúrát. Fontos téma ez, amely mind a bevándorlókat, mind a befogadó ország lakosságát érinti, hiszen a kulturális különbségek számos súrlódást okozhatnak.
Finnország multikulturális világába engednek betekinteni az alább ismertetett, 2013-ban megjelentetett kötetek. A tanulmánykötet és a hozzá szervesen kapcsolódó irodalmi antológia magyar nyelvű kiadását a FILI (Finn Irodalmi Információs Központ) támogatta. A kötetek egy évtized oktató- és kutatómunkája eredményeként születettek meg.
A szerkesztő a köteteket középiskolai segédkönyvnek is szánja, bár véleményem szerint elsősorban az egyetemi hallgatók lehetnek a könyv célközönsége. A kötetek célja, hogy feltárják „a finn társadalom és irodalom utóbbi
időszakának multikulturális fejleményeit” (1/14), a multikulturalizálódás konfliktusait, annak globális vetületeit, elméleti beágyazottságát.
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Domokos Johanna (szerk): Finnek_?
Tanulmányok a multikulturális Finnországról
AmbrooBook. Győr. 2013. 353. p.
ISBN 978-615-5379-02-4
A tanulmánykötetben tizenöt irodalmi és szociológiai tanulmánnyal, valamint irodalmi alkotások recenzióival (összesen héttel) ismerkedhet meg az
olvasó. A könyv igyekszik átfogóan bemutatni a témát, különböző idősíkok,
problémák feltárásával próbálja a társadalmi folyamatokat ábrázolni. Hasonló célt szolgál a témához szorosan kapcsolódó irodalmi művek ismertetése is.
A kötet szerzőgárdája igen színes, a könyv igyekszik minél szélesebb látókörrel, információval felruházni az olvasót. Irodalomkutató, médiakutató,
politikatörténész, bevándorláskutató, szociológus, nyelvész, teológus munkáin keresztül ismerkedhetünk meg a finnországi multikulturalizmus mai
helyzetével. A szerzők sokfélesége igen sokszínű tanulmánykötetet teremt.
Karmela Liebkind Etnikai viszonyok Finnországban (19–37) című tanulmánya általánosságban szól az etnikai és kulturális különbségek okozta súrlódásokról, a finnek bevándorlókhoz való viszonyáról, a rasszizmus és a
diszkrimináció megnyilvánulásairól, s annak megakadályozásáról, a jövőbeli
etnikai viszonyokról. Outi Lepola tanulmánya (A bevándorlás és a külföldiekkel kapcsolatos finnországi politika, 38–52) a függetlenség első évtizedeitől a ’90-es évekig mutatja be Finnország bevándorláspolitikáját, s különböző
szemszögekből taglalja a finnség fogalmát. Anna Rastas (Transznacionális
gyökerek és rasszizmus a gyerekek és a fiatalok körében, 53–72), a transznacionalizmus fogalmát írja körül, majd a transznacionális gyökerekkel rendelkező finneket és a a különböző etnikai csoportokat érintő, sokszor pejoratív
tartalmú elnevezéseket taglalja. Heidi Grönstrand (Az irodalom mint a nyelvpolitika színtere, 73–93) különböző irodalmi művekben megjelenő nyelvpolitikai kérdésekkel (főként a finnek és a svédek viszonyával) foglalkozik. Emellett megjelenik a női-férfi viszony örök kérdése is.
A következő nyolc tanulmány egy-egy etnikumra specializálódik. Maria
Antas (A folyamatos találkozás, 94–100) a kortárs finnországi svéd irodalomba ad betekintést. Veli-Pekka Lehtola (A betelepülők lappföldképe, a
„lappföldiség” kialakulása az 1920–1930-as évek finnországi irodalmának
tükrében, 101–132) a számi irodalmat mutatja be a kezdetektől. A szerző
szerint a számi írók, amellett, hogy a számi nyelv és irodalom fejlesztői, a
számi önkép kialakulására is nagy hatással voltak s vannak. Tuula KopsaSchön („Hát, persze, hogy finnek vagyunk, finnországi cigányok!”, 133–151)
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romák identitását vizsgálva a finnországi romák körében végzett terepmunkájának eredményeit mutatja be. Svante Lundgren (A finnországi zsidók
múltja, jelene és jövője, 152–166) a finnországi zsidóság történetét, hitközösségét és egy körükben elvégzett közvélemény-kutatás eredményeit taglalja.
Antero Leitzinger (A miser tatárok finnországi beilleszkedése, 167–180) a tatárok generációnkénti integrálódását vizsgálja a házasságon, az iskoláztatáson és a pályaválasztáson keresztül. Ebben a népcsoportban igen erős a kettős identitás. Tuomas Martikainen (Muszlimok a finn társadalomban, 181–
203) a finnországi muszlimok helyzetét tárja fel. Először az iszlám, Európa
és Finnország kapcsolatát vizsgálja, majd vázolja a finnországi muszlimok
történetét és jelenét, ill. a finnországi iszlám specifikus sajátosságait tárja fel.
Marja Tiilikainen (Kilenc őszi eső – szomáliai menekült nők költészete, 204–
220) egy olyan antológiát mutat be, amely Finnországba került afrikai nők
verseit mutatja be. Anup Jinadevan (Jobb élet egy idegen országban, 221–
232) az indiai elvándorlás okaival, hatásaival foglalkozik. Betekintést enged
abba is, hogy miért Finnország az egyik lehetséges célország.
Pirkko Nuolijärvi (Finnország nyelvi helyzete a 21. században, 233–252)
a következő szempontok szerint vizsgálja a soknyelvű Finnország jövőjét:
„1. a nyelvi csoportok számát és méretét érintő makroszempont, 2. egy bizonyos nyelvet beszélő egyén vagy csoport szempontja, 3. a nyelvtanítás szempontja, 4. a nyelvi változásoknak, tehát magának a nyelvnek a szempontja”.
Camilla Haavisto (Kulturális újságírás – a sokféleség terjesztője vagy a sztereotípiák erősítője?, 253–273) azt mutatja be, hogyan jelennek meg a bevándorlók a kulturális médiában. A tanulmány szerint a kulturális újságírásban
inkább a szakmai teljesítmény alapján mutatják be az embereket, mintsem
származásuk alapján. Antero Leitzinger (A bezárkózó Finnország mítosza,
274–299) a bevándorlás történetét tárja elénk, s tanulmányában arra keresi a
választ, hogy Finnország valóban bezárkózó ország-e?
A kötet második részében irodalmi alkotások és két tanulmánykötet recenzióit olvashatjuk. A recenziókban ismertetett irodalmi művek is szorosan
kapcsolódnak a multikulturalizmus tárgyköréhez, sokszor megjelenik bennük
az identitás- és anyanyelvkeresés. Ilyen például Sofi Oksanen Tisztogatás és
Sabira Ståhlberg Pilvivaeltaja [Felhővándor] c. regénye. Rita Magga-Kumpulainen Sarvikiela [Agancsgyűrű] című könyvében a számik anyanyelv-keresésének nehézségeibe nyerhetünk bepillantást. Jari Hanski Juutalaisvastaisuus suomalaisissa aikakauslehdissä ja kirjallisuudessa 1918–1944 [Zsidóellenesség a finn folyóiratokban és irodalomban 1918–1944 között] című
disszertációja azt próbálja meg feltárni, hogy mennyire volt jellemző Finnországban a zsidóellenesség. Ehhez a témához kapcsolódik Seela Sella Se
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palaa! [Ez ég!] című könyve is. Ebben az író férjének, Elis Sellának az életét, zsidó hitét és kultúráját ismerheti meg az olvasó. Anna-Leena Siikala,
Barbro Klein és Stein R. Mathisen Creating Diversities. Folklore, Religion
and the Politics of Heritage [Sokszínűséget teremteni. A folklór, vallás és a
politika öröksége] című tanulmánykötete arra a kérdésre keresi a választ,
hogy mi magunk alakítjuk-e kulturális örökségünket, illetve milyen mértékben határozzák azt meg külső tényezők. Domokos Johanna két irodalomkritikai munkát mutat be, amelyben a skandináv irodalom multikulturalitásával
foglalkoznak. Az egyik a Satu Gröndahl szerkesztette Litterturens gränsland.
Invandrar- och minoritetslitteratur i nordisk perspektiv [A finn irodalom határvidéke. Bevándorló- és kisebbségirodalom észak-európai kontextusban,
2002], amelyben svéd, dán, norvég és angol nyelvű írások kaptak helyet. A
másik kötet – Vähemmistöt ja monikultuurisuus kirjallisuudessa [Kisebbségek és multikulturalizmus az irodalomban, 2010] – finn nyelvű anyagát Eila
Rantonen válogatta.
A kötetet a Forrásmunkák (348–349) és a Szerzők és fordítók jegyzéke
(350–353) zárja.
Domokos Johanna (szerk): Finnek_!
Multikulturális finn irodalmi olvasókönyv
AmbrooBook. Győr. 2013. 385. p.
ISBN 978-615-5379-01-7
Az irodalmi antológia a fikció szintjén tárgyalt multikulturalizmus bemutatásával foglalkozik. Finnországban már elismert a multikulturalizmus az
irodalomban. A szerzők és olvasók érdeklődnek egymás kultúrája iránt, s ez
a szerkesztő szerint még várhatóan fokozódni fog. Az antológiában olyan
irodalmi műveket válogattak össze, amelyek időszerűek és globális jelentőségűek.
Az irodalmi olvasókönyv három részből áll. Az első rész a Tanulmányok
(17–84), amelyben három írást olvashatunk az irodalom és multikulturalizmus kapcsolatáról. Eila Rantonen (A bevándorlók irodalma Finnországban,
19–38) azt járja körül, milyen műfajokban alkotnak, milyen témákat dolgoznak fel, milyen fórumokon publikálnak a migránsok. Domokos Johanna (Mi
a mai finn? Irodalom, 39–60) azt boncolja tanulmányában, hogyan kap helyet a multikulturalizmus a mai finn irodalomban. Heidi Grönstrand (A nyelvi
határok mozognak, az irodalomelméletek változnak – vagy mégsem?, 61–83)
Sofi Oksanen, Ranya ElRamly-Paasonen és Kjell Westö műveit elemzi a
multikulturalitás és többnyelvűség szemüvegén keresztül.
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A második rész (Üdvözletek Finnországból, 85–329) a tulajdonképpeni
antológia. Ebben a részben versek és prózarészletek váltakoznak. Olyan híres
írók és költők műveibe nyerünk betekintést, mint Sofi Oksanen, Nilsk-Aslak
Valkeapää vagy Sabira Ståhlberg. A válogatásnak van magyar vonatkozása
is: Vályi Sándor Napló 2000–2007 című írása is helyet kapott az antológiában. Ebben a művészélet örömeivel és viszontagságaival ismerkedhet meg az
olvasó.
Ezt követi az Interjúk című rész (331–373). Az első interjú egy részlet Jari
Ehrnrooth, Mika Hannula, Sara Heinamaa kutatók, valamint Jyrki Siukonen
képzőművész diskurzusáról, amelyben a mai finn identitást boncolgatják
(333–353). Ezt követően a finn bevándorláspolitikáról (354–362) olvashatunk, ezt az Inger-Mari Aikio-Arianaick számi költővel készített beszélgetést
(363–367) követi. Az interjúk végén a finnországi orosz irodalom mai helyzetébe (368–373) nyerhetünk bepillantást.
Ezt a kötetet is a Forrásmunkák (375–376) és a Szerzők és fordítók jegyzéke (377–385) zárja.
BUZGÓ ANITA

Valts Ernštreits: Liivi kirjakeel
Tartu Ülikooli Kirjastus. Tartu 2013. 231 l.
ISBN 978-9949-32-457-6
A kiváló megjelenésű és szerkesztésű, forrással, régi kiadványok és írások
képeivel, kutatók felvételeivel illusztrált kiadvány nemcsak külsőleg impozáns. Valts Ernštreits neve manapság már ismerősen cseng a lív nyelv iránt
érdeklődők körében. Kisebb, lív–lett–lív szójegyzéke (Līvõkīel–leţkīel–līvõkīel sõnārōntõz. Lībiešu–latviešu–lībiešu vārdnīca) mellett társszerzője az
eddigi legnagyobb és legmodernebb lív szótárnak is (Līvõkīel–ēstikīel–leţkīel
sõnārōntõz. Liivi–eesti–läti sõnaraamat. Lībiešu–igauņu–latviešu vārdnīca,
2012). (A lív lexikográfiáról bővebben vö. Tóth 2013.)
A szerző másfél évtizede a lív irodalmi nyelv elkötelezett kutatója is, ez
doktori disszertációjának alapja és az ismertetendő könyv témája (Norvik
2014).
Felmerül ugyanakkor a kérdés, mennyiben szükséges és lehetséges közel
230 oldalon át tárgyalni a legkisebb balti finn nyelv irodalmi normáját, miközben lívül napjainkra megközelítőleg 40-en beszélnek alapfokon, míg
anyanyelvi szinten már senki. De még a 19. században, az irodalmi nyelvük
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megszületésekor sem volt háromezernél több lív beszélő. Ennek a kérdésnek
a megválaszolásához tudnunk kell, hogy bár a lívek mindig kevesen voltak,
mégis a könyvkiadás, az írásbeliség, az ábécés könyvek tekintetében is
kiemelkedőek voltak, sőt, a kisebb balti finn nyelvek közül szótárkiadásban
az elsők (Tóth 2013; Winkler 2013).
A Liivi kirjakeel [A lív irodalmi nyelv] című könyv felépítése logikus és
jól átlátható. A rövid előszó után a lív nyelvről, a beszélők számáról, a nyelvjárásokról ad történelmi és kulturális áttekintést (Liivi keel [Lív nyelv], 13–
17); majd az irodalmi nyelv kialakulásáról, kutatottságáról, a fonetikai átírásokról és az ezekkel kapcsolatos problémákról ír (Kirjakeele kujunemine [Az
irodalmi nyelv kialakulása], 18–30). Ernštreits megállapítja, hogy a lív irodalmi nyelv kialakítása tudatosan és folyamatosan történt, melyben a lívek is
fontos szerepet játszottak. A folyamatot megnehezíti, hogy az irodalmi nyelv
helyesírása az elmúlt másfél évszázad alatt alatt többször megváltozott, a
helyesírási viták napjainkig tartanak.
Ernštreits azt vizsgálja, milyen okok és döntések hatására alakult ki az
irodalmi nyelv, a helyesírása hogyan tükrözi a hangtani, lexikai változásokat.
Ehhez a vizsgálathoz először is meg kell határozni, mit tekintünk a lív esetében irodalmi nyelvváltozatnak, melyek azok az írások, melyek a kutatásának
a forrását képezhetik. Ernštreits szerint ez különösen nehéz, mivel 150 évnyi
időszakról beszélünk, más-más szerzőktől, más célokkal, eltérő hosszúságú
írások jelentek meg a világ különböző részein. Kutatása forrásanyagának
megjelölésekor kizárja végül a tudományos céllal készül szótárakat, akadémiai szöveggyűjteményeket, valamint a magánlevelezéseket, és minden olyan
kis terjedelmű szöveget, amelyek létrehozásában nem vettek részt lívek. Végül 29 publikáció és kézirat felel meg a kritériumainak. Ezek közül időrendben az első Máté evangéliuma 1863-ból, amely ráadásul keleti és nyugati
nyelvjárásban is elkészült.
A szövegeket Ernštreits kronológiai sorrendben elemzi (31–190). Az egyes
fejezetek: Esimesed kirjakeelsed raamatud [Az első lív nyelvű könyvek], Viisi liivi lugemikku [Öt lív ábécés könyv], Muud 1920. aastate allikad [Egyéb
1920-as évekbeli források], Ajakiri Līvli [A Līvli folyóirat], Liivi sõprade
seltsi Lätis väljaanded [A lettországi Lív Baráti Társaság kiadványai], Muud
1930. aastate ilmalikud allikad [Egyéb 1930-as évekbeli, világi források],
1930. aastate vaimulikud allikad [1930-as évekbeli egyházi források], Pärast
II maailmasõda valminud allikad [A II. világháború utáni források], Kirjakeele funktsiooni muutus [Az irodalmi nyelv funkcionális változása], Hilisemad arengud [Későbbi fejlődések], végül az összefoglaló (Kukkuvõtted, 191–
204).
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Az elemzés elsősorban fonológiai vagy morfofonológiai szempontú (magánhangzó-hosszúság, palatalizáció), de érint morfológiai (névszóragok, különös tekintettel az abessivus és a locativus használatára), valamint lexikai
területeket is (pl. nyelvjárási eltérések a szókincsben). Minden fejezet elején
röviden, de alaposan ismerteti az adott korszak kulturális és történelmi hátterét, bemutatja az időszakhoz tartozó irodalmi forrásokat és az azokhoz kapcsolódó ismereteket, megjelenési körülményeket. A fejezetek második fele a
Keel [Nyelv] címszó alatt nyelvészeti, elsősorban hangtani elemzéseket tartalmaz.
A mű számos függeléke közül meg kell említeni a magán- és mássalhangzók helyesírását áttekintő táblázatokat; ill. a teljes lív ábécé fejlődésének vázlatát 1863-tól 2007-ig (214–219). A könyvet angol összefoglaló zárja (220–
231).
Ernštreit munkájának eredményein túlmutató érdeme, hogy hasznos forrásgyűjteménynek is tekinthető és kiváló háttéranyagot szolgáltathat az újabb
lív nyelvű kutatásokhoz, a fonológiai mellett morfológiai és szintaktikai szempontból is. Összeségében örvendetes és hasznos kiadvány nemcsak a lív
nyelvet kutatók, hanem laikusok számára is. Ez a könyv a lív irodalmi nyelv
kutatásának egyik alappillére lehet.
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Lennart Meri soome-ugri rahvaste filmientsüklopeedia: uus ja
täiendatud seitse dokumentaalfilmi 1970–2011
Seven documentaries 1970–2011. Encyclopaedia cinematographica
gentium Fenno-Ugricarum: editio nova et aucta
Eesti Rahvusringhääling. Tallinn 2014. 3 DVD + 44 l.

A finnugor népek és nyelvek széles körben való megismertetése mindig is
fontos feladata volt a finnugrisztikának. Sajnálatos módon lexikonok és ismeretterjesztő kiadványok kis számban jelennek meg, és a nagyközönség
számára nehezen beszerezhetőek. Remélhetőleg ez a filmanyag, az észt Lennart Meri dokumentumfilmjeiből összeállított, a finnugor népeket bemutató
filmenciklopédia segítségünkre lehet abban, hogy nyelvrokonaink kultúrájáról minél többen szerezhessenek információt
Lennart Meri (1929–2006) észt író, rendező, aki 1992 és 2001 között
Észtország köztársasági elnöke is volt. Filmfelvételei a finnugor népeket
érintő kutatóútjai során készültek. Néprajzi és kultúrantropológiai dokumentumfilmjeiben anyanyelvi beszélőket szólaltat meg karjalai, mari, hanti, komi
és nyenyec nyelveken, valamint hallhatjuk az utolsó kamasszul anyanyelvű
beszélő történeteit. A három DVD összesen hét dokumentumfilmet tartalmaz, ezek 1970 és 2011 között készültek.
Meri gyűjteménye először 2009-ben jelent meg, születésének 80. évfordulójára két DVD-kiadvány formájában, a „100 éves az észt film” program
keretében.
Az új kiadás nemcsak impozáns, hanem kiegészült egy harmadik DVDvel, illetve egy kis észt és angol nyelvű füzettel Rein Mara, Enn Säde, Tõnu
Seilenthal és Jaan Kaplinski írásaival.
Az első DVD filmjei: Veelinnurahvas [Vízimadarak népe] (1970, 55
perc), Linnutee tuuled [A tejút fiai] (1977, 55 perc), Šamaan [A sámán]
(1997, 22 perc). A második lemez anyaga: Kaleva hääled [Kaleva hangjai]
(1985, 42 perc), Toorumi pojad [Tórum fiai] (1989, 61 perc). A harmadik
DVD-n a Liivlaste lood [A lívek meséi] (1990, 31 perc) és a Tantsud Linnuteele [Táncok a tejútnak] (2011, 61 perc) filmek mellett egy képgaléria is
helyet kapott Lennart Meri filmirännakute pildialbum [Képek Lennart Meri
filmes vándorútjairól] címmel.
A Vízimadarak népe az uráli népek történelmét, nyelvi és kulturális kapcsolatait mutatja be, térképen bemutatva a vándorlást. A felvételek helyszíne
a Nyenyec Autonóm körzet, Hanti- és Manysiföld, Komiföld, Mariföld, Karjala, Észtország, valamint Üzbegisztán.
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E film folytatása (A tejút fiai) észt és magyar tévések együttműködésével
készült. Témája a finn, észt, szetu, vót, vepsze, számi, mordvin, manysi, magyar és nganaszan tradíciók bemutatása. Megjelenésekor tiltólistán szerepelt
a Szovjetunióban.
A sámán felvételei 1977. július 16-án készültek a Tajmír-félszigeten, egy
nganaszan sámánszertartásról.
A Kaleva hangjai háromfelvonásos esszéfilm a finnugor népek hagyományairól, régmúltjáról. Első részében a karjalai sziklarajzokat láthatjuk, a Kalevala sorait hallhatjuk, s betekintést nyerhetünk a hanti medveünnepbe. A
második részben Lennart Meritől hallhatunk történeteket, amikor Elias Lönnrot az észteknél járt. Az utolsó részben Veljo Tormis A vas elátkozása című
kórusművét hallgathatjuk meg. Ez a vasolvasztás gyakorlatáról, a kovácsmesterség ősi rituáléiról szól. A felvételek 1985-ben készültek Karjalában,
Hanti-Manysiföldön és Észtországban.
A Tórum fiai Nyugat-Szibériai felvételeket tartalmaz. Ez a dokumentumfilm 1985 szeptemberében és 1988 augusztusában készült. Meri eredetileg
hat órásra tervezte, egy hanti medveünnep teljes szertartását mutatta volna be
elejétől a végéig. Ebből végül egy hatvan perces felvétel készült el, ami így
így is egyedülálló (ezt digitális utómunkák során sikerült feljavítani).
A hatodik dokumentumfilm, A lívek meséi még nem szerepelt a 2009-es
kiadványban. Ezt Meri kezdte forgatni, és Enn Säde fejezte be. Az utolsó
anyag (Táncok a tejútnak) Jaak Lõhmus dokumentumfilmje Meriről.
A digitális fotóalbumot Peeter Laurits állította össze, közel négyezer képből válogatott ki 200 darabot. Ebben a filmkészítések és a gyűjtőutak során
készült pillanatképek tekinthetőek meg, megörökítve a terepkörülményeket,
a filmezés nehézségeit, viszontagságait.
A DVD nagy előnye, hogy az eredetileg észt nyelvű filmeket finn, magyar, angol, német, francia, orosz nyelvre is szinkronizálták, ill. feliratozták,
s ezek akár filmnézés közben is váltogathatóak. Sőt, A lívek meséi című dokumentumfilmhez lív felirat is választható, lívül Julgī Stalte énekes és népzenész szinkronizálta. Magyarul Sinkovits Imre és Erlauer Balázs hangján
szólal meg a film.
Ez a filmenciklopédia hiánypótló mű, filmekből összefűzött öt és fél órás
kaleidoszkóp. Különösen fontos, hogy nemcsak papíralapon érhető el ez a
csodálatos világ, hanem a mai, fiatal közönséget is megérinti. Habár az 1970es, 1980-as évek életviszonyait mutatja be, ma is igencsak aktuális, hiszen
rokon nyelveink életkörülményei nem javulnak, helyzetük egyre rosszabb.
TÓTH ANIKÓ NIKOLETT
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Николай Бутылов – Раиса Ширманкина – Габор Заиц:
Мордовско–русский, русскo–мордовский пробный словарь
лингвистических терминов
Издатель В. С. Афанасьев. Саранск, 2015.
ISBN 978-5-905093-69-2
A kis nyelvek túlélésének egyik záloga a szaknyelv megteremtése. E téren
az utóbbi időben fontos események történtek. Ezek közül az egyik legjelentősebb a Pusztay János kezdeményezésére létrejött Terminologia Scholaris sorozat, melynek keretében öt oroszországi finnugor nyelvből (zürjén, votják,
cseremisz, erza, moksa – a mordvin itt két különálló nyelvként szerepel) jelentettek meg szaknyelvi szójegyzékeket a következő iskolai tárgyakból: irodalom, nyelvtan, történelem, társadalomismeret, matematika, kémia, fizika, biológia, informatika és földrajz (a sorozatról ld. Dányi Zita írását jelen kötetben, illetve két ismertetésemet: FUD 19 [2012]: 234–238, 20 [2013]: 318–322).
Az egyes tudományterületek szaknyelvének megteremtése különböző szinteken áll. Általában a legelőrehaladottabbnak a nyelvészeti szókincs kidolgozása tűnik, de sajnos, még itt is rengeteg tennivaló áll a szakemberek, nyelvújítók előtt. Erre két mordvin példát hozok. Az egyik a D. V. Cigankin főszerkesztésében 2000-ben megjelent erza nyelvű grammatikakönyv, az Эрзянь
кель. Морфология, a másik pedig az egykori és mai szótárak adatai.
Előbbiből találomra szemezgetve néhány példa, amely jól mutatja, hogy
itt sokszor csak az orosz terminológia kapott mordvin toldalékokat: падежесь ’eset’, инфинитивесь ’főnévi igenév’, суффиксэсь ’toldalék’, числась ’szám’, морфологиянь процесстнэ ’morfológiai folyamatok’, морфологиясь ды синтаксисэсь ’alak- és mondattan’, грамматикань категориясь ’nyelvtani kategória’ – és a sort még hosszan lehetne folytatni…
A szótárakból kiragadott példák talán jól érzékeltetik, hogy az elmúlt évtizedekben jelentős változások történtek ugyan, de még messze vagyunk attól,
hogy elmondhassuk, sikerült megteremteni – és használatba vetetni! – a lingvisztikai szakszókincset. (A táblázatba az 1948-ban és 2012-ben megjelent
orosz–erza szótárak6 adatait vettem fel. Csillaggal jelölöm a mordvin alakokat.)
6

Коляденков, М. Н. – Сульдин, Ф. В. – Тарасов, Л. П. – Цыганов, Х. Ф.: Русско–
эрзянский словарь. Государственное издательство иностранных и национальных
словарей, Москва, 1948; Борисова, О. Г. – Живаева, М. Н. – Казаева, Н. В. – Кочеваткин, А. М. – Мосин, М. В. (отв. ред.) – Моторкина, С. Г. – Рябова, Г. В.: Русскo–
эрзянский словарь. Рузонь–эрзянь валкс. Красный Октябрь, Саранск, 2012.
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Orosz
глaгол ’ige’
гласный ’magánhangzó’

1948
глaгол
гласной,
вайгельксэнь*
грамматика ’nyelvtan’
грамматика
диалект ’nyelvjárás’
диалект
запятая ’vessző’
запятой
лингвистика ’nyelvtudomány’ лингвистика

2012
глaгол; тевлем*
гласной; гайтень*, вайгельксэнь*

междометие ’indulatszó’
местоимение ’névmás’

междометия
местоимения

морфология ’alaktan’

морфология

грамматика
диалект
запятой
лингвистика;
кельсодамо*, кельде тонавтома*
междометия
местоимения;
лемполавкс*, лия лем*
морфология;
валонь формадо тонавтнема*
наречия
мерема*, ёвтавкс*, кевкстема*

наречие ’határozószó’
предложение ’mondat’

наречия
предложения,
мерема*,
ёвтавкс*
прилагательное ’melléknév’ прилагательной
причастие ’melléknévi igenév’ причастия
склонение ’főnévragozás’
склонения
словарь ’szótár’
валкс*, словарь
согласный ’mássalhangzó’
союз ’kötőszó’
союз
спряжение ’igeragozás’
спряжения
существительное ’főnév’
существительной
точка ’pont’
точка
фонетика ’hangtan’
фонетика
числительное ’számnév’
числительной

прилагательной
причастия
(валонь) полавтнема*
валкс*
согласной
союз
спряжения, полавтнема*
существительной; лемвал*
точка
фонетика; гайтте тонавтома*
числительной

Pozitív ellenpéldaként M. D. Imajkina Неень шкань эрзянь келесь. Фонетика című, 2008-as könyvét tudom felhozni. A szerző komoly nyelvújító
és nyelvművelő munkát végzett az erzául írt egyetemi tankönyvében. Ahogy
recenzense, Keresztes László írta a FUD 19. számában, 2012-ben: „Terminológiai újításai, megoldásai reményeim szerint nagyrészt el fognak terjedni, és bekerülnek az oktatásba és az erza-mordvin tanulók nyelvhasználatába is. Úttörő munka, hiszen ez a munka egy tudományág, a nyelvtudomány
egyik fontos fejezetének „megszólaltatása” anyanyelven. A mű indíttatást és
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példát jelenthet más tudományágak és területek szókincsének mordvinná válásához, amelynek révén lassan-lassan a mordvin is alkalmas lehet arra, hogy
kulturális, tudományos és társadalmi (közigazgatás, jog stb.) vonalon is
egyenrangú kommunikációs eszközzé váljon.”
*
A 2015-ös oului finnugor kongresszuson kaptuk kézbe azt a kisméretű, 87
lapos próbaszótárt, amely újabb lépés a szaknyelvteremtés útján. A szótáracska anyaga javarészt a három szerző eddigi nyelvújító munkásságának
szintézise (sajnos, Sirmankina 2006-ban elhunyt), elsősorban Sirmankina és
Zaicz Mordvin nyelvészeti terminusok (FUD 9 [2002]: 131–144), valamint
Zaicz és Butilov A mordvin nyelvészeti terminológia kérdései. FUD 11
[2004]: 141–154) cikke alapján. A kis kötet keletkezési körülményeinek furcsaságairól Zaicz Gábor a Finnugor Világ 2015. decemberi számában (50–
51) ezt írja: „…egyáltalán nem hallottam arról, hogy Butilov a két, Debrecenben megjelent közlemény alapján […] egy orosz–mordvin és egy mordvin–
orosz szójegyzéket szerkeszt, és azt jóváhagyásom, egyáltalán tudomásom
nélkül megjelenteti”.
A szótár bevezetésében Ny. Butilov két rövid írása olvasható. Az első (О
языковом строительстве и терминотворчестве) a témához csak érintőlegesen kapcsolódó nyelv- és társadalompolitikai, (nyelv)szociológiai eszmefuttatás, melynek véleményem szerint legfontosabb gondolata az iskolarendszerről szól. Habár vannak biztató jelek (mordvin gimnázium nyílt, megszaporodott a mordvin általános iskolák száma, mordvin nyelvű újságok látnak napvilágot), de a közoktatás túlnyomó része orosz nyelven folyik. S rögtön tegyük hozzá: éppen ezért rendkívül fontos a mordvin nyelvű (iskolai)
terminológiák megteremtése, s azon belül is a legégetőbb az anyanyelvoktatás szakszókincsének létrehozása.
A második írásban (К проблеме выработки мордовской терминологии) Butilov két utat javasol. Az egyik a nemzeti identitás szempontjából
fontos purista szemlélet; a másik a nemzetközi szókincs átvétele. Meglátása
szerint a legeredményesebb e két módszer harmonikus alkalmazása. A szótáracskában ugyanakkor csak a purista szemlélet diadalmaskodik – ez teljesen
érthető, hiszen a szerzőknek erőteljes nyelvújítási tevékenységet kell folytatniuk.
Ez a rész angolul is helyet kapott a kötetben. Ehhez csak egy megjegyzés:
a nevek átírása egészen szörnyű: Zaicz, Keresztes és Sirmankina itt Zaytz,
Kerestesh és Shiriminaina néven szerepel…
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Maga a szótári rész orosz–mordvin és mordvin–orosz egységekből áll.
Előbbiben 394, utóbbiban 401 szócikk kapott helyet. A mordvint Butilov egy
nyelvnek tekinti: a 7. és a 10. oldalon „мордовский (мокша и эрзя)”-ként
definiálja, habár utóbbi helyen, ugyanazon bekezdésben „мордовские языки”-ről is ír. Zaicz Gábor, a szótáracska másik szerzője évtizedek óta küzd az
egységes mordvin irodalmi nyelv megteremtésért.
A moksa és erza alakokat a szócikkekben pontosvesszővel választják el,
pl. отрицание ’tagadás’ ~ аф мярьгома; амерема (tkp. ’nem mondás’),
языкознание ’nyelvtudomány’ ~ кяльлувкссодама; кельлувсодамо. Ahol
egy adat szerepel, az vélhetően mindkét nyelvjárásra vonatkozik, pl. архаизм
’archaizmus’ ~ ташто вал ’régi szó’. Bár ez néhol gyanús, hiszen az
артикль ’névelő’ címszóban megadott икелевал egyértelműen erza alaknak
tűnik, vö. mdM инголе ’elöl’; s ugyanígy: прямая речь ’egyenes beszéd’ ~
виде кортамо, vö. речь ~ корхтама; кортамо stb. Ld. viszont: корень
слова ’szótő’ ~ валъюр; валъюр.
Szubjektív véleményem: talán szerencsésebb lenne a mordvin megfelelések/címszavak közül az erzát előre helyezni, hiszen egyrészt az a nagyobb
létszámú nyelvjárás, másrészt pedig annak (nyelvészeti) terminológiája a kidolgozottabb.
Az orosz szakszavak mordvin megfelelőit a szerzők alapvetően négyféle
eljárással igyekeznek létrehozni: a) összetételeket alkotnak, b) képzők segítségével dolgoznak, c) körülírással és d) tükörfordítással adják meg a jelentéseket. Természetesen ezek a kategóriák egymásba is olvadhatnak, hiszen a
tükörszavak lehetnek összetételek is, illetve kaphatnak képzőket. A tükörfordítások nem feltétlenül csak az oroszból jöhetnek, hanem esetenként a magyar is lehet az „ihlető nyelv”.
a) Néhány példa az összetételekre (itt csak az erza alakokat adom meg):
лексикология ’lexikológia’ ~ вал/тонавтома ’szó/tanítás’;
наречие ’határozószó’ ~ перька/лемт ’körül/nevek’;
падеж ’eset’ ~ лем/пе ’(fő)név/vég’;
предложение ’mondat’ ~ вал/рисьме ’szó/lánc’;
имя прилагательное ’melléknév’ ~ ён/лем ’oldal/név’;
имя существительное ’főnév’ ~ пря/лем ’fő/név’;
имя числительное ’számnév’ ~ лув/лем ’szám/név’, цёт/лем ’ua.’.
b) Gyakoribb eszköz a szóképzés. A névszóképzők közül a szerzők a ma produktív -кс, -вкс és -ма/-мо képzőkkel dolgoznak (érdekes, hogy az absztrakt képzők között szintén termékeny -чи nem kapott szerepet):
аффиксы ’affixum, toldalék’ ~ поладкс < поладо- ’(meg)told, folytat’;
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местоимение ’névmás’ ~ лемполавтовкс < лем ’név’ + полавто’(ki)cserél, felcserél’;
говор, наречие ’nyelvjárás’ ~ кортавкс < корта- ’beszél’;
окончание ’végződés’ ~ полавтнема < полавтне- ’cserél, vált’;
определенность ’határozottság’ ~ невтема < невте- ’(meg)mutat, bemutat’;
палатализация ’palatalizáció’ ~ чевтелгадома < чевтелгадо- ’megpuhul, meglágyul’;
порядоk слова ’szórend’ ~ валмолема < вал ’szó’ + моле- ’megy’;
союз ’kötőszó’ ~ сюлмавкс < сюлма- ’(meg)köt, összeköt’;
ударение ’hangsúly’ ~ вачкодькс < вачкоде- ’üt, megüt’;
точка ’pont’ ~ путовкс < путо- ’(le)tesz, (le)rak’;
число ’szám’ ~ лововкс < лово- ’(meg)számol’ stb.
A terminusok egy része teljesen új, eddig nem létezett szó, egy része viszont a köznyelvben élő lexéma, ezeket a nyelvújítók új jelentéssel ruházták
fel. Az előbbi szóhalmazból ilyen a поладкс ’toldás, meghosszabbítás’, полавтнема ’cserélés, váltás’, невтема ’(meg)mutatás, rámutatás’, чевтелгадома ’megpuhulás, meglágyulás’, вачкодькс ’ütés, csapás’, путовкс ’betét,
letét’.
c) Az új terminusok gyártásának legnehezebb (és emiatt sokszor kevésbé sikeres) módszere a körülírás:
деепричастие ’határozói igenév’ ~ перькаксонь тевлем (< перька ’körül’, тевлем ’ige = dolognév’);
диалектология ’dialektológia’ ~ кортавкс-пурнавксонь тонавтома
’nyelvjárás-gyűjtés tanítás’;
дифтонг ’diftongus’ ~ кавонзазь кувакасто ёвтавиця эшгай ’kétszeres
hosszan mondott hang’;
заимствование ’kölcsönzés’ ~ лия кельстэ саезь вал ’más nyelvből
vett/kapott szó’;
причастие ’melléknévi igenév’ ~ ёнлемень тевлем ’ua.’;
единственное число ’egyes szám’ ~ вейке ловомань невтема тешкс
’egyes számot mutató jel’;
множественное число ’többes szám’ ~ ламо ловомань невтема тешкс
’többes számot mutató jel’ stb.
d) Tükörfordítások:
будущее время ’jövő [levő] idő’ ~ сыця шка ’(el)jövő, érkező idő’;
прошедшее время ’múlt idő’ ~ ютазь шка ’ua.’;
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вносительный падеж ’illativus [szó szerint: bevivő eset]’~ совамонь
пайма (< совамо ’belépés, bejövetel’);
дательный падеж ’dativus [szó szerint: adó eset]’ ~ максомань пайма
(< максома ’adás’);
исходный падеж ’elativus [szó szerint: kiinduló eset]’ ~ лисемань
пайма (< лисема ’kijövetel’);
возвратный глагол ’visszaható ige’ ~ велявтыця тевлем (< велявто’visszafordul, visszatér’);
вопросительный знак ’kérdőjel’ ~ кевкстема тешкс (< кевксте- ’kérdez’, тешкс ’jel’);
восклицательный знак ’felkiáltójel’~ серьгедема тешкс (< серьгеде’(fel)kiált’);
транскрипция ’transzkripció, átírás’~ пачксёрмадовкс (< пачк ’át, keresztül’, сёрмадо- ’ír’) stb.
A terminológia kiforratlanságát jelzik a megoldási változatok, a szerzők –
nagyon helyesen – a felhasználókra bízzák, melyik fog ezek közül meggyökeresedni, pl. послелог ’névutó’ ~ вал/меелькс és мельга/вал (< вал ’szó’,
меель-, меьлга ’után’); суффикс ’szuffixum, toldalék’ ~ невтема/пель
(’utalás/rész’) és поладкс ’toldalék’.
A kis könyvecske szóteremtéseinek egy része természetesen ki fog hullani
az idők rostáján, de nagyobbik részük remélhetőleg megmarad. Jó lenne, ha
Nyikolaj (Mikol) Butilov és Zaicz Gábor (és mások) munkássága nem állna
meg ezen a szinten, hanem javaslataik beépülnének az iskolai tankönyvekbe,
egyetemi jegyzetekbe, s belátható időn belül a mordvin nyelvészeti szakszókincs valóban mordvin terminológiává tudna válni.
MATICSÁK SÁNDOR
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Янош Пустаи:
Анализ словарей школьной терминологии эрзянского языка
Terminologia Scholaris.
Nemzetek Háza – Collegium Fenno-Ugricum, Badacsonytomaj 2013. 538 l.
ISSN 2061-5647, ISBN 978-963-359-025-6
A 21. századi nyelvtudomány egyre nagyobb hangsúlyt fektet a kisebb,
veszélyeztetett nyelvek helyzetének, presztízsének javítására, szókincsének
fejlesztésére, megőrzésére. Az ezekre irányuló törekvések egyre gyakoribbak. A nyelvi revitalizációs programok sok esetben nemzetek közötti megállapodásokon és közös együttműködéseken alapulnak. Szerencsére sok olyan
tudós van, akiknek szívügyükké vált az egyes nyelvek megmentésének kérdése, az oroszországi kis finnugor népek (nyelvi) helyzetének javítása. Pusztay János régóta jelentős lépéseket tesz ebben az ügyben. Nevéhez köthető a
most bemutatásra kerülő könyv is.
A Pusztay által létrehozott Collegium Fenno-Ugricum Terminologia scholaris – Школьная терминология sorozatának célja, hogy elősegítse és megkönnyítse az oroszországi finnugor nyelvek iskolai oktatásba való integrálását. Ehhez sok esetben a szókincstár bővítésére, megreformálására és kiegészítésére van szükség, hiszen egy nyelv akkor tud fennmaradni, ha nem
csupán a mindennapokban, hanem a tudományos életben is használják azt.
Egy, az Európai Parlament által támogatott projekt keretén belül (Создание
терминологических словарей на национальных языках для общеобразовательных школ в регионах проживания финно-угорских народов Российской Федерации) öt finnugor nyelven – komi, udmurt, mari, erza, moksa
– igyekeztek megalkotni tíz iskolai tantárgy terminológiáját. A tantárgyak a
következők voltak: irodalom, nyelvtan, történelem, társadalomtudomány,
matematika, kémia, fizika, biológia, informatika, földrajz. (A programról
részletesebben ld. Maticsák Sándor ismertetését a Folia Uralica Debreceniensia 20. [2013] számában, a 318–322. oldalakon.
A sorozat szójegyzékeinek alapján Pusztay János részletes elemzéseket
készített az egyes nyelvekből:
I.
II.
III.
IV.
V.

Анализ словарей школьной терминологии мокшанского языка, 2013
Анализ словарей школьной терминологии эрзянского языка, 2013
Анализ словарей школьной терминологии коми языка, 2014
Анализ словарей школьной терминологии марийского языка, 2015
Анализ словарей школьной терминологии удмуртского языка, 2015
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A moksa kötetről Maticsák Sándor fent említett írásában röviden beszámolt, jómagam az erza elemzést veszem írásomban górcső alá.
Pusztay az alábbi szójegyzékek terminológiáját vizsgálta: Ny. A. Agafonova: fizika (53 oldal), Ju. G. Antonov: irodalom (75), F. G. Beszpalova:
kémia (45), F. G. Beszpalova – Je. F. Klementyjeva: földrajz (80) és matematika (46), V. P. Cipkajkina: nyelvészet (40) és társadalomtudomány (45),
M. V. Moszin: történelem (85), Sz. G. Motorkina: informatika (44), I. Ny.
Rjabov: biológia (47).
Az 538 oldalas kötet hat fejezetből áll. Az első, bevezető részben (9–13) a
szerző leírja a könyv létrejöttének hátterét, majd kitér a kötet céljára. Ezután
bemutatja a szócikkek felépítését, megadja a felhasznált erza nyelvű szólistákat, a könyv és a projekt lehetséges folytatásának irányait. Majd az egyes
szóanyagok témaköreit közli a kötetbeli sorrendben, végül pedig a rövidítések listáját adja közre.
A második fejezetben (14–16) egyrészt kitér arra, hogy miként elemezte a
címszavakat eredetük/keletkezésük módja szerint. Ezeket a csoportokat számozza (0-tól 31-ig), és ezt jelöli az egyes szócikkek előtt. A három fő terminuskeletkezési mód: saját nyelvi szavak (0-val jelölve), nemzetközi szavak
(1), oroszból átvett szavak (3). A többi csoport ezeknek a csoportoknak különböző módon való keveredése. A kötetbeli statisztikák alapján még a következő kategóriák gyakoriak: eloroszosított nemzetközi terminus átvétele
(2), saját eredetű és nemzetközi szó kapcsolódása egy szakkifejezésben (7),
saját eredetű szó és eloroszosított nemzetközi szó találkozása (8), saját eredetű és orosz eredetű szó egy terminusban (9).
Ezt követően a terminusok struktúrájáról ír. A fejezetet néhány, a könyv
használatát segítő megjegyzéssel zárja le. A kötet legnagyobb egysége a
harmadik fejezet (17–524), itt szerepelnek a vizsgált szókincsek témakörök
szerint. Ezek sorrendben: nyelvtudomány (19–62), irodalomtudomány (63–
103), történelem (104–157), társadalomtudomány (158–196), földrajz (197–
267), biológia (268–335), fizika (336–392), kémia (393–431), matematika
(432–488), informatika (489–524).
Az egyes témakörök szerkezete egyforma. A szócikkeket a fent említett
szóeredet/szóalkotási módok szerint csoportosítva közli, ezek után következnek betűrendben az orosz címszavak vastagon szedve, mellette az erza megfelelők dőlttel. Alatta olvashatjuk a terminológia komi, mari, moksa és udmurt megfelelőit – talán szerencsésebb lett volna a vizsgált nyelvek sorrendjét nem a betűrend alapján meghatározni, hanem a nyelvek közötti közelséget, rokonsági fokot figyelembe véve felsorolni azokat, hogy ezáltal is szemléletesebb legyen a nyelvek közötti hasonlóság. Az erza eredetű szavak, ki390
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fejezések esetén listában közli, ha azonos a moksával. Lezárásként Pusztay
átfogó összegzést ad az adott csoport szakkifejezéseiről, és statisztikai adatokat is közöl: az egyes kategóriákban hány szócikk szerepel, ennek hány
százaléka belső szóalkotás, nemzetközi szó, orosz eredetű vagy orosz szó. A
szavakat szerkezet (egy-, két-, három-, négy- stb. tagú) alapján is csoportosítja, ezeket százalékban is megadja.
A negyedik részben Pusztay a teljes kötet anyagára vonatkozó statisztikai
adatokat ad közre a szavak eredetéről és a szóstruktúráról. Az ötödik részben
felhoz néhány példát más finnugor nyelvek terminológiai jellegzetességeiről,
végezetül pedig a terminológiák fontosságáról, azok megújításáról és létrehozásának nélkülözhetetlenségéről olvashatunk.
A továbbiakban a nyelvészeti szakszókincsről szólok röviden, a három fő
terminusalkotási csoportra fókuszálva (0, 1, 3). Az elemzést Pusztay János a
0. csoporttal (ez lehetett volna 1. csoport is), azaz a saját, erza-mordvin eredetű szavak listázásával kezdi, ezekből összesen 98 adatot számol össze. Ezt
követi egy rövid statisztika, melyben felsorolja, hogy a szavak mennyiben
feleltethetőek meg egymásnak a vizsgált finnugor nyelvekben. Ezt lebontja
az egyes nyelvekre, számadatokkal együtt megadva. A komiban például a 0.
csoport terminusai közül 92 feleltethető meg saját nyelvi szónak, míg a mariban csak négy ilyen szakkifejezés van. Ebbe a csoportba tartoznak a nyelvészeti szókincs legalapvetőbb, legnélkülözhetetlenebb szavai, így például a
mdE кель ’nyelv’, кортамо ’beszéd’, вал ’szó’, валрисьме ’mondat’, гайть
’hang’, смусть ’jelentés’. Ezt követően Pusztay felsorolja azt a 20 kifejezést,
amely az erzában és a moksában (többé-kevésbé) egybeesik, pl. E валъюр,
M валъюрсь ’szótő’, E валкс, M валкссь ’szótár’. Egy másik listában azokat
a terminusokat közli (15 db), amelyek közelíthetők lennének egymáshoz, ha
a kifejezésben található átvett szót saját nyelvi terminussal helyettesítenék,
pl. E прявт валрисьме, M главная валрисьмость ’főmondat’ (~ or.
главное предложение).
A második csoportba a nemzetközi jövevényszavak tartoznak, pl. E стилистика ’stilisztika’, типология ’tipológia’, фонема ’fonéma’, лексема ’lexéma’, морфология ’morfológia’, неологизм ’neologizmus’, грамматика
’grammatika’ – összesen 56 terminus. A nyelvújítók feladata lenne e szavak
elerzásítása. Erre már történtek kísérletek, ld. pl. Raisza Sirmankina és Zaicz
Gábor munkásságát (Mordvin nyelvészeti terminusok. Folia Uralica Debreceniensia 9 [2002]: 131–144), ők például a грамматика erza változatául a кельлувтонавтома ~ кельтонавтома szavakat javasolják (кель ’nyelv’, лув
’rend’, товантома ’tanítás’).
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Szintén megújításra vár a harmadik csoport szókészlete (62 terminus), az
orosz eredetű kifejezések halmaza. Az erza ezeket sokszor változtatás nélkül
emeli át (pl. E точка < or. точка ’pont’), esetleg a szóvégeket, toldalékokat
erzásították el (pl. правила < or. правило ’szabály’, внутриместной падежт < or. внутриместные падежи ’belső helyhatározós esetek’, прилагательной < or. прилагательное ’melléknév’). Szókapcsolatok esetében a
szórendben (pl. E переходной глагол < or. глагол переходный ’tárgyas ige’)
figyelhetünk meg eltéréseket.
A teljes, vizsgált finnugor nyelvészeti adatbázis 514 szót tartalmaz, melynek közel 54%-a saját, 29%-a orosz eredetű szó, 18%-a nemzetközi szó vagy
annak oroszosított átvétele. Az erza nyelvre leszűkítve a kört, a statisztikákat
elemezve kiderül, hogy a 301 erza szóból 32,6% saját eredetű, 20,6% orosz
átvétel, 18,6% nemzetközi eredetű, 16,9% pedig saját és orosz eredetű szavakból keletkezett terminus. A szakkifejezések csaknem fele egytagú szó
(45,5%), főként orosz és nemzetközi szavak alkotják a csoportot, de jelentős
a saját nyelvi képzés is. Első ránézésre úgy tűnik, az erzában a belső keletkezésű szavak állnak túlsúlyban (ez nagyban köszönhető a nyelvújítást szívügyüknek tekintő nyelvészeknek). Ha viszont a statisztikákat tovább boncolgatjuk, azt látjuk, hogy a 301 kifejezésből csupán 98 tartozik szigorúan véve
a 0. csoportba. Ezt ha összevetjük az adatbázis 136 orosz eredetű vagy orosz
elemmel rendelkező terminusával, akkor egészen egyértelművé válik, hogy
mennyire hátrányos helyzetben van az erza nyelv (is) az orosszal szemben.
Ez az összefoglaló mű az oroszországi kis finnugor nyelveket kutatók
számára fontos munka. A könyvből kitűnik, hogy az egyes szakterületek
szókincse hogyan keletkezett és keletkezik, mennyire áll orosz befolyás alatt,
mennyire nagy mértékű az orosz jövevényszavak „elfinnugorosítása”, milyen
témákban a legjelentősebb a saját eredetű szavak aránya, hol szükséges még
több szót alkotni stb. Rengeteg kérdést vet fel és következtetést von le ez a
kötet. Sőt felhívja a figyelmet arra, hogy mennyire nagy szükség van a
nyelvújítók munkájára ahhoz, hogy a nyelvet vissza tudják integrálni az iskolai oktatásba, ezáltal az ifjúság mindennapi életének részévé tegyék azt,
így biztosítva a nyelv további fennmaradását.
DÁNYI ZITA
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Borbély Anna: Kétnyelvűség.
Variabilitás és változás magyarországi közösségekben
MultilingVia Könyvek 2. Constructions and Discourse of Multilingualism
in East-Central Europe. L’Harmattan Könyvkiadó, Budapest, 2014. 333 lap
ISBN 978-963-236-723-1
A tavalyi évben újabb monográfiával gazdagodott a kétnyelvűség kutatásának magyar szakirodalma: megjelent a MultilingVia könyvek sorozatának 2.
része, Borbély Anna kötete.
A kétnyelvűség témájával a szociolingvisztikán és a szociológián kívül
számos más tudományterület is (pszicho- és neurolingvisztika, pszichológia
és szociálpszichológia, nyelvelsajátítás-kutatás stb.) szívesen foglalkozik. A
kutatási területek sokszínűsége felveti, hogy mindezeknek a területeknek az
aspektusai egyetlen monográfia keretén belül nem is jelenhetnek meg. Ezért
is hangsúlyozza Borbély Anna kötetének elméleti részéhez írott bevezetőjében (22), hogy a továbbiakban a kétnyelvűséget elsődlegesen szociológiai
és szociolingvisztikai szempontból és három aspektusból mutatja be: vizsgálja az egyéni kétnyelvűséget, a közösségi és a társadalmi kétnyelvűséget,
illetve a kétnyelvű beszédet.
A kötet szerencsésen összegzi a kétnyelvűség elméleti hátterének feltárását és az e körben végzett gyakorlati kutatások, a szerző tapasztalatainak bemutatását: hét fejezete közül a főcímben megadott témának leginkább az első
felel meg, míg a többi rész esettanulmányok leírása, illetve román és angol
nyelvű összefoglaló.
1. Az első, elméleti fejezet hat kisebb egysége a kétnyelvűség-kutatás egyegy lényeges problémáját mutatja be. A szerző foglalkozik a két- és többnyelvűség kutatásában történt változásokkal, a kétnyelvűség meghatározásának lehetőségeivel, ennek magyar és külföldi szakirodalmi hátterével; a harmadik alfejezetben pedig kísérletet tesz az egyéni kétnyelvűség fogalmának
definiálására is.
A közösségi kétnyelvűség vizsgálata kapcsán érinti a területi és a társadalmi kétnyelvűség jelenségét, illetve ezek nyelvpolitikai hátterének elemzését
is. A nyelvi sokféleség (linguistic diversity) kapcsán részletesen ír a nyelvcseréről és nyelvmegőrzésről, ezekhez kapcsolódóan pedig a nyelvi tervezés
területeivel is foglalkozik. Külön kitér a nyelvcserét és nyelvmegőrzést befolyásoló faktorokra, illetve a nyelvvesztés, a nyelv- és nyelvváltozathalál és
a nyelvpusztítás jelenségére (42–55).
Az első fejezet végén a kétnyelvű beszéd jelenségét vizsgálja. A szerző elkülöníti azt az esetet, amikor a kétnyelvű ember egynyelvűvel, illetve kétnyel393
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vűvel beszél, azaz az egynyelvű és a kétnyelvű beszédmódot. Végül érinti –
mintegy az elemző fejezetek bevezetőjeként – a kétnyelvűség aspektusából
vizsgálva a magyar nyelv helyzetét is. Áttekinti a kétnyelvűség-kutatás magyar
szakirodalmát, és bemutatja, hogyan értelmezhető a kétnyelvűség definíciója
magyar vonatkozásban. A Központi Statisztikai Hivatal 2001-es adataira hivatkozva közli, hogy a magyarországi lakosság csaknem 20%-a képes a magyaron kívül legalább egy másik nyelven másokat megérteni, és magát megértetni
(72). Az elméleti fejezetek tanulságait röviden össze is foglalja (77–79).
2. A monográfia 2. fejezete hat magyarországi etnikai közösség (beás, német, roma, román, szerb, szlovák) szociolingvisztikai helyzetét elemzi a kétnyelvűség, a nyelvmegőrzés és a nyelvcsere szempontjából. A kutatásba hat
olyan magyarországi település beszélőközösségét vonta be a szerző, ahol a
vizsgált nemzetiségi csoport aránya jelentős: Tarján német kisebbségét,
Kétegyháza román, Pomáz szerb, Tótkomlós szlovák, Mánfa és Bogyiszló
beás, illetve Mezőtúr roma lakosságát. Ez utóbbi közösség lovári nyelvet beszél, a kötetben romaként említik, az általuk beszélt nyelvet pedig romaniként (85–86). A kutatás célja az volt, hogy felmérjék, hogy az egyes csoportok (amelyeket egyébként kifejezetten aszerint választottak ki, hogy a nyelvcsere folyamata feltehetően más-más ütemben halad) hol tartanak a nyelvcserében, illetve mennyire őrzik anyanyelvüket.
A terepmunka 2003–2004-ben valósult meg a MaBiLing-kérdőívek segítségével. Az adatközlők kiválasztása életkor, nem és iskolázottság figyelembe
vételével történt, és közösségenként általában 70 (egy esetben 71) adatközlőt
vontak be a vizsgálatba. Három életkori csoportot határoztak meg, a nemek
aránya 50–50% volt (89).
A kutatásban használt, Bartha Csilla és Borbély Anna által kidolgozott
kérdőíven szereplő 142 kérdés minden közösségben ugyanabban a sorrendben és megfogalmazásban lett kikérdezve. Ezek közül 25 kérdés szerepelt arra vonatkozóan, hogy adott helyzetekben (anyjával beszélve, imádkozás vagy
hivatali ügyintézés közben stb.) az interjúalanyok melyik nyelvet használják:
kizárólag a nemzetiségi nyelvet, általában a nemzetiségi nyelvet, a nemzetiségi nyelvet és a magyart felváltva, általában a magyart vagy kizárólag a
magyart.
Borbély kutatásai alapján elmondhatjuk, hogy a kétnyelvűségnek az a
módja, hogy egyforma mértékben használják mindkét nyelvet, kevésbé terjedt el, mint például a magyar nyelv kizárólagos használata. Megállapítja,
hogy erős összefüggések vannak a nyelvek és a nyelvhasználati színterek, a
nyelvek és a nyelvtudás, illetve a nyelvek (nyelvváltozatok) és az attitűdök
között, azaz a nyelvhasználat szempontjából lényeges, hogy milyen színtere394
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ken használják a beszélők a nemzetiségi nyelvet. Eszerint a beások és a németek kizárólag otthon; a szlovákok ezen kívül az oktatásban, a románok az
egyházban is; a romák otthon, az egyházban és a városban, a szerbek pedig
otthon, az oktatásban és az egyházban is. Bár a monográfia nem az egész magyarországi nemzetiségi csoport, hanem közülük csak egy-egy közösség (és
annak is csak kiválasztott beszélőinek) nyelvhasználatát vizsgálja, Borbély
megállapítja, hogy legtöbbet a romák és a szerbek használják anyanyelvüket,
legkevesebbet pedig a németek és a beások, a másik két vizsgált csoport közöttük helyezkedik el.
3. A monográfia 3. és 4. fejezete egy-egy közösség nyelvi helyzetének
elemzésére fókuszál. A méhkeréki román közösség kvalitatív-longitudinális
vizsgálata kapcsán Borbély Anna arra világít rá, hogy erősen összefügg egy
közösség gazdasági ereje a nyelvhasználattal, azaz a szocioökonómiai státusz
a nyelvmegőrzéssel.
A román határ mellett fekvő Méhkeréken a román lakosság egészen a 21.
század elejéig meg tudta őrizni anyanyelvét, melynek számos oka közül igen
lényeges volt a falu etnikai homogenitásán (a 20. század közepéig tisztán
románlakta falu volt!) és földrajzi elzártságán kívül a primőrkertészet, mely a
közösség meggazdagodásához, társadalmi tekintélyének, erejének növekedéséhez vezetett. A közösség gazdasági ereje a rendszerváltozás után esett viszsza, mikor a primőrkertészet helyzete és fontossága visszaszorult a falu életében, s Méhkerék román anyanyelvű lakossága ekkor lépett a román–magyar nyelvcsere kezdeti szakaszába.
A 4. fejezetben a kétegyházi román–magyar nyelvcsere longitudinális
vizsgálatát mutatja be a szerző. Ez a vizsgálati mód lehetőséget ad arra, hogy
a nyelvcsere folyamatát hosszabb időszakon keresztül (jelen esetben 20 éven
át) gyűjtött adatok alapján vizsgálhassuk meg. A LongBiLing kutatás anyagából itt az 1990 és 2001 közötti időszakra vonatkozó nyelvi változásokat
ismerhetjük meg. A vizsgálat fő kérdése, hogy mennyiben tekinthető fokozatos, lineáris változásnak a nyelvcsere folyamata, illetve hogy a nyelvi változások közül a nyelvcsere folyamatára melyik a jellemző modell (145–146).
A szerző megállapítja, hogy a nyelvcsere leginkább generációs változás,
de a valóságos idő hatása is egyértelműen regisztrálható. A vizsgált 10 év
alatt a nyelvcsere egyértelműen előrehaladt a vizsgált adatközlők esetében:
26 vizsgált nyelvválasztási szituációból 19-ben az adatközlők életkorának jelentős hatása volt a nyelvválasztásra.
4. Végezetül a monográfia összegző fejezetéből (239–247) idézünk: „A
könyv célja, hogy a kétnyelvűségről általános, feltáró ismereteket mutasson
be, hogy kiderüljön – egyebek mellett –, hogy a kétnyelvűség, pontosabban
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annak hozzáadó típusa, a kétnyelvűeknek természetes és hasznos. Sőt, a kétnyelvűség mindenkinek hasznos.”
Azt kell mondanunk, hogy a szerző ezt a célt bizonyosan elérte: monográfiája tudományos forrásként meggyőző és alapos, de a nyelvészet iránt pusztán csak érdeklődő olvasók számára is hasznos, tanulmányozásra érdemes
kötet.
TAKÁCS JUDIT

Feyzi Ersoy: Çuvaş Türkçesi Grameri
Ankara, Gazi Kitabevi, 2010.
ISBN 978-605-554-3457
A magyarra Csuvas-török nyelvtan címmel fordítható könyv egy alapos,
átfogó leírás a csuvas nyelvtanról. A címadás oka, hogy a török nyelvészet
gyakran nyelvjárásokként hivatkozik a törökségi nyelvekre, ami a nyugati
szakma számára szokatlan megközelítés. Itt is erről van szó. A csuvas-török
kifejezés alatt tehát „a török nyelv csuvas nyelvjárása” értendő. Tény, hogy a
nyelv és nyelvjárás különbsége elsősorban politikai és filozófiai kérdés, illetve a beszélő közösség szubjektív döntésén és érdekérvényesítő képességén
múlik, csak kisebb mértékben nyelvtudományi probléma. Így annak ellenére,
hogy nálunk törökségi nyelvekről beszélünk, nem pedig nyelvjárásokról,
ilyen alapon szakmai kritika nem érheti a címet. Az viszont hiányosság, hogy
a csuvas nyelv különleges státusza Ersoynál elvész. A csuvas nyelv ugyanis
nagymértékben különbözik a többi törökségi nyelvtől, mivel azoktól korán
elvált, önállóan fejlődött tovább, így a rokon szavak hangalakjában és a morfológiában is olyan sajátosságokkal rendelkezik, amelyek más török nyelvekben nem találhatóak meg. A többi törökségi nyelv között az átmenetek nem
élesek, az egymáshoz közeli nyelvek között a kölcsönös érthetőség magas fokú. A törökségi nyelvek többségében a hangtani eltérések mellett a legszembeötlőbbek az analitikus igeidők megalkotásában használatos igenevekben,
illetve a kopula használatában és alakjaiban felbukkanó különbségek. A névszói alaktan hasonlóságai nagyfokúak, a szintetikus igealakok úgyszintén.
Ezekhez képest a csuvas sokkal nagyobb fokú eltéréseket mutat, kölcsönös
érthetőség más nyelvvel nem áll fenn, nem köti össze folyamatos átmenet
semelyikkel sem. Így, míg Ersoynál a csuvas csak egy török nyelvjárás a
többi közül, addig a valósághoz sokkal közelebb állna egy olyan modell,
amely szerint egy a kettő közül, ahol a csuvas mellett az a bizonyos másik az
összes többi törökségi nyelv lenne egy csokorban, mert egyedi tulajdonságai
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miatt a csuvas éppen olyan súllyal esik latba, mint a többi török nyelv és
nyelvjárás együttvéve.
Ersoy célkitűzése az volt, hogy megírja az első török nyelvű, átfogó munkát a csuvas nyelvről. Ez végül egy 490 oldalas kézikönyv formájában valósult meg. Az összesen hat nagy fejezetre osztható munka bevezető részében
(a 26. oldaltól) a csuvas népről és történelemről esik szó, valamint a nyelv
történetéről és az irodalomról. A nyelvjárásokat csak megemlíti, bővebben
nem tárgyalja őket, és nem hivatkozik a dialektológiakutatás grammatikai
szempontból fontos eredményeire (pl. Л. П. Сергеев: Диалектная система
чувашского языка. Чебоксары, 2007).
Ersoy a török ábécére átírva mutatja be a csuvas nyelvi példákat, de nem
említi meg, hogy ez az átírás eredetileg a török nyelv hangkészletéhez adaptált sajátos latin betűs transzliteráció,7 melynek alapja a fonologikus alapelvű
csuvas cirill ábécé. A 34. oldalon áttekinti ugyan az írásrendszereket, amelyek a csuvas nyelv leírására szolgáltak/szolgálnak, beleértve a Jakovlev által
a csuvasra kidolgozott cirill írást, amely ma is használatban van, de nem derül ki, hogy az ő latin betűs átirata ennek az átbetűzését jelenti, így fonológiai, illetve fonetikai sajátosságokat annál pontosabban nem tükröz. A török
ábécéből hiányzó csuvas hangokra is a török ábécén alapuló betűket használ:
a magas hangrendű könnyű/redukált/lax/extrarövid magánhangzót az i, míg
mély hangrendű párját az ¥ karakter jelöli. Ezeket a hangokat általában ĕ, illetve ă karakterek, illetve ritkábban, főleg finnugrisztikai munkákban ä és ç
jelöli. Elölségi oppozícióról nem beszélhetünk, mert ezek középen képzett
hangok, amelyek között a hangrendi szembenálláshoz egyrészt a zártsági
különbség járul hozzá, amely a magas i frekvenciáját valóban, fizikailag nagyobbá teszi az ¥ magánhangzóhoz képest a magasabb nyelvállás révén, másrészt a velük járó koartikuláció, amely a csuvas esetében erőteljes velarizálást, illetve palatalizálást jelent attól függően, hogy a magánhangzó mély
vagy magas. Ezen két magánhangzó képzése is koartikulációval jár a centrális képzés ellenére, ami megőrzi a hangrendi különbséget. Erről Ersoy nem
tesz említést. Az alveopalatális réshangra a ¦ karaktert használja, a ts (IPA)
hangot pedig ts formában írja át.
A második, hangtannal foglalkozó fejezetben részletesen beszél a csuvas
hangtan sajátosságairól. Egyesével bemutatja a beszédhangokat, valamint
azok átírását példaszavakkal; több helyen szómegfeleltetéseket szemléltet a
7

Ezt a tényt akkor is szükséges volna rögzítenie, ha nem ő az első, aki ezt a rendszert
használja, hanem Hasan Erentől kezdve Talat Tekinen át Emine Ceylannal bezárólag a
törökországi csuvaskutatók munkáiban általánosan elterjedt.
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keleti ótörökkel és a törökországi törökkel, miközben magukat az egyes hangokat az ótörök megfelelések szerint listázza. Viszont nem szól Wilhelm
Schott művéről (De lingua Tschuwaschorum. Beroline, 1841), melyben a
csuvast a többi törökségi nyelvtől megkülönböztető hangtani jegyek először
képezték tudományos összehasonlítás tárgyát, pedig ettől műtől indul a csuvas nyelv török nyelvként való azonosítása és turkológiai leírása.
Az alaktannal foglalkozó fejezet a 63. oldaltól a 89. oldalig képzőket tárgyal, majd a főnevek és a melléknevek kerülnek sorra. Ersoy részletesen bemutatja a névszói morfológiát, amelyben a törökségi nyelvek többségétől – a
hangtani változásokat leszámítva – a célhatározó és a fosztó eset meglétében,
és a máshol nem fellelhető többesjelben különbözik, emellett a szintén sajátos kérdő, illetve negatív névmási rendszert is taglalja. Azonban régi leíró
munkákra támaszkodik, amelyek a modern csuvas esetében már nem minden
esetben fedik maradéktalanul a beszélt nyelvi valóságot. A névszói morfológia esetében a birtokos személyjelek használata például olyan mértékben
visszaszorult a birtokos névmások javára, hogy arról feltétlenül említést kellett volna tenni. A 194. oldaltól határozószók következnek a 274. oldalig komoly részletességgel, ezeket a névmások követik hasonló precizitással.
Az igei morfológiát a 335. oldallal kezdődően részletesen bemutatja a
nagyszámú szintetikus igealakkal, amelyek korábbi analitikus alakokból fejlődtek. Emellett a szerző figyelmet szentel azoknak az analitikus formáknak,
amelyek hasonlóak a tipikusabb törökségi nyelvek rendszeréhez, de azoknak
is, amelyek ettől lényegesen eltérnek. Ez az a pont, ahol egy rövidebb lélegzetű munkának kevés kerete van arra, hogy témáját részletekbe menően elemezze: a török nyelvek egymáshoz való hasonlóságai miatt egy tipikusabb
törökségi nyelvet egy rövid munka is hatékonyan bemutathat, ha az olvasó
valamelyik törökségi nyelvet, például a törökországi törököt behatóan ismeri.
Azonban a csuvas nyelv esetében itt nagyobb terjedelemre van szükség.
Részletesen bemutatja a derivációs morfémákat is, amelyek a török nyelvekre jellemző módon a csuvasban is gazdagon vannak jelen, így igen változatos
igenévrendszert is láthatunk.
Az igék után különféle funkciószavakat és partikulákat tárgyal, szintén
igen részletesen.
A könyv végén kontextusba ágyazott szövegek találhatóak, amelyekben
megfigyelhetők a munka többi részében bemutatott nyelvtani jelenségek. A
példaként használt szavakhoz pontos szótári forrásokat kapunk. Ennek köszönhetően a munka kiválóan alkalmas nyelvtanulásra is, mert a szavakhoz
tartozó szócikkek gyorsan elérhetők és így a szó egyéb jelentései, használata
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is hozzáférhető az olvasó számára. Ugyanerre alkalmas a szövegek olvasása
és tanulmányozása is.
A leíró grammatika részletes bemutatása mint pozitívum mellett azonban
a műnek több hiányossága van. Minthogy a könyv a szerző szándéka szerint
az első, Törökországban törökül kiadott csuvas tárgyú kézikönyv, szükségszerűen tartalmaznia kell mindazt a tudományos háttérismeretet, amely a csuvaskutatás területén nemzetközi szinten született, és amelynek az ismerete a
törökországi turkológusoktól is elvárható. Ezek a háttérismeretek főképp a
lexikológiát és a volgai bolgár történeti előzményeket érintik. Hiányzik a
könyvből annak a ténynek a megemlítése is, hogy a csuvas nyelvtörténet
egyik legfontosabb forrása a magyar nyelv. A magyarországi turkológia fő
kutatási területe másfél évszázad óta a magyar nyelv török, elsősorban csuvasos típusú jövevényszavai, és a magyar turkológusok jelentős eredményeket
értek el a csuvaskutatásban. Az ide vonatkozó legfontosabb eredményeket
orosz nyelvű annotált bibliográfiai kézikönyv formájában Dmitrieva Judit és
Agyagási Klára tárta a nemzetközi publikum elé (Hungaro-Tschuwaschica.
Čeboksary, 2001).
Ersoy figyelmen kívül hagyja azt a tényt is, hogy a csuvas, illetve elődje,
a volgai bolgár a Volga–Káma-vidéki nyelvi area tagjaként areális működési
mechanizmusok sorában is érintve van, vö. Bereczki Gábor: The Character and
the Scale of Turkic Influence on he Structure of Finno-Ugric Languages. In:
B. Brogyanyi – R. Lipp (eds), Comparative-Historical Linguistics. IndoEuropean and Finno-ugric Papers in Honour of Oswald Szemerenyi III.
Benjamins, Amsterdam – Philadelphia, 1993. pp. 509–519; Agyagási Klára:
On the Characteristics of Cheremis Linguistic Interference on Chuvash. In:
Lars Johanson (ed.), The Mainz Meeting. Harrassowitz, Wiesbaden, 1998.
pp. 667–682.
Hiányossága a munkának, hogy az orosz jövevényszavak tárgyalásakor
Ersoy olyan 2000-ben megjelent, az ismeretterjesztésnél nem magasabb szintet megütő forrást használ, melyben az orosz jövevényszavak megítélésében
sem a történeti dimenzió, sem csuvas, illetve orosz nyelvtörténeti szempontok nincsenek jelen. Nem idézi viszont azt az összefoglaló etimológiai munkát, amely tartalmazza a tárgy modern, összehasonlító-történeti feldolgozását
(Agyagási Klára: Ранные русские заимствования тюркских языков ВолгоКамского ареала. Debrecen, 2005). Az arab, perzsa és tatár jövevényszavak
tárgyalásakor nem hivatkozik Róna-Tas András Periodization and Sources of
Chuvash Linguistic History című tanulmányára, mely részletesen tárgyalja
ezt a jövevényszó-réteget. A csuvas tatár jövevényszavairól elfelejti megadni
N. Poppe alapvető cikkét (Türkische–tschuwaschische vergleichende Studien.
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Islamica I [1925]: 409–427). A csuvas mari jövevényszavainak a kutatásáról
a szerző semmit nem ír, a példáiról pedig nem derül ki, hogy honnan származnak. Ebben a témában korábban Г. В. Лукоянов (Марийские заимствования в чувашскоm языке. Чебоксары, 1974) és М. Р. Федотов (Чувашско–
марийские языковые контакты. Саранск, 1990) jelentős szóanyagot gyűjtött össze, de ennek az anyagnak a módszertanilag helyes etimológiai értékelését Agyagási Klára végezte el Az átadó nyelvjárások kérdése a csuvas
mari jövevényszó-állományában (Nyelvtudományi Közlemények 97 [2000]:
155–182; illetve a Der sprachlichen Nachlass der Spät-Gorodec Bevölkerung in den tschuwaschischen und mariischen Mundarten (Folia Uralica
Debreceniensia 7 [2000]: 3–24.) című munkáiban.
Mindezen hiányosságai ellenére a könyv hasznos irodalom mindazok számára, akik a csuvas nyelv iránt érdeklődnek, mert a törökül olvasó szakmai
közönség számára részletes ismereteket nyújt egy olyan rokon nyelv megismeréséhez, melyet korábban csak oroszul lehetett elérni. De jól használható a
nyelvtanuláshoz is, mert informatív kézikönyv szakszerű és logikus felépítéssel.
KORMOS KRISZTIÁN
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In memoriam
150 éve született
Heikki Paasonen
(1865–1919)
Heikki Paasonen, az egyik legsokoldalúbb és legkreatívabb finnugor nyelvész 1865. január 2-án született a finnországi Mikkeliben. Édesapja Anders
Paasonen kereskedő volt. 1881-ben érettségizett, majd beiratkozott a Helsinki Egyetemre, ahol klasszika filológiát és finnugor nyelvészetet hallgatott.
1888-ban szerzett diplomát, 1893-ban doktorált, és a finnugor stúdiumok docense (magántanára), majd 1904-től professzora lett.
Paasonen 1889–1902 között háromszor jutott el a mordvinokhoz. Első útjára 1889. február 21-én indult, s ekkor kerek egy éven át végzett a helyszínen nyelvi tanulmányokat. 1890 júniusában ismét meglátogatta a mordvinokat, hogy ellenőrizze anyagát. Az 1893-ban megjelent hangtörténeti tárgyú
doktori értekezésébe így gyűjtőútjainak anyagát is bele tudta dolgozni. Harmadszor 1901–1902-ben töltött további kilenc hónapot a mordvinok között, s
így csaknem az egész mordvinok lakta területet be tudta járni. Saját kezűleg
készített részletes térképet Mordvinföldről (vö. Maticsák: A Mordvin Köztársaság településneveinek rendszere. Debrecen 1995). Mordvinföldi útjai mellett a cseremiszekhez, majd az osztjákokhoz is hosszabb tanulmányutakat
tett. Közben felkereste a mizser-tatárokat, és tanulmányozta a csuvas nyelvet
is. Magától értetődik, hogy oroszul is megtanult, sőt ismerte a helyi nyelvjárásokat is.
Doktori értekezését Mordvinische lautlehre címmel 1893-ban védte meg,
ennek második, bővített változata 1903-ban látott napvilágot (MSFOu 22.).
Munkájában részletesen leírja a rendelkezésére álló nyelvjárási változatokat,
ezeknek egymáshoz való viszonyát, a hangmegfelelések mibenlétét és fonetikai rendszerét. Különösen értékesek azoknak a – közben már kihalt (pl. soksai, kadomi és kazslodkai) – nyelvjárásszigeteknek az adatai, amelyek Paasonen feljegyzése nélkül örökre eltűntek volna a nyelvtörténészek látóköréből.
Ezekből az északnyugati erza nyelvjárásokból ugyanis halványan még ki401
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rajzolódnak egy harmadik, a moksa és erza csoportokon túli nagyobb nyelvjáráscsoport körvonalai. – Ugyanebben az évben született meg a finnugor shangok történetét tisztázó terjedelmes tanulmánya: Die finnisch-ugrischen sLaute. (Ez 1918-ban megjelent az MSFOu 41. köteteként is.) A szókezdő shangok történetére még egyszer visszatért 1908-ban is (FUF 8). E tanulmányok máig érvényes megállapításokat tartalmaznak: a szibilánsok történetében ma is főképpen az ő nézetei mérvadóak.
Paasonen az általa gyűjtött népköltészeti anyagból csupán mutatványokat
tudott közölni: Proben der mordwinischen Volkslitteratur I: 1–2 (1891,
1894). A hatalmas nyelvjárási anyag már csak a nagy tudós halála után jelenhetett meg nyolc vaskos kötetben Mordwinische Volksdichtung címen 1938
és 1981 között.
Etimológusi vénája először a Kielellisiä lisiä suomalaisten sivistyshistoriaan [Nyelvészeti adalékok a finnek kultúrtörténetéhez] c. cikksorozatban
nyilvánult meg (Suomi III/13), amely Vähäisiä kirjelmiä [Rövid írások] 24.
címen különnyomatként is megjelent 1896-ban. Minthogy ez a – legalábbis
szerintem – nagyon jelentős szófejtő tanulmány nehezen érhető el, közreadom belőle azoknak a szavaknak a listáját, amelyeknek mordvin eleme a
szófejtés szempontjából kikerülhetetlen. (A példákat az erzából idézem, azokat a szavakat, amelyek csak a moksából adatolhatók, M megjelöléssel hozom.) A legfontosabbaknak a következőket tartom: ažija ’kocsirúd’, aťa
’öregember’, ekšťeŕ ’meddő’, eźem ’padka; hely’, jažams ’őröl’, jonks ’íj’, Jov
’Moksa-folyó’, juv ’pelyva’, M kel, E kijalo ’sógornő’, kem ’csizma’, keńeŕe
’könyök’, kenže ’köröm’, kenkš ’ajtó’, kiŕe ’gombolyag’, M końďä ’barát,
társ’, kodams ’sző’, kodor ’nyél, szár’, kši ’kenyér’, kšna ’szíj’, kudo ’ház’,
ľem ’kása, leves’, ľevks ’fióka’, ľijems ’felvet szálat (szövőszékre)’, lovoms
’olvas, számol’, lovso ’tej’, maksoms ’ad’, -maŕ ’bogyó’, meď ’méz’, mijems
’elad’, miľems ’evez’, nal ’nyíl’, oj ’vaj’, ojme ’lélegzet; lélek’, olgo ’szalma’, onkst ’zabla’, oža ’ruhaujj’, ožo ’sárga’, M ov(ə) ’vő’, peš-šuvto ’szilácstartó’, peťkeľ ’mozsártörő’, pińe ’kutya’, pivťems ’köpül’, pola ’feleség’,
pona ’haj’, ponams ’fon’, pondo ’pud’, M pondə ’szár’, ponkst ’nadrág’, puŕe ’méhsör’, puŕgińe ’mennydörgés’, pursos ’malac’, puštams ’süt’, puvtams
’felkelt’, roź ’rozs’, sal ’só’, sazor ’húg’, seń ’kék’, siveľ ’hús’, soks ’sí’, śulgamo ’csat’, sur ’ujj’, surks ’gyűrű’, suro ’köles’, śuro ’mag’, śudoms ’átkoz’, śuva ’pelyva’, čakš ’agyagedény’, čava ’edény’, čiče ’nagybácsi’, čonda ’ár (érték)’, čov ’hab’, čovar ’mozsár’, šťeŕe ’orsó’, čuvto ’fa’, M ťäďä
’anya’, ťev ’munka’, tuvo ’disznó’, uro ’ár (cipészszerszám)’, uŕe ’rabszolga’, uros ’árva’, M urəźi ’ártány’, uźeŕe ’fejsze’, uśke ’drót’, M uča ’juh’,
vaks ’arasz’, val ’szó’, valgoms ’felkel, felszáll’, valoms ’önt’, valdo ’fény’,
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vaz ’borjú’, venč ’csónak’, M vəŕə- ’érték’, veďŕekš ’üsző’, viš ’tönkölybúza’
stb. (A mordvin szavak etimológiáját részletesebben ld. Keresztes: Geschichte des mordwinischen Konsonantismus II. Etymologisches Belegmaterial.
Studia uralo-altaica 26. Szeged 1986.)
Ez a tanulmány összesen mintegy három ív terjedelmű. A finn szakirodalom kultúrszónak (kulttuurisana) veszi mindazokat az ősi vagy jövevényszavakat, amelyek túlmutatnak a mindennapi élet alapvető elemein, mint például
az alapvető cselekvéseket kifejező igék, testrésznevek, természeti környezet
stb. körén. A fenti listából kirajzolódik egy – halász-vadász-gyűjtögető közösségénél – magasabb kulturális szint, amely magában foglalja a mezőgazdaság, állattartás szavait, az ezekhez kapcsolódó eszközök megnevezéseit,
továbbá a rokonsági viszonyok egzaktabb megjelölését is. Sőt valamelyest a
(csere)kereskedelmi kapcsolatokra is következtetni enged. A szófejtésekből
nyilvánvaló, hogy Paasonen a „Wörter und Sachen”-elv híve. A szavaknak
egy része már az uráli/finnugor korban is ismert volt, de a finn-permi korban
speciális jelentéstöbblet társult hozzájuk, mint például a szövés-fonás, kézimunka folyamatainak, eszközeinek és termékeinek jelentései. Sok szó utal
nyelvi kapcsolatokra idegen népekkel, először indoeurópai, közelebbről iráni,
balti, majd később törökségi csoportokkal. A szavak egy részének végső
forrása azonban nem deríthető ki az átadó nyelv ismeretlen volta miatt.
Látható, hogy Paasonen leginkább a régi kapcsolatok iránt érdeklődött.
Nyilván érzékelte az akkorra már nyomasztóvá vált orosz befolyást, sőt
ennek elsöprő fölényét, és így nem tartotta érdemesnek kutatni az orosz
nyelvi kontaktusok kérdését. (Erre a későbbiekben Günter Stipa és Wolfgang
Veenker kutatásai kerítettek sort.)
Genetz visszavonulása után végül Paasonen nyerte el a Helsinki Egyetem
finnugor nyelvészprofesszori állását. Székfoglaló előadását 1904. október
15-én tartotta meg a következő címmel: Missä oli suomalais-ugrilaisten kansain alkukoti? Kielellisiä osviittoja [Hol volt a finnugor népek őshazája?
Nyelvi útmutatók]. A finn nyelvű előadás nem jelent meg, később azonban
németül publikálták: Beiträge zur aufstellung der frage nach der urheimat
der finnisch-ugrischen völker. Helsinki 1923.
Az ősi iráni kapcsolatok mellett Paasonen élénken érdeklődött a mordvin
nép törökségi kapcsolatai iránt is. Alapvető tanulmányokat tett közzé a mordvin csuvas és tatár kapcsolatairól. (Vö. Die türkischen lehnwörter im mordwinischen. JSFOu 15/2. 1897.) Egyik fontos tanulmányában az ún. karatájmordvinok kérdésével foglalkozott. Kimutatta, hogy ezek az eltörökösödött
mordvin törzsek ugyan nyelvcserén mentek át, ám szokásaiban, identitástu-
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datukat tekintve megmaradtak mordvinoknak. (Vö. Die sogenannten Karataj-mordwinen oder Karatajen. JSFOu 21. 1903.)
Paasonen fontos munkája mordvin kresztomátiája, amely hosszú évtizedekig szolgált alaptankönyvként mindazoknak, akik az egyetemen meg kívántak ismerkedni ezzel a rokon nyelvvel: Mordwinische Chrestomathie mit
Glossar und grammatikalischem Abriss (1909, 2. kiadás 1953). Paasonenben
nyilván fel sem merült, hogy az erzát és a moksát külön nyelvnek vegye,
ezért arra törekedett, hogy a lehetőségeknek megfelelően röviden, egymással
párhuzamosan mutassa be e két fő nyelvjárási változatot. Úgy tűnik, hogy
Paasonen először a moksáktól tanulta meg az erzák nevét, ezért az ő kiejtésüket tükröztetve ersä alakban vette át nevüket a finnbe (< M erźä). Az erzák
magukat eŕźa névvel illetik.
Tanulmányaim során Erkki Itkonen nyelvtörténeti mordvin kurzusát hallgattam az 1962–63. tanévben a Helsinki Egyetem ösztöndíjasaként. A fenti
segédkönyvet használtuk. Meg kellett tanulni a ragozási paradigmákat, amelyekben párhuzamosan álltak az erza és a moksa formák. A segédkönyvben
voltak erza és moksa szövegek, amelyekhez szójegyzéket csatolt Paasonen.
Az erza és a moksa szavak ebben is egymás mellett szerepeltek. Minden
esetben etimológiai megjegyzéseket közölt hozzájuk a szerző: a rokon nyelvi
megfelelőkön túl utalt a lehetséges török, ill. orosz átvétel lehetőségeire is.
Még Paasonen életében jelenhetett meg sokat idézett másik munkája, a
Beiträge zur finnisch-ugrisch–samojedischen Lautgeschichte (különnyomat a
Keleti Szemle XIII–XVII. kötetéből. Budapest 1917). Ez egy összefoglaló
mű, amely szintézisbe foglalta a szerző korábbi hangtani, etimológiai és kultúrtörténeti kutatásait. A mű etimológiai szótári elvek szerint készült, és
pontosította Donner, valamint Budenz szófejtő szótárát.
Érdekesek Paasonen úti beszámolói a mordvinoknál tett gyűjtőútjairól
(vö. 1890: JSFOu 8; 1900: JSFOu 17/3). Gyűjtőútjain mordvin anyanyelvű
informátorokat sikerült megnyernie egy nagyszabású kiegészítő gyűjtőmunkához (vö. 1900: JSFOu 18/4; 1901: JSFOu 19/3). Kiemelkedő szerepe volt
közöttük M. Je. Jevszevjevnek, aki az októberi forradalom utáni „konjunkturális” időkben az erza irodalmi nyelv megalapítója, kiművelője lett. A következő években is figyelemmel kísérte védenceinek működését (vö. 1902: FUF
2; 1903: JSFOu 21/5). A tőlük kapott anyagokat személyesen ellenőrizte és
átírásukat egységesítette.
Paasonen sokoldalú munkássága korai, 1919-ben bekövetkezett halálával
félbeszakadt. Saját és mordvin munkatársainak gazdag folklór anyaga kiadásra várt.
*
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A gazdag anyag később,1938 és 1981 között jelent meg: Mordwinische
Volksdichtung I–VIII. címmel. Az első négy kötetet Paavo Ravila fordította
németre és rendezte sajtó alá: MSFOu 77 (1938), 81 (1939), 84 (1941), 91
(1947). Az I. kötet előszavában részletezi a kiadó Paasonen mordvinföldi
utazásainak útvonalait, a felkeresett falvakat, ezek nyelvjárási hovatartozását,
majd a szövegek közlésére kerül sor tematikusan. Az erza balladaszerű
énekekkel kezdődik, 132 ének, összesen 509 oldal terjedelemben. Az énekek
adatközlői és feljegyzésük ideje közvetlenül a szövegek után állnak. – A II.
kötetben különböző tartalmú, lírai erza énekek és énektöredékek találhatók,
majd lakodalmi és siratóénekek állnak, összesen 527 oldalon. Itt közlik A.
Genetznek és útitársának Severi Nymannak korábbi (1889 nyarán), Jegorovka falubeli gyűjtését, összesen 28 éneket, 44 oldalon. Az utóbbiak részben,
orosz fordítással már korábban is megjelentek. – A III. kötet 343 lapon tartalmaz további erza szövegeket: áldozati imákat, varázsigéket és jelentős terjedelemben meséket is. – A IV. kötet lett a legvaskosabb. Változatos műfajú
moksa szövegeket tartalmaz 897 lapon: mitológiai és kozmogóniai énekeket,
siratóénekeket, áldozati imákat és varázsigéket, valamint meséket. Paasonen
anyaga így összesen tehát 2276 oldalt tesz ki a német fordítással.
A szövegek maradék része, amelyeket még Paasonen revideált, és egységes átírást alkalmazott rájuk, sokáig váratott magára. A következő négy kötetet (V–VIII) ugyancsak a Helsinki Finnugor Társaság adta közre: MSFOu
161 (1977), 162 (1977), 176 (1980), 178 (1981). A német fordításról Kaino
Heikkilä, a kiadásukról végül Martti Kahla gondoskodott. A korábbi gyakorlattól eltérően ezekben a kötetekben nem egy oldalon található az eredeti szöveg és a fordítás, hanem mindig tükörbe tördelve. – Az V. kötet erza dalait
Ignatyij Zorin gyűjtötte 1899 és 1911 között, 70 dal, 527 oldalon. – A VI. kötet ugyancsak Ignatyij Zorin gyűjtése. Különböző műfajú anyagot tartalmaz a
lánykéréstől a siratókon keresztül az áldozati imákig és varázsigékig, összesen 57 egység, 236 oldalon. – A VII. kötet anyagát négy mordvin gyűjtötte:
1) Makarij Jevszevjev 1892-ben négy erza faluban, 95 oldalnyit, 2) Ivan
Makszimovics Skolnyikov két erza faluban dolgozott, 267 oldal szöveget
gyűjtött, 3) Andrej Suvalov 70 oldalnyit, 4) Mihail Tarajkin két soksai erza
faluban, dalokat, meséket, varázsigéket és találós kérdéseket, 30 oldalnyit. A
kötet összesen 471 oldalas. – A VIII. kötet vegyesen tartalmaz erza és moksa
szövegeket: 1) Roman Ucsajev 1912 őszén egy erza faluban gyűjtött esküvői
szokásokat, áldozati és sirató énekeket, 256 oldalnyi szöveget. 2) Szergej
Csigin 1902 nyarán négy Tyemnyikov környéki moksa faluban tevékenykedett; vegyes tartalmú szövegek jegyzett fel: énekeket, siratókat, áldozati
énekeket, 180 oldalon. 3) Vlagyimir Szavkin 1908-ban Vertyelim és Tyemja405
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sevo környéki moksa falvakban gyűjtött, 67 oldalon jelentek meg szövegek
német és orosz fordítással. Ez összesen 500 oldalt tesz ki. – A négy kötet
összesen 1530 oldalnyi szöveget tartalmaz, a nyolc pedig mindösszesen 3800
oldalt a fordításokkal együtt. – Kéziratban ez kb. 4500 lapnyi lejegyzett,
ének- és prózai formátumú szöveg a különböző mordvin nyelvjárásokból.
Bár nem viseli magán Paasonen keze nyomát, de ide kívánkozik egy
újabb gyűjtemény, amely gyarapítja a moksa szövegek mennyiségét. A. P.
Feoktyisztov moksa tudós-gyűjtő a szovjet korszakban bejárhatta a birodalom különböző szegleteibe szakadt moksa lakosokat, jelentős szöveganyagot
gyűjtött, a megnófelvételeket lejegyezte, az átirást fonematikus elvek szerint
egységesítette és Sirkka Saarinennel sajtó alá rendezte. Egészen 2004-ben
bekövetkezett haláláig aktívan gyűjtött és dolgozott. Ennek eredménye lett a
mordvin népköltészet sorozatának – a fenti sorba kívánkozó – IX. kötete:
Aleksandr Feoktistov – Sirkka Saarinen: Mokšamordvan murteet. MSFOu
249. Helsinki 2005. Ennek szövegtartalma felöleli az egész moksa nyelvterületet. A szövegek mellett finn fordítás könnyíti meg a tájékozódást. A
szövegek mennyisége kb. 160 lap terjedelmű. (A kötetről részletesen ld. Fodor György: FUD 13 [2006]: 224–227.) Ez a kiadvány méltán egészíti ki és
zárja le a nagy mordvinkutató, Heikki Paasonen életművét.
Paasonen mordvin gyűjtésének legtovább várt része a hatalmas nyelvjárási szótár: H. Paasonens Mordwinisches Wörterbuch I–VI (1990–1998). Zusammengestellt von Kaino Heikkilä, unter Mitarbeit von Hans-Hermann
Bartens, Aleksandr Feoktistow und Grigori Jermuschkin, bearbeitet und
herausgegeben Martti Kahla. Band I (A–J), 1990. – Band II (K–M), 1992. –
Band III (N–Ŕ), 1994 – Band IV (S–Ž), 1996 – Band V Russischer Index
1998 – Band VI Deutscher Index 1999 (vö. LSFOu 23).
Nem nehéz megjósolni, hogy Paasonen életműve a mordvin nyelv és
kultúra tekintetében felülmúlhatatlan és megkerülhetetlen.
Paasonen 1899 áprilisától kezdve mizser-tatár és csuvas tanulmányokat
folytatott, majd a keleti cseremiszekhez utazott, innen folytatta tanulmányútjait Szibériába az osztjákokhoz. Paasonen cseremisz és osztják gyűjtésének
kiadása – a mordvinhoz hasonlóan – ugyanígy sokáig váratott magára. Cseremisz szöveganyaga, amelyet 1900 áprilisától július 15-éig gyűjtött, csak
1939-ben (Tscheremissische Texte. MSFOu 78), keleti (birszki) cseremisz
szótára (Ost-tscheremissisches Wörterbuch. LSFOu 11) pedig 1948-ban látott napvilágot Paavo Siro gondozásában.
Az osztjákoknál összesen tíz hónapot töltött 1900 áprilisától 1901 májusáig, de kondai és jugani gyűjtései is csak halála után jelentek meg: déli (kon406
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dai) és keleti (jugani) osztják szótárát 1926-ban Kai Donner jelentette meg
(Ostjakisches Wörterbuch nach den Dialekten an der Konda und am Jugan.
LSFOu 2), keleti osztják nyelvtana (Ostjakische grammatikalische Aufzeichnungen nach den Dialekten an der Konda und am Jugan. JSFOu 66/2) 1965ben, déli osztják szövegeinek négy kötete (H. Paasonens Südostjakische
Textsammlungen I–IV. MSFOu 172, 173, 174, 175) pedig 1980-ban látott
napvilágot Vértes Edit gondozásában. Ugyanő jelentette meg 2001-ben a keleti osztják szövegeket is: Surgutostjakische Textsammlungen am Jugan
(MSFOu 240). – Megjegyzem, hogy Uno Harvának nagy segítséget jelentettek Paasonen gyűjtései a mordvin mitológiáról írott művéhez: Mordvalaisten
muinaisusko 1942.
Paasonen a Helsinki Egyetem a finnugor nyelvkutatás professzora lett
1904-től, s ezt a tisztet 1919. augusztus 24-én Helsinkiben bekövetkezett haláláig betöltötte. Előadásainak tematikája felölelte az összes finnugor nyelvet, ezek történelmét, néprajzát, vallástörténetét, egészen az őstörténeti és
kontaktusnyelvészeti kérdésekig. Előadásaiban nem kerülte meg a szamojéd
nyelvekkel kapcsolatos kérdéseket sem.
Magyar felesége volt (Palásthi Paskay Mária Jozefina Sarolta), aki elkísérte mordvinföldi és szibériai tanulmányútjaira is. Fiuk, Aladár [Antero Zoltán Béla Gyula Árpád] Paasonen (1898–1974) a II. világháború idején a finn
hadsereg vezérkari ezredeseként szerzett érdemeket.
A mordvin nyelv kutatása iránti elkötelezettség Arvid Genetztől eredeztethető a Helsinki Egyetemen, hatására terjedt át Heikki Paasonenra, akinek
korai halála után minden bizonnyal Yrjö Toivonen és Paavo Ravila vitte tovább a fáklyát, hogy átadja Erkki Itkonennak. E sorok írója az utóbbi tanácsára és indíttatására kezdett a mordvinnal behatóan foglalkozni, természetesen Paasonen mordvin kresztomátiája segítségével. Nagy merészség volt tőlem elvállalni egy új, modern mordvin kresztomátia összeállítását, noha nem
volt lehetőségem – nagyon nem volt másnak sem (!) – helyszíni kutatást végezni. Voltak kollégák, akik azt javasolták, hogy legyen két (egy erza és egy
moksa) kresztomátia. Én azonban – Paasonen nyomán – az egy mordvin
nyelv mellett törve lándzsát – megszerkesztettem a Chrestomathia Morduinica tankönyvemet (Budapest, 1990). Nem kellett szégyenkeznem miatta, vállalom most is döntésemet, hiszen ez lett az egyik legtöbbször idézett munkám, amelyet Heikki Paasonennek, az első kresztomátia szerzőjének ajánlottam. Végre aztán, röviddel a kresztomátia megjelenése és 100 évvel Paasonen első mordvinföldi tanulmányútja után néhányszor sikerült nekem is megilletődve eljutnom Mordvinföldre.
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KERESZTES LÁSZLÓ
125 éve született
D. V. Bubrih
(1890–1949)
Dmitrij Vlagyimirovics Bubrih 1890. július 13. született Pétervárott. Szülei tanárok voltak, akik franciául, németül és svédül is beszéltek, innen hozta
a nyelvek iránti érdeklődését, szeretetét. 1913 végzett a Pétervári Egyetem
szlavisztika szakán, s utána negyedszázadig szlavistaként dolgozott. 1920ban a Herzen Főiskolán kezdett tanítani, majd két év múlva az egyetemen is,
ahol hamarosan professzornak nevezték ki.
A tudománnyal hamar elköteleződött, már 1914-ben napvilágot látott első
cikke (a vlagyimiri kormányzóság egy alnyelvjárásának fonetikai jellegzetességeiről). 1924-ben jelent meg négy évvel korábbi disszertációja: Севернокашубская система ударения [Az északi kasub hangsúlyrendszer], ezt még
Meillet is recenzálta.
Bubrih tudományos világlátása kialakításában nagy szerepet játszott a neves szlavista, A. A. Sahmatov, aki orosz nyelv- és néptörténeti kutatásaiban
mindig fontosnak tartotta a finnugor kapcsolatok, kölcsönhatások feltérképezését. Sahmatov hatására ásta bele magát a történeti-összehasonlító nyelvészetbe, majd fordult a finnugor stúdiumok felé. A húszas évek közepén kezdett a mordvinnal és a balti finnekkel foglalkozni, 1926-ban cikket jelentetett
meg a csúdokról.
A húszas évek szabadabb légkörében meg akarták teremteni a birodalom
kis népeinek irodalmi nyelveit, s ennek érdekében elkezdték tanulmányozni
ezeket a nyelveket. Ennek egyik fontos lépéseként a leningrádi egyetemen
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1925-ben létrehozták a finnugor filológiai tanszéket. Ennek Bubrih lett a vezetője, s az is maradt haláláig.
Bubrih nagy lendülettel vetette bele magát ebbe a munkába. Elsődleges
célja friss nyelvi anyagok gyűjtése volt, ehhez expedíciókat szervezett. 1927ben és egy évre rá a mordvinokhoz utazott, a következő esztendőben a votjákoknál gyűjtött, majd 1930-ban Karjalában tevékenykedett. Munkássága jóvoltából Leningrád hamar az oroszországi finnugrisztika (egyik) központjává
vált. 1934-ben sikerült megalapítani a Szovjet Tudományos Akadémia helyi
Nyelvi és Filozófiai Intézetének finnugor részlegét, melynek ő lett a vezetője.
Bubrih az obi-ugor nyelvek kivételével minden finnugor nyelvvel foglalkozott, de érdeklődése homlokterében elsősorban a mordvin, a finn és a karjalai, ill. kisebb mértékben a permi nyelvek álltak.
E nyelvek közül időben elsőként a karjalait kutatta. Fontosnak tartotta az
irodalmi nyelv létrehozását, erről Какой язык тверским карелам? [Milyen
nyelve legyen a tveri karjalaiaknak?] (1931), Языковая проблема у карел
[Nyelvi probléma a karjalaiaknál] (1932) és Карелы и карельский язык [A
karjalaiak és a karjalai nyelv] (1932] c. cikkei tanúskodnak.
Az 1930-as expedíció után néhány évvel, 1937-ben nagyszabású nyelvjárásgyűjtés-sorozatot szervezett, célja egy dialektológiai atlasz létrehozása
volt. 200 kérdéses kérdőívét végül közel 200 karjalai és ötven kalinyini (ma:
tveri) településre juttatták el, s végül 300 dialektológiai térkép született. (A
gyűjtőmunkát halála után a Szovjet Tudományos Akadémia karjalai nyelvtudományi intézetének munkatársai folytatták.)
Később több írásában foglalkozott a karjalai nép eredetével is, pl. Происхождение карельского народа [A karjalai nép eredete] (1947); О двух этнических элементах в составе карельского народа [A karjalai nép két etnikai csoportjáról] (1948); Историческое прошлое карельского народа в
свете лингвистеческих данных [A karjalai nép története a nyelvészeti adatok fényében] (1948).
Bubrih finnugrisztikai munkásságnak legjelentősebb részét mordvin kutatásai alkotják. A korai expedíciókon (1927, 1928) gyűjtött anyagok segítségével ki akarta dolgozni a mordvin irodalmi nyelv alapjait, egyik cikkének
meglátásait figyelembe is vették az erza normák kialakításában. A negyvenes
évek elején írott cikkei (Мордовская система фонем [A mordvin fomémarendszer], 1941; Мордовское спряжение [Mordvin igeragozás], 1941; Мордовское склонение [Mordvin névszóragozás], 1941) jó alapul szolgáltak későbbi szintéziséhez, a csak halála után, 1953-ban napvilágot látott Историческая грамматика эрзянского языка [Az erza nyelv történeti nyelvtana]
című, véleményem szerint legjelentősebb művéhez.
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E máig érvényes kötet első fejezetében Bubrih az erza fonetikát tárgyalja
(első és nem első szótagi magánhangzók; szó eleji, belseji és végi mássalhangzók). A második egységben a névszói kategóriák eredetét vizsgálja (névszóragok, numerusjelek, determinatív ragozás, birtokos ragozás, fokozás), a
harmadikban pedig az igével foglalkozik (indeterminatív és determinatív ragozás, infinitivusok stb.). Bubrih nagy érdeme, hogy olyan korban írta meg
művét, amelyet beárnyékolt a marrizmus, s a nyelvészek mozgásterét jelentősen leszűkítette Sztálin ide is elérő keze, a nyelvészeti kutatásokat is meghatározni kívánó „mindenhatósága”. Bubrihnak sikerült a tudománytalan
nézetektől távol tartania magát, s – habár néhány mozzanatot a mai kor kutatói természetszerűleg másképp, pontosabban látnak – olyan művet hozott létre, amelyet a mordvinföldi nyelvészek a mai napig nem tudtak túlszárnyalni
– s talán még megközelíteni sem…
E műve mellett feltétlenül megemlítendő a szerény Эрзя-мордовская
грамматика-минимум [Erza-mordvin nyelvtani minimum] (1947) címet viselő egyetemi jegyzete, ami egy nagyobb lélegzetű leíró nyelvtan előfutára
lehetett volna, továbbá Имена действия в мордовских языках [Nomen
actionis a mordvin nyelvekben] (1948) c. cikke. A mordvin–orosz kapcsolatokkal foglalkozik néhány cikkében, pl. К вопросу о русско–мордовских
языковых соприкосновениях [Az orosz–mordvin nyelvi érintkezések kérdéséről] (1929), Лингвистические данные к вопросу о древности связей
между мордвой и восточными славянами [Nyelvészeti adatok a mordvinok és a keleti szlávok ősi kapcsolatához] (1947). – Összességben Bubrihnak
több mint 40 írása született a mordvin nyelvről, ezeket az utókor a mai napig
számon tartja, s magasra értékeli.
Bubrih harmadik kutatási területe a finn volt, de e téren nem végzett saját
gyűjtéseket, hanem az addigi tudományos eredményeket szintetizálta. Néhány tanulmánya – pl. Происхождение финского транслатива [A finn
translativus eredete] (1948); К вопросу о звукопереходе ti > si в финском
языке [A ti > si hangváltozás a finnben] (1949) – mellett elsősorban két
könyvét kell megemlítenünk: Историческая фонетика финского-суоми
языка [A finn-suomi nyelv történeti hangtana] (1948) és Историческая
морфология финского языка [A finn nyelv történeti alaktana] (1955, posztumusz). Ez a két mű igen jelentős a Finnországon kívül született finn nyelvtörténeti művek sorában.
Bubrih tudósi habitusának, a tudomány iránti elkötelezettségének jó példáját adják permi kutatásai. A világháború idején, 1941-ben Sziktivkarba
evakuálták őket. E sanyarú helyzetet a maga javára fordítva itt kezdte el tanulmányozni a zürjént, majd a votjákot. Az itt töltött három év terméke az
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Историческая фонетика удмуртского языка [A votják nyelv történeti
hangtana] (1948) és a Грамматика литературного коми языка [A zürjén
irodalmi nyelv grammatikája] (1949).
Bubrih 1944-ben Petrozavodszkba (Petroskoiba) került, ahol az egyetemen is és az akadémiai kutatóintézetben is dolgozott. Egy év múlva folytathatta leningrádi tanszékvezetői és kutatóintézeti részlegvezetői munkáját, de
ezzel párhuzamosan Petroskoiban is dolgozott. A háború utáni évei nagyon
termékenyek voltak.
Ha megnézzük munkásságának fő irányait, akkor azt látjuk, hogy több
finnugor nyelv történeti hang- és alaktanát írta meg. Ez nem véletlen, hiszen
Bubrih egy nagy szintézis megalkotására készült, melynek a Сравнительная
грамматика финно-угорских языков [A finnugor nyelvek összehasonlító
nyelvtana] címet adta. Sajnos, korai halála megakadályozta grandiózus terve
megvalósítását, életében „csak” a finn és a votják fonetika jelent meg, az
erza-mordvin és a zürjén nyelvtan, ill. a finn történeti alaktan már halála után
látott napvilágot. (Bubrihnak szép halála volt: 1949 november 30-án, a Leningrádi Egyetemen cseremisz nyelvészeti előadása közben lett rosszul.)
Érdemes még röviden említést tenni Bubrih tudományszervezői munkásságáról. Kezdeményezésére jött létre 1947-ben az első összoroszországi
(akkor még össz-szovjet) finnugor konferencia (Всесоюзная научная конференция по вопросам финно-угорской филологии) (54 előadással),
amely később a keleti rokonaink legjelentősebb rendszeres tudományos eseményévé nőtte ki magát.
Bubrihnak több mint száz tudományos publikációja jelent meg (néhány
kéziratban maradt). Ezek között vannak igen jelentős, ma is fontosnak tekinthető munkák, a legjelentősebbek történeti szintézisei. Bubrih rövid élete alatt
is rendkívül jelentős hatást gyakorolt az (oroszországi) finnugrisztikára,
meghatározó szerepe van abban, hogy a finnugor nyelvészet önálló diszciplínává vált az akkori Szovjetunióban.
Irodalom
Дубровина, З. М. 1962: Дмитрий Владимирович Бубрих как исследователь финно-угроских языков. In: Дубровина, З. М. (отв. ред), Финноугорская филология. Издательство Ленинградского университета,
Ленинград. 5–18.
Керт, Г. М. 1990: Д. В. Бубрих – основатель советского финно-угроведения. Linguistica Uralica 26: 62–67.
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100 éve született
B. A. Szerebrennyikov
(1915–1989)
Borisz Alekszandrovics Szerebrennyikov olyan művelője volt szűkebb tudományterületünknek és a hozzá közeli, vele szomszédos területeknek, akinek emlékét felelevenítenünk érdemes, talán még kötelességünk is.
Szerebrennyikov 1915. március 6-án született tanító gyerekeként egy
orosz–zürjén vegyes családban az egykori cári birodalom Arhangelszki kormányzóságának Holmogori nevű településén, és 74 éves korában 1989. február 28-án távozott az élők sorából. Középiskolai tanulmányainak befejeztével 1930-tól nyomdai munkásként kezdte önálló életét, majd 1931-től 1933ig Moszkvában a modern nyelvek intézetében német fordítói szakon tanult.
1940-ben egy moszkvai felsőfokú tanintézetben szerzett diplomát klasszikus
nyelvekből és görög–latin irodalomból. Számos kortársához hasonlóan őt is
elragadta a háború vihara, 1941-től 1945-ig szolgált a szovjet hadseregben.
1945 és 1948 között a moszkvai egyetemen volt aspiráns, összehasonlító
germanisztikával foglalkozott, majd 1949-ben védte meg ógörög témájú kandidátusi disszertációját. 1950-ig ugyanezen egyetem filológiai fakultásán tanított. Az 1950-es évektől sorsa az akadémiai Nyelvtudományi Intézethez
kapcsolódott, ahol eleinte tudományos munkatársként, majd igazgatóhelyettesként is tevékenykedett, 1960-tól 1964-ig pedig igazgató volt. Az életrajz
következő fontosabb állomásai: 1953-ban a Szovjet Tudományos Akadémia
levelező tagjává választották, 1956-ban lett a nyelvtudomány doktora, 1969ben kinevezték professzorrá, pályájának csúcsán, 1984-ben akadémiai rendes
taggá választották.
Kitűnő finnugristaként tartja számon a szakmai világ. Gyerekkorától tudott zürjénül, majd megtanult más finnugor, továbbá törökségi nyelveket is,
szabadon alkalmazta a nyelvtudomány leggyakoribb munkanyelveit. Minden
bizonnyal részben zürjén családi hátterének is szerepe volt abban, hogy a
finnugrisztika is felkeltette érdeklődését. Fontos munkák kerültek ki keze
alól, amelyekben igen gyakran a permi és a volgai finnugor nyelvek történeti
kérdéseihez szólt hozzá, ezen nyelveknek a szomszédos törökségi nyelvekhez fűződő több évszázados kapcsolatait és kölcsönhatásait taglalta. Ezen írásai közül említtessenek meg azok, amelyek az egyes finnugor nyelvek története és kapcsolatai iránti elmélyült érdeklődését tanúsítják: részletesen tárgyalta a permi nyelvek történeti morfológiáját (1961, 1962a, 1963a), gyakran
idézett alapmű a permi és a volgai nyelvek igeidőit és -aspektusát vizsgáló
könyv, amelyben a szomszédos törökségi nyelvek szerepét is hangsúlyozta
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(1960), a finnségi nyelvek igeidői is felkeltették figyelmét (1959, 1963b),
mordvin történeti morfológiai kötete (1967) is nélkülözhetetlen az uralisztikai kézikönyvtárakban.
Különösen foglalkoztatták főleg a permi és a volgai képzők, az igeidők és
az esetragok, de olykor nyelvcsaládunk más csoportjainak is szentelt írásokat
e témakörben. Szívesen szólt hozzá finnugor és uráli alapnyelvi morfológiai
és szintaktikai kérdésekhez is (1964, 1968, 1987, 1989b, még vö. 1982a).
Azon nyelvészek közé tartozott, akik szélesebb háttérben is szorgalmasan
tanulmányozták a nyelvek történetét, azoknak egymásra gyakorolt hatásait.
Már pályája kezdetén is foglalkozott ezzel (1955).
Számomra különösen tanulságos az a könyve, amelyben az összehasonlító
nyelvtudományban a valószínűség elvének alkalmazását boncolgatta, és ebben sok uráli, indogermán és törökségi (elvétve pedig más) nyelv egyes jelenségeinek (esetleg kontaktusok révén történt) kialakulását tárgyalta (1974).
Elsők között volt, akinek megalapozott kétségei támadtak abban a tekintetben, vajon a mordvin és a cseremisz úgy testvérnyelvek-e, mint pl. a zürjén és a votják, vagyis volt-e kettejüknek közös előzménye (1989a).
Noha munkásságjegyzékét szemlélve feltűnik, hogy az etimológia nem
állt érdeklődésének középpontjában, néhányszor azonban kirándult erre a területre is.
Széleskörű nyelvismeretének és kiváló szakmai felkészültségének köszönhetően figyelemreméltó tipológiai tárgyú tanulmányok szerzőjét is tisztelhetjük személyében (1958, 1965a, 1972b, 1973b, 1978). Ehhez a sorozathoz kapcsolódik az az önálló mű, amelyben a nyelvi rendszer fejlődésének
viszonylagos önállóságáról, függetlenségéről értekezett (1968).
A most említett körülmények folytán talán szinte törvényszerű, hogy ő
kezdeményezett egy olyan általános nyelvészeti tanulmánykötet-sorozatot,
amely a nyelv életének, funkcióinak, szerkezetének és történetének titkait,
valamint ezek kutatásának mikéntjét boncolgatta (1970, 1972b, 1973, ehhez
még vö. 1988). Ez a sorozat idegen nyelveken is megjelent, magyarul pedig
összevont és rövidített változatként látott napvilágot (1986a).
A nyelvrokonság kritériumaival kapcsolatban is voltak érdemes gondolatai (1965b, 1968, 1975, 1982b).
Némely tanulmánya sokat ígérő címet kapott ugyan, de sajnálatosan rövidre sikerültek olykor az írásokban tárgyalt kérdésekre adott válaszok (pl.
1962b, 1983, 1986b), noha puskaporából nyilvánvalóan lényegesen többre is
futotta volna.
Az oroszországi finnugor nyelvek némelyike szótárírásának is tevékeny
részese volt (1956, 1993).
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Ismereteim szerint legtöbbnyire magányos farkasként kutatott, ritkán volt
szerzőtársi minőségben, ilyen kivételként történt meg, hogy feleségével, N. Z.
Gadzsijevával szövetkezett kézikönyvek, monográfiák írására (1979, 1986).
Iskolateremtőként is jelentős személyiség volt: több, eredményes kutatóvá
lett fiatalnak volt témavezetője, akik a finnugrisztika és a turkológia ismert
művelőivé váltak. Fontos funkciókat töltött be a szovjet nyelvtudományi életben. Munkásságát tagsággal ismerte el a Finn Akadémia és külső tagsággal a
Magyar Tudományos Akadémia.
A hajdani Szovjetunió uralisztikájának ismereteim szerint rajta kívül még
két elismerésre méltó művelője volt, D. V. Bubrih és V. I. Litkin; Szerebrennyikov abban különbözik e két kiválóságtól, hogy az uralisztika horizontján túlra is tekintett.
Végezetül szólok az emberről is: kellemes beszélgető volt, akinek voltak
különös gyengeségei is. Néhai Wolfgang Veenker kollégánk mesélt többször
is arról, Borisz Alekszandrovics milyen lelkesen gyűjtött és vásárolt külföldi
útjain söröspoharakat. Magam is tudok arról, hogy szenvedélyesen látogatta
a könyvesboltokat és az antikváriumokat, sok szakkönyvet és szótárt vásárolt. Eme szenvedélyének én is haszonélvezőjévé lehettem, mivel halála után
egy moszkvai antikváriumban jónéhány kötetet vehettem meg a hagyatékából.
Ezen életműértékelés valószínűleg töredékesre sikerült, mivel alapvetően
saját ismereteimre és könyvtáramra támaszkodva írtam meg ezt a megemlékezést. Az uralisztika munkásai hálásak lehetnek B. A. Szerebrennyikovnak
odaadó tudományos tevékenységéért!
Irodalom1
Gadzsijeva, N. Z. – Szerebrennyikov, B. A. 1986: Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Синтаксис. Наука, Москва.
Szerebrennyikov, B. A. 1955: O взаимодействии языков (Проблема субстрата). Вопросы языкознания 1955/1: 7–25.
Szerebrennyikov, A. B. (szerk.) 1956: Марийско-русский словарь. Государственное издательство иностранных и научных словарей, Москва.
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1 Egységesítés
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DEBRECENI EGYETEM
FINNUGOR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK

FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA 22.
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In honorem
Két mordvin nyelvész születésnapján:
D. V. Cigankin 90 éves
M. V. Moszin 75 éves
Dmitrij Vasziljevics Cigankin 1925. október 22-én született Moksalejben. A szaranszki Mordvin Tanárképző Főiskolát 1954-ban végezte el. 1957ban befejezte aspirantúráját a moszkvai Nyelvtudományi Intézetben. 1972-től
a mordvin nyelvi (később: az ún. erza nyelvi és finnugor nyelvtudományi)
tanszék vezetője. 1978-ban nyerte el a tudományok doktora fokozatot. 1979től egyetemi tanár, 1980-ban az egyetem dékánja. Jó ideje már nyugdíjas, de
rendszeresen bejár egykori tanszékére. Munkabírása párját ritkítja. Kiemelkedő fél évszázados oktatói tevékenysége. Tudományos munkássága a modern mordvin nyelvtudomány élére helyezi. Publikációinak száma talán az
ötszázat is meghaladja. Elsősorban oroszul, valamint – kis mértékben – anyanyelvjárásán publikál. Csupán az elmúlt évtizedben 70 írás, köztük 10 társszerzős mű fűződik a nevéhez. Az erza nyelvjárásoknak fonetikai és morfológiai alapú felosztását ő végezte el. Érdeklődési köre rendkívül kiterjedt:
általános finnugrisztikai kérdések, anyanyelvének valamennyi területe, különösképpen a nyelvtörténet, a leíró és a történeti alaktan és a névtan (a művek közül csak a nem Szaranszban megjelentek helyét közlöm). Nagyhatású,
rendkívüli egyetemi oktató. Egyik egykori kiváló hallgatójától, Nyina Kazajevától kaptam meg professzorának (és Moszin kollégának) utolsó évtizednyi publikációs jegyzékét.
Néhányat megemlítek alapművei közül, melyek az egész mordvin nyelvtudományt behálózzák. A mordvin hangtant, nyelvjárástant és annak részterületeit körüljárja a Шугуровский диалект эрзя-мордовского языка (In:
Очерки мордовских диалектов. Том 1, 1961), Фонетика мордовских
(мокшанского и эрзянского) литературных языков (társszerzős, 1970),
Фонетика эрзянских диалектов (1979). A főnév morfológiájával foglalkozik a Морфология имени существительного в диалектах эрзя-мордовского языка (словоизменение и словообразование) (1978), a főnév ha417
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tározott és határozatlan, ill. birtokos személyragozását vizsgálja meg – a főcíme szerint – Грамматические категории имени существтельного в диалектах эрзя-мордовского языка (1977), a szóképzéstan területére vezet a
Словообразование в мордовских языках (1981), a szókészlettant és az etimológiát műveli (jubilánstársával együtt) az Этимологиянь валкс (1998,
2015²), névtani vizsgálódás eredménye a Память земли (1993) és a Память, запечатленная в слове. Словарь географических названий Республики Мордовия (2005), névtani etimológiai problematikájú az От Суры …
до Мокши. Названия рек и озер Республики Мордовия. Этимологические
разыскания (2010) című írása (névtani munkásságát méltatja 80. születésnapján Maticsák Sándor, vö. FUD 12: 177–181). Iskolai könyvei közül
85 éves korában látott napvilágot a 230 oldalas Эрзянь кель. 5-це класснэнь
(2010).
Különösen második alkotói szakaszában mordvin alaktani kutatásokkal
foglalkozik, nem véletlenül őt tartják a morfológia mint önálló diszciplína
megteremtőjének. Az 1970-es, 1980-as és az 1990-es években jó két tucat
műve alaktani indíttatású. Ebben az időszakban (1977-ben) jelent meg Морфология имени существительного в диалектах эрзянского языка (словоизменение и словообразование) című doktori értekezése és – többek között
– a következő tankönyvei: Грамматические категории имени существительного в диалектах эрзянского языка (1977), (ред.) Грамматика мордовских языков (1980), Словообразивание в мордовских языках (1981),
(отв. ред.) Эрзянь кель. Мофрология (2000). Az utolsó évtizedből való tankönyve: Морфемика и словообразование мордовских языков (2006).
Számos kézikönyv szerkesztője, melyek közül a legfontosabbak: Грамматика мордовских языков (1980) és a Лексикология современных мордовских языков (1983).
Jelentős még az idős tudós Мордовские языки глазами линвист-финноугроведа című, műveiből válogatást adó könyvsorozata (2010. 350 l.; 2011.
244 l.; 2014. 270 l.). Ezek az elsősorban születésnapjára megjelent kötetek is
azt bizonyítják, „miért tarthatjuk ezt a fáradhatatlan, örökifjú tudóst Mordvinföld első számú nyelvészének” (Maticsák: FUD 19 [2012]: 242).
15 évvel fiatalabb a másik ünnepelt. Mihail Vasziljevics Moszin 1940.
november 2-án Zsabinóban született. A szaranszki egyetemen 1966-ban végzett. Tartuban volt három évig aspiráns. Tartui évei hozták meg számára a
szófejtés iránti kedvet, tanulmányai eleinte a mordvin–észt etimológiai vizsgálódások körébe tartoztak. Kandidátusi értekezéseinek tézisei a Мордовско–
эстонские лексические отношения címet viselik (Tartu, 1971). 1969-től
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kezdve a Mordvin Állami Egyetemen tanít. 1987-ben Эволюция структуры
финно-угорской основы слова в мордовских языках című értekezéssel elnyerte a tudományok doktora fokozatot. 1989-ben professzor, majd 2001-ben
az erza-mordvin és a finnugor nyelvészeti tanszék vezetője lett. A bölcsészettudományi karnak több ízben volt dékánja. Többször tanított külföldi egyetemeken: oroszt 1976/1977-ben az ausztriai Klagenfurtban, 1980/1982-ben
mordvint Finnországban (Helsinki, Turku, Tampere), majd – ugyancsak
anyanyelvjárását – Magyarországon (a budapesti, a debreceni és a szegedi
egyetemen). Szakmai érdeklődése elsősorban a mordvin lexikológiára, terminológiára és az alaktanra irányul, mint szenior kollégájáé is (a legutóbbi évtizedben – az ideieket is beleértve – Moszinnak is kb. 70 publikációja jelent
meg, eddigi életműve mintegy 350 bibliográfiai tételt tartalmaz), de életének
egy szakaszában a közeli rokon nyelvek közül a cseremisz kérdéseivel is
foglalkozott. Különös késztetést érez egyrészt az iskolai és az egyetemi tankönyvek írása (összesen több mint 30 ilyen művet jelentetett meg), másrészt
pedig a legkülönfélébb kétnyelvű művek szerkesztése iránt is. Összegezve:
rendkívül jelentős mind oktatói, mind pedig tudományos munkássága is.
Egyedülállóan gazdag tankönyvírói múlttal rendelkezik. Finnugor tansegédletei általában a mordvin történeti (finn-volgai, finnugor) morfonológia és
a lexika problematikáját érintik. Néhány jegyzetének címe: Финно-угорская
лексика в мордовских и прибалтийско-финских языках (1985), Фонетическая структура финно-угорской основы слова в мордовских языках
(1989), Словообразовательная структура финно-угорского слова в мордовских языках (1989). Társszerzős egyetemi kiadványa a névszói összetételekkel foglalkozó erza-mordvin–német egybevető szintézise, a Структурно-генетическая и синтаксико-семантическая классификация именных композитов в эрзянском и немецком языках (társszerzős, 2010). – Iskolás könyvei közül kiemelem a következőt: Эрзянь кель. 7-це класс (társszerzős, 1991, 2001²).
Az 1990-es és 2000-es évtizedben számos társszerzős kétnyelvű munkája
jelent meg. Az erza-mordvin–orosz nagyszótárnak a társszerkesztője (Erźań–
ruzoń valks. Эрзянско–русский словарь. Moszkva, 1993), az ugyancsak
társszerzős (hét erza munkatárs állította össze) orosz–erza-mordvin nagyszótárnak a felelős szerkesztője (Русско–эрзянский словарь. Ruzoń–erźań valks.
2012). A finn kollégákkal közösen látott napvilágot az erza-mordvin–finn és
a finn–erza-mordvin szótár (Ersäläis-suomalainen sanakirja. Turku, 1995;
Szaranszk, 1996; Suomalais–ersäläinen sanakirja. Turku, 1999; Szaranszk,
2000). A Heikki Paasonen nyomdokain járó tudós másodmagával még egy
erza-mordvin–német szótárt is megszerkesztett (Erźań–ńemećeń valks. Ersä–
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deutsches Wörterbuch. 2002). Számos kiadást ért meg kétnyelvű társalgási
zsebkönyve is (utolsó, 4. kiadása: Русско–эрзянский разговорник. 2012). –
Itt említem meg Moszin – orosz és erza-mordvin című – terminológiai szótárát, valamint társszerzős szóvégmutató szótárát: Словарь терминов по истории на эрзянском языке для общеобразовательных школ. 2011), illetve Reverse dictionary of Mordvin. Обратный словарь мордовских языков
(2004).
2012-ben látott napvilágot a mordvinisztika kézikönyve (Мордовские
языки. Энциклопедия. – Ism.: Zaicz Gábor: Finnugor Világ XIX/2 [2014]:
39–40). Ebben a betűrendes műben Moszinnak közel húsz címszava jelent
meg (a mordvin doyennek egyébként 24 szócikke) a mordvin nyelvvel kapcsolatban, például: a nyelvjárásokról, a nyelvi normáról, a soksa nyelvjárásról, az uráli nyelvekről, a finnugor nyelvtudományról, az erza-mordvin és a
finnugor nyelvtudományi tanszékről, a mordvin nyelv leíró vizsgálatáról, valamint észt tanáráról, Paul Aristéről, és finn munkatársáról, Alho Alhoniemiről.
Cigankinnal közösen etimológiai szótárt szerkesztettek (Эрзянь келень
нурькине этимологической словарь. 1977), amelyet bővített, átdolgozott
kiadásban újra kiadtak (ez a fentebb már említett Этимологиянь валкс.
1998, 2015²), és ez a – nem kifogástalan – szófejtő szótár manapság a mordvinok készítette legjobb ilyen jellegű mű.
Cigankin professzorral utoljára 2005-ben, Joskar-Olában találkozhattunk,
Moszin viszont a finnugor kongresszusokon azóta is köszönti a mordvinisztika iránt érdeklődőt, a piliscsabai és az oului kongresszuson is a mordvin küldöttséget vezette.
Két kitűnő nyelvész. Isten éltesse őket sokáig!
ZAICZ GÁBOR

Szerkesztői megjegyzés:
D. V. Cigankin és M. V. Moszin többször járt egyetemünkön, vendégprofesszorként hasznos kurzusokat tartottak tanszékünkön. Tudásukat készséggel adták át munkatársainknak, hallgatóinknak. A Debreceni Egyetem Finnugor Tanszéke nevében szeretettel köszöntjük őket születésnapjukon, s jó
egészséget, töretlen munkakedvet kívánunk mi is nekik!
KERESZTES LÁSZLÓ – MATICSÁK SÁNDOR
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Bátori István 80 éves
Évtizedek óta Németországban élő, a hazai finnugristák körében is jól ismert kollégánk nemrég töltötte be nyolcvanadik életévét.
Bátori István 1935. augusztus 23-án született a Felvidéken, Szőgyénben.
A családot 1947-ben áttelepítették Magyarországra. A pedagógus szülők
Szarvason kaptak állást. A jubliáns 1954-ben érettségizett. 1954-től 1956 októberéig a Szegedi Egyetem magyar–orosz szakos hallgatója volt. Aktívan
részt vett az 1956-os népfelkelésben, Szarvason volt nemzetőr. A megtorlás
elől Angliába menekült, ahol menedékjogot és ösztöndíjat kapott. 1957 és
1959 között szlavisztikát tanult az Oxfordi Egyetemen. 1960-ban került Göttingenbe, ahol a kiváló német finnugrista, Wolfgang Schlachter tanítványa
volt. 1962 és 1967 között magyar lektorként dolgozott a göttingeni Finnugor
Szemináriumban. 1967-ben doktorált finnugor nyelvészetből. Az 1967–68-as
tanévben Amerikában, a MIT-en, Noam Chomskytól tanult. Ezután 13 évig a
német IBM Kutatási Osztályán dolgozott, gépi fordítással és számítógépes
nyelvészettel foglalkozott. Közben 1979-ben habilitált a Bonni Egyetemen.
1980 őszén meghívták professzornak a Koblenz-Landaui Egyetem akkor alapított Alkalmazott Informatika tanszékére. 2000-ben ment nyugdíjba, és lett
professzor emeritus. De – mint az alábbiakból látható – az aktív tudományos
tevékenységgel nem hagyott fel.
Finnugor tárgyú munkásságából megemlítendő Wortzusammensetzung
und Stammform-verbindung im Syrjänischen mit Berücksichtigung des Wotjakischen c. monográfiája (Wiesbaden, 1969, Ural-Altaische Bibliothek XVII.).
Ez a mű, mint az előszóból megtudjuk 1963 és 1966 között született Göttingenben. A szerző a szóösszetétel elméleti és módszertani problémáinak
tárgyalása után bemutatja és típusokba sorolja a zürjén nyelv összetett szavait. Megállapításai kiállták az idő próbáját, ma is támaszkodhatunk rájuk.
Egy bő évtizeddel később jelent meg szociolingvisztikai tárgyú könyve a
Russen und Finnougrier. Kontakt der Völker und Kontakt der Sprachen (Otto
Harrassowitz, Wiesbaden, 1980. Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica 13.). Ezt akkor írta, amikor Tübingenben élt és (saját szavaival) nyelvészeti remeteségben az IBM-nél dolgozott. A könyv első részében a népek
kapcsolatairól szól, elsősorban a rendelkezésre álló demográfiai adatok alapján. Minden részletre kiterjedő táblázatai ma is jól használhatók az 1970 előtti időszakra vonatkozóan. Sajnos, azóta tovább romlott a demográfiai
helyzet. A második részben a nyelvi kapcsolatokkal foglalkozik. Viszonylag
kis terjedelemben tárgyalja a szókölcsönzéseket, hiszen azokról számos önálló monográfia és tanulmány készült, amelyeket Bátori lelkiismeretesen fel is
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sorol. Nagyobb teret szentel a hangtani és a mondattani interferencia kérdéseinek. Ebben az esetben is alapművet alkotott, a finnugor–orosz kapcsolatok
mai kutatói (és vannak szép számmal) aligha hagyhatják figyelmen kívül
Bátori megállapításait (feltéve, ha olvasnak németül).
Több finnugor kongresszuson is részt vett. Hadd említsem meg ott elhangzott előadásai közül az alábbiakat: Die finnisch-ugrische Vokalharmonie
– Ein Rekonstruktionsversuch. In: Osmo Ikola (red.), CIFU-5. Pars VI: 34–
39. Turku 1981; és Generating the Inflectional Pradigms of Verbs in Uralic
Languages. In: H. Leskinen – S. Maticsák – T. Seilenthal (red.), CIFU-8.
Pars III: 77–84. Jyväskylä 1995. Ez utóbbi a finnugrisztika és a számítógépes
nyelvészet határterületén helyezhető el, hiszen az igei paradigma számítógépes generálásának elméleti és gyakorlati problémáit fejtegeti, három uráli
nyelv (finn, magyar, mordvin) példáján.
Első, Bátorival kapcsolatos személyes élményem az 1975-ös budapesti
finnugor kongresszushoz kapcsolódik. A hangfejlődési tendenciák (régebbi
terminussal hangtörvények) számítógépes generálásáról tartott előadást: Die
maschinelle Kontrolle der hypothetischen uralischen Formen (nyomtatásban:
CIFU-4. Pars III: 121–154. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981). Azt mutatta
be, hogyan lehet számítógéppel ellenőrizni a kutatók által kidolgozott hangfejlődési tendenciákat. 43 etimológia példáján bizonyította, hogy az alapnyelvi (rekonstruált) alakokból szabályosan levezethetők a mai magyar, finn és
lapp folytatók. Számomra nagy élmény volt Bátori előadása. Azt hiszem,
nem utolsósorban ez az előadás váltotta ki érdeklődésemet a számítógép
nyelvészeti alkalmazása iránt.
1986 és 1988 között megjelent nyomtatásban az MTA Nyelvtudományi
Intézetének Finnugor Osztályán Rédei Károly vezetésével készült uráli etimológiai szótár, az Uralisches Etymologisches Wörterbuch (= UEW). Ez közel 1900 etimológiai szócikket és ezeken belül sok tízezer nyelvi adatot, ezek
jelentéseit és forrásait tartalmazza. Az adatok nagy mennyisége szükségessé,
a számítástechnika fejlődése pedig lehetővé tette ennek a nagy anyagnak a
számítógépes feldolgozását.
Ilyen irányú elképzeléseimet nagymértékben megerősítette az a rövid beszélgetés, amit Bátorival a nyolcvanas évek vége felé egy napfényes nyári
vasárnap folytattunk a tihanyi templom előtt. A találkozás teljesen véletlen
volt, családjainkkal mindketten a Balatonon nyaraltunk. Nem tudom, hogy
Bátori emlékszik-e erre a találkozásra, és ugyanúgy emlékszik-e rá mint én.
Több mint huszonöt év után nem lehetek biztos emlékeim megbízhatóságában. Én úgy emlékszem, hogy a beszélgetés során röviden szóba került az
UEW számítógépes feldolgozása is. Ezt Bátori, aki akkor már évek óta szá422
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mítógépes nyelvészeti tanszéket vezetett a Koblenzi Egyetemen, megvalósíthatónak tartotta, maximálisan támogatta, és közreműködését is felajánlotta.
Az MTA Nyelvtudományi Intézetének Finnugor Osztályán 1989 elején
kezdtünk hozzá az UEW nyomtatott változatának számítógépre viteléhez,
mint erről 1990-ben a debreceni finnugor kongresszuson beszámoltam, ld.
Uralisches (Finnisch-Ugrisches) Etymologisches Archivum. In: L. Keresztes
– S. Maticsák (red.), CIFU-7/1B: 71–76.)
A munka hosszadalmas és fáradságos volt, és az eredetileg tervezettnél
sokkal tovább tartott. De az 1995-ös jyväskyläi finnugor kongresszuson Molnár Zoltán már beszámolhatott az elért eredményekről és bemutathatta az elkészült anyagot: Uralic Etymological Archive. In: H. Leskinen – S. Maticsák
– T. Seilenthal (red.), CIFU-8. Pars V: 121–123. Jyväskylä 1996. Ezután
kezdődött Bátori tevékeny részvétele a munkálatokban. Saját szavait idézve:
„A jyväskyläi kongresszusi bemutató után Bátori érintkezésbe lépett az
UESz (= UEW) főszerkesztőjével, Rédei Károllyal és az MTA Nyelvtudományi Intézetének akkori igazgatójával, Kiefer Ferenccel és felajánlotta nekik, hogy egy kooperációs program keretében a Koblenzi Egyetem Számítástechnikai Karának CL-intézetében transzformálja az UESz (= UEW) géppel
olvasható szövegszerű anyagát adatbázissá, ami lehetővé teszi az etimológiai
anyag sokrétű használatát.” (Finnugor Világ XX/1: 4.) Az ezt követő fejleményeket és eredményeket az ünnepelt részletesen leírja két legutóbbi cikkében (Az Uralotéka digitális adatbázis. FUD 20: 3–22., illetve Uráli Etimológiai Adatbázis: Mit tud az Uralotéka? Finnugor Világ XX/1: 3–10.), ezért én
itt csak a legfontosabb eseményeket sorolom fel.
1997-ben adtuk át az RTF formátumú anyagot Bátorinak, vagyis a Koblenz-Landaui Egyetem Számítástechnikai-Nyelvészeti Intézetének. Az anyag
adatbázissá való átalakítása 1997 és 2002 között zajlott. A munkát Bátori és tanítványai végezték. Erről az ünnepelt számolt be a tartui finnugor kongresszuson: Uralische Etymolgische Databasis. In: T. Seilenthal (red.), CIFU-9. Pars
IV: 113–121. Tartu 2000. Az Uráli Etimológiai Adatbázis (= UEDb) elkészültét nem lehet pontos időponthoz kötni, mert az észlelt hibák kijavítása
még évekig tartott, és folyamatosan születtek az újabb és újabb változatok.
Közben 2008-ban e sorok íróját nyugdíjba küldték az MTA Nyelvtudományi
Intézetéből, így hivatalos szerepem a munkálatban megszűnt. Bátorival azonban úgy határoztunk, hogy kollegiális alapon tovább folytatjuk az együttműködést.
Bátori 2010-ben az UEDb teljes anyagát átadta a Nyelvtudományi Intézet
Finnugor Osztályának, ahol azt kiegészítették az etimológiák jelentésköri
osztályozásával és egy teljesen új külső formát adtak neki. Ez http://www.
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uralonet.nytud.hu címen érhető el az Interneten. Az eredeti változat (ennek
Bátori az Uralotéka nevet adta) két címen is elérhető: http://uraloteka.
nytud.hu és http://uralothek.uni-koblenz.de:8080/Uralothek/pdom/basis.html.
Ez utóbbit az elmúlt években kibővítettük korábbi szerzők rekonstruktumaival, az alapjelentések magyar, angol, orosz és finn fordításaival, valamint
az őspermi etimológiákkal. Jelenleg folyik Honti László akadémikus vezetésével az UEW második kiadásának tervezése. A munkálat alapjául az UEDb
szolgál. Bátori ehhez is felajánlotta szívesen vett segítségét.
Mint láttuk, Bátori fontos művekkel gazdagította a hagyományos finnugrisztikát és számítógépes nyelvészeti munkássága is jelentős (erről itt még
csak utalásszerűen sem tudtam megemlékezni), de véleményem szerint legjelentősebb tudományos alkotása mégis csak az UEDb. Mint a munkálatnak
kezdetektől aktív résztvevője, jól tudom, milyen óriási módszertani és technikai problémákkal kellett Bátorinak megküzdenie, hogy megteremtse az első
működő etimológiai adatbázist. Azt hiszem, nyugodtan kimondhatjuk, hogy
Bátori nélkül ez sohasem valósult volna meg.
Több évtizedes és jelenleg is eredményesen folytatódó együttműködésünk
során rendkívül jó kollegiális és baráti kapcsolat alakult ki közöttünk. Megtanultam becsülni Bátori István tudósi és emberi jó tulajdonságait. Tudósként
szerény, alapos és megfontolt, emberként korrekt és barátságos, jó humorérzékkel megáldva. Az elmúlt évek során voltak persze véleménykülönbségek
és nézeteltérések is köztünk, de a felmerült problémákat, köszönhetően az
ünnepelt kompromissziumkészségének, mindig meg tudtuk oldani mindkettőnk számára elfogadhatóan.
Remélem közös munkánk még folytatódni fog ad multos annos!
CSÚCS SÁNDOR
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Voigt Vilmos 75 éves
Voigt Vilmos 1940. január 17-én született Szegeden. Általános és középiskolai tanulmányait Budapesten végezte. Magyar nyelv és irodalom, valamint néprajz/folklorisztika szakon kiváló minősítésű egyetemi oklevelet szerzett a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen (1963). Ugyanitt lett
először gyakornok (1963–), tanársegéd (1964–), adjunktus (1970–), docens
(1976–), majd egyetemi tanár (1995–). 2010-ben, nyugdíjba vonulásakor kapta
meg a professzor emeritus címet. 1979-től vezette az ELTE Folklore Tanszékét. A Magyar és összehasonlító folklorisztika doktori (PhD)-program alapítója és első vezetője volt az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.
A folklór esztétikája témaköréből írt kandidátusi értekezését (1973) kitűnő iskolai eredményei lezárásaként, Sub auspiciis Rei publicae popularis elismeréssel védte meg. 1995-ben habilitált, majd ugyanebben az évben a balti
finn népek folklórját elemző értekezésével szerezte meg akadémiai doktori
címét.
Néprajzkutató, antropológus, összehasonlító szemiotikai kutatásokkal, különösen elméleti kérdésekkel foglalkozó bölcsész. Kutatói munkássága kiterjed a magyarságtudomány, a finnugrisztika, a skandinavisztika, a baltisztika,
az összehasonlító vallástudomány (különös tekintettel a sámánizmus), valamint a kultúraelmélet és -történet területére.
Tagja, illetve választott vagy tiszteletbeli tagja számos magyar és külföldi
tudományos társaságnak, szervezetnek, bizottságnak, könyvsorozatok vagy
folyóiratok szerkesztőbizottságának, UNESCO-szakértő. A Magyar Néprajzi
Társaság és a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság volt elnökhelyettese, a Magyar Szemiotikai Társaság alapító elnöke, a European Centre for
Traditional and Regional Cultures nemzetközi bizottságának alapító elnöke.
A Nemzetközi Finnugor Kongresszusok (ICFUC) nemzetközi bizottságának
tagja. Az International Association for Semiotic Studies bizottsági tagja és a
Folklore Fellows folklorisztikai szervezet elnökségi tagja. Vezetőségi tagja a
Magyar Vallástudományi Társaságnak. Döntő szerepet játszott a budapesti
Európai Folklór Intézet létrehozásában. A Szellemi Kulturális Örökség Magyar Nemzeti Bizottságának tagja.
A Finn Irodalmi Társaság levelező tagja, a Finnugor Társaság rendes tagja,
a Kalevala Társaság külföldi tagja, a Societas Uralo-Altaica külföldi tagja, a
Finn Szemiotikai Társaság és a Porthan Társaság tiszteletbeli tagja. Az
Európai Néprajzi Társaság (SIEF) és a Nemzetközi Népmesekutató Társaság
(ISFNR) több bizottságának volt tagja. A Reguly Társaság, illetve a Lengyel
Szemiotikai Társaság tiszteleti tagjává választotta.
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Voigt Vilmos számos kitüntetés birtokosa: Felsőoktatási Tanulmányi Érdemérem, Ortutay Gyula-emlékérem és Györffy István-emlékérem (néprajzi
kutatásokért; mindkettőt a Magyar Néprajzi Társaság adományozta), Scheiber Sándor-díj (a zsidó vallás-, művelődéstörténet és oktatás magyarországi
előmozdításáért), a folklór esztétikájának tanulmányozásáért Lukács Györgydíj, a helsinki Kalevala Társaság emlékérme, a Finn Oroszlán Lovagrend lovagi fokozatának birtokosa. Megkapta az Európai Folklór Intézettől az Európai Folklór Érmet. Az ELTE Pro Universitate érmének és a Kalevala Társaság jubileumi érmének tulajdonosa. 2010-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével tüntették ki. A Bukaresti Tudományegyetem „professor honoris causa” címének birtokosa, a Tartui Egyetem díszdoktora, a Magyar Tudományos Akadémia Eötvös József koszorújának és a Laureatus
Academiae címnek a birtokosa.
Szerzőként és szerkesztőként 75 kötetet jegyez. A munkásságát összegző
két bibliográfiai kötet 2442 (!) saját, önálló tételt tartalmaz (ld. Voigt Vilmos
könyvészete 1–2. Szerk. Keményfi Róbert. Néprajzi Tanszék, Debrecen.
2010, 2015). Több mint 500 tanulmánya és cikke jelent meg külföldön, különböző nyelveken. Számos egyetemi tankönyv és kézikönyv szerkesztője és
szerzője. Több éven keresztül az Internationale Volkskundliche Bibliographie
szerkesztőbizottságának magyar tagja volt.
Voigt professzor úr óriási munkásságának jelentékeny része foglalkozik
nyelvrokonaink hitvilágával, folklórjával, szemiotikájával. Ezek közül itt
csak a finn(ugor) vonatkozású köteteit említjük meg: Menin puutarhaani.
Valikoima unkarilaisia kansanrunoja 1500-luvulta 1900-luvulle [Mentem a
kertembe. Magyar népköltési gyűjtemény, 16–20. század]. Helsinki, 1990;
60 kaunista unkarilaista kansanlaulua [Hatvan szép magyar népdal]. Szombathely, 1992; Irodalom és nép Északon: a balti finn népek folklórja mint az
európai folklór része. Budapest, 1997; Europäische Linien: Studien zur Finnugristik, Folkloristik und Semiotik. Budapest. 2005.
Terepmunkát és kutatást végzett több európai, afrikai, amerikai és ázsiai
országban. Vendégelőadó volt számos egyetemen (Helsinki, Turku, Tartu,
London, Berkeley, Nashville, Berlin, Hamburg, Marburg, Innsbruck, Szófia,
Újvidék, Kolozsvár). Az utóbbi években is ad még órákat, és részt vesz hazai
és a nemzetközi doktori programokban.
Voigt Vilmos úgy vált kiemelkedő kutatójává a magyar – és a finnugor –
néprajztudománynak, hogy hazája kultúráját közvetítette mindenkor Európa
felé, ill. a kontinens tradicionális műveltségét értelmező nemzetközi írásokat
ismertette meg a magyar szakmai közösséggel.
KEMÉNYFI RÓBERT
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