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Névszói tőtípusok nyelvjárási 
stabilitásáról természetes 

morfológiai keretben 
 
Bodó Csanád 

 

 

1. Bevezetés1
 

A magyar nyelv névszói tőtípusainak nyelvjárási változatosságáról számos 

empirikus feltáró vizsgálat készült, de ezek közül kevés munka foglalkozott 

elméleti szempontból a kérdéssel. Tanulmányomban a természetes morfológia 

elveit alkalmazva kétféle kontextusban elemzem a nyelvjárási névszói tőtípusok 

stabilitásának mutatóit: egyrészt az ausztriai Felsőőr (Oberwart) újabb magyar 

nyelvi változásait vizsgálom meg, ezek közül a helyi magyar–német nyelvcsere 

folyamatát kísérő közösségi nyelvvesztés alaktanával foglalkozom. Másrészt a 

névszói morfológia tőtípusainak térbeli változatosságát elemzem 

nyelvatlaszadatok alapján, abból a feltevésből kiindulva, hogy a tőtípusok 

állandósága és térbeli változatossága között szoros összefüggés van. 

A következőkben először a természetes morfológia elméletét vázolom 

röviden (az elméletről bővebben lásd Ladányi 2007), majd a magyar nyelv 

névszói tőtípusai közül az itt tárgyalandókat a felsőőri nyelvjárás 

morfológiájának példáján mutatom be. Ezután először a felsőőri közösségi 

nyelvvesztés néhány alaktani változásának bemutatása következik. Elemzésem 

amellett, hogy a fellépő változások elméletileg megalapozott értelmezését adja, 

magának a természetes morfológiának az alapelveit is empirikus vizsgálat alá 

vonja. Az utóbbi ugyancsak érvényes a második empirikus vizsgálatra, amely a 

Felsőőr kapcsán már elemzett tőtípusok változatosságát a Kárpát-medencei 

magyar nyelvterületre kiterjedve vizsgálja meg. A két vizsgálat ugyan a nyelvi 

változatosságot kétféle szempontból, egyrészt a nyelvi változásban, másrészt a 

térbeliségben vizsgálja, de mindkét megközelítés alkalmas a morfológiai 

osztályok (tőtípusok) egymáshoz viszonyított stabilitásának kimutatására. (A 

kétféle megközelítés közötti összefüggésről a dolgozat 5. fejezetében lesz 

bővebben szó.) A tanulmány végén az eredményeket a természetes morfológiai 

                                                           
É. Kiss Katalin – Hegedűs Attila (szerk.) 2012. Nyelvelmélet és dialektológia 2. PPKE BTK 

Elméleti Nyelvészeti Tanszék – Magyar Nyelvészeti Tanszék. Piliscsaba. 11–33. 
1 A dolgozat megírása során Bolyai János Kutatási Ösztöndíjban részesültem. Köszönetet mondok 

Juhász Dezsőnek és a dolgozat két anonim lektorának a dolgozathoz fűzött megjegyzéseiért, 

valamint Vargha Fruzsina Sárának, aki az itt bemutatandó térképek előállításában nyújtott 

segítséget. 
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elvekkel összefüggésben tárgyalom, és javaslatot fogalmazok meg az elmélet 

empirikus tesztelésével kimutatott problémák kezelésére. 

 

2. A természetes morfológia 
A természetes nyelvelmélet funkcionális szemléletű; a generatív nyelvészethez 

képest megfogalmazódó alternatív elméletek közé tartozik. Az elmélet központi 

kategóriája a természetesség fogalma, ennek első kidolgozása a fonológiában 

David Stampe és Patricia Donegan nevéhez fűződik (Stampe 1969; Donegan és 

Stampe 1979/1993). A természetes morfológia előzményeként a természetes 

fonológia továbbfejlesztett változata (Dressler 1984), valamint korábbról a 

Prágai Nyelvészkör jelöltségi koncepciója és annak Jakobsonhoz kötődő 

morfológiai alkalmazása említhető meg (vö. Jakobson 1965). Emellett a Peirce-i 

szemiotika fogalmának nyelvészeti kiterjesztése is hozzájárult a természetes 

morfológia kialakulásához (vö. Wurzel 1988; Dressler 1995). 

Az elmélet elsődleges célja a természetesség elveinek meghatározása, 

amelyek többek között számot adnak a morfológiai jelenségek (a morfológiailag 

összetett szavak szerkezete, a paradigmák felépítése és egymáshoz való 

viszonya, a produktivitás stb.) univerzális és nyelvspecifikus elrendeződéséről. 

Az egyetemes és nyelvspecifikus elvek a természetes morfológia két 

alterületéhez kapcsolódnak: egyrészt a rendszertől független morfológiai 

természetesség univerzális jelöltségi elméletéhez (Mayerthaler 1981, Dressler és 

mtsai 1987), másrészt a rendszerfüggő természetesség vagy másként rendszer-

adekvátság alelméletéhez (Wurzel 1984, Dressler és mtsai 1987).  

Az egyetemes morfológiai természetesség három alapelvéről lesz itt szó 

Dressler (2000) nyomán: az ikonicitásról, a morfoszemantikai és morfotaktikai 

transzparenciáról (áttetszőségről), valamint a kölcsönösen egyértelmű 

megfelelésről (egy-egyértelműség). Az ikonicitásnak a Peirce-i szemiotikában 

megalapozott fogalma a természetességet azokban az esetekben tartja nagyobb 

mértékűnek, amelyeknél a szemantikailag jelöltebb elemek a kifejezés síkján, 

esetünkben morfológiailag is összetettebbek. A szerkezeti ikonicitás – ez a 

fogalmi sík összetettségének a kifejezés síkján való leképezését jelenti – például 

a szám kategóriája esetében úgy érvényesül, hogy mivel az alapesetnek tekintett 

egyes számhoz képest a többes szám szemantikailag jelöltebb, az egyes számú 

alakkal összehasonlítva a többes számú alak morfológiailag összetettebb. Ez 

figyelhető meg a magyarban is. A kisebb mértékű természetességet mutató 

metaforikus ikonicitás – a többesjelölés példájánál maradva – a többes szám 

jelölésében a szó összetettségét nem növeli meg, de az egyes számú és többes 

számú alak jelölése eltér egymástól, például a német Mutter 'anya' többes számú 

Mütter alakjában. A nem ikonikus jelek esetében az egyes és többes számú alak 

hangsora azonos egymással, például az angol sheep 'birka; birkák' esetében 

(erről lásd még Ladányi 2007: 34–35). 

A szemiotikai áttetszőség elvére vezethetjük vissza a morfológiai 

áttetszőség paramétereit. A morfoszemantikai áttetszőség esetében a 

transzparencia a jelentés fregei kompozicionalitását jelenti. Az inflexiós 
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morfológiára általában nagy fokú morfoszemantikai áttetszőség jellemző, de az 

ellenkezőjére is van példa az ún. parazita alakulatok esetében (vö. Aronoff 1994: 

33; idézi Dressler 1999: 137): a lengyel czyta-ł-by '[ő (hn.)] olvasna' ugyan jelen 

idejű alak, de a múlt idő -ł inflexiós morfémájával azonos szuffixum jelenik meg 

benne. A morfotaktikai áttetszőség szempontjából azok számítanak 

természetesebb alakoknak, amelyekben a percepciót nem nehezítik meg 

fonetikai vagy még inkább morfofonológiai folyamatok. Például a felszólító 

módú igelakok közül a várj áttetszőbb, mint a láss, mivel az előbbi alakban a 

tőmorféma és a jel kapcsolata kisebb mértékű hangtani módosulással jár (csak a 

módjel képzési helye változik), mint a láss-nál, ahol a tővégi magánhangzó és a 

módjel egyaránt módosul. A morfológiai jelenségek közül a legkevésbé 

áttetszőnek a szuppletív alakok bizonyulnak, például a magyar létige enyhén 

szuppletív alakjai (vagy, van, volt stb.) vagy a sok : több megfelelés a 

melléknévfokozás köréből. 

A harmadik egyetemes paraméter a kölcsönösen egyértelmű megfelelés 

elve, amely kimondja, hogy az a természetesebb lehetőség, ha egy és ugyanazon 

forma mindig ugyanahhoz a jelentéshez kapcsolódik és ennek az összefüggésnek 

a fordítottja is érvényes. A török többes számú névszói inflexiós toldalék, a -ler 

például az egyetlen, amely a pluralitás kifejezésére szolgál, és a -ler-nek nincsen 

más jelentése a többes számon kívül (vö. Pöchtrager és mtsai 1998: 63). 

A természetes morfológia általános elveiből levezethető diakrón 

feltevéseket illetően Dressler (2000: 293) úgy fogalmaz, hogy „a diakrón 

változásban a természetesebb opcióknak a kevésbé természetesekkel szemben 

stabilabbnak kell lenniük egy és ugyanazon paraméter esetében, és a morfológiai 

változás irányának optimálisan a nagyobb mértékű morfológiai természetesség 

felé kell mutatnia”. A nyelvi változás előrejelzésében azonban a más területekre 

vonatkozó predikciókhoz hasonlóan szembesülünk az egyes preferenciák közötti 

ellenmondásokkal, valamint más nyelvi szinteken fellépő folyamatokkal. 

Nincsen olyan nyelv, amelyben minden paraméter a legtermészetesebb 

megoldást mutatná, így fontos hangsúlyozni, hogy a természetesség a történeti 

változásokban is olyan viszonyfogalomként kezelendő, amelynek az értékelése 

csak az egyes paraméterekben oldható meg ellenmondástól mentesen (feltéve, 

hogy morfológián kívüli folyamatok nem írják felül a természetesség 

morfológiai értelmezését). 

Az egyetemes, rendszertől független morfológiai természetesség mellett a 

rendszerfüggő természetesség komponense alkotja az elmélet másik fő 

területét. A nyelvek nem mindenben felelnek meg az egyetemes 

preferenciáknak, és nem csupán a paraméterek közötti ellenmondások miatt. A 

rendszertől függő természetesség Wolfgang Wurzel (1984; Dressler és mtsai 

1987) által kidolgozott két elve, a rendszeradekvátság (rendszernek való 

megfelelés) és a morfológiai osztályok stabilitása határozza meg, hogy az adott 

nyelvben a beszélők mit tekintenek „normálisnak”.  

A rendszertől függő természetességi elvek egyrészt a rendszernek való 

megfelelésből adódnak. Az elv számos tulajdonság nyelvenként eltérő 
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meghatározását követi, például a morfológiai kategóriák előfordulását (a magyar 

főnévi inflexióban a nyelvtani szám bináris kategóriája, az esetragozás, a 

birtokos személyjelek stb.) vagy a szóalapú és a tőalapú inflexiónak a 

rendszerben való elterjedtségét, a kategóriák elkülönülő vagy összetett 

kifejezését stb. (Dressler és mtsai 1987: 63). Ezeknek a tulajdonságoknak az 

értékei az adott nyelv inflexiós rendszerére jellemző alaptulajdonságok (például 

a magyar esetében a szóalapú inflexió), amelyek az egyes morfológiai 

osztályokat többnyire jellemzik (erről lásd alább). 

A nyelvspecifikus természetességet meghatározó második elv a 

morfológiai osztályok (tőtípusok) stabilitásáról szól. A szavak inflexiós 

paradigmájára jellemző morfológiai jelenségek általában e szavak morfológián 

kívüli (fonológiai és/vagy szintaktikai-szemantikai) tulajdonságaival állnak 

összefüggésben. Az utóbbiak közül a fonológiaiak a szó végződésének vagy 

tőbelseji magánhangzójának tulajdonságai, a szemantikai és szintaktikai 

tulajdonságok pedig például a névszói morfológiában a nyelvtani nem vagy 

olyan jegyek, mint a „személy”, „élőlény”, „rokonsági viszony”, az igeiben a 

modalitás, tranzitivitás stb. (A morfológián kívüli tulajdonságokkal való 

összefüggés azért meghatározó, mert a ragozási osztályok gyakran a szavak 

fonológiai és szemantikai vagy szintaktikai tulajdonságai alapján szerveződnek 

meg.) A morfológiai és morfológián kívüli összefüggések implikatívak: például 

ha egy orosz főnév -a hangra végződik a jelöletlen esetben, akkor a birtokos eset 

ragja egyes számban alapesetben -i vagy hangkörnyezettől függően -y, a részesé 

-e stb. Ha morfológián kívüli tulajdonságok nem határozzák meg a szavak 

paradigmáját, akkor morfológiai „referencialakok” biztosítják az implikatív 

viszonyokat. Például ha egy német főnév többes számban az -er szuffixot veszi 

fel, akkor a többes számban umlaut is megjelenik, és az egyes számú 

birtokviszonyt az -s toldalék fejezi ki (Kalb : Kälb-er : Kalb-es). A szavak 

paradigmáját ezek az implikatúrák tartják össze, amelyeket Wurzel 

paradigmastruktúra-feltételeknek nevez. Az azonos feltételeket követő szavak 

morfológiai osztályokba rendeződnek. 

A morfológiai osztályok paradigmastruktúra-feltételei nem azonos 

érvényűek, és így az osztályok stabilitásának mértéke is különbözik egymástól. 

A nagyobb hatókörű feltételek a morfológián kívüli tulajdonságok alapján 

egyenértékű szavak jelentősebb részére terjednek ki; a legnagyobb hatókörű és 

így a beszélők által normálisnak tekintett paradigmastruktúra-feltételek 

dominánsak más feltételekhez képest. Az általuk meghatározott morfológiai 

osztályok ennek megfelelően stabilitást mutatnak. A stabil osztályokhoz képest 

más feltételeket követő osztályok instabilnak vagy a stabilitás szempontjából 

semlegesnek bizonyulnak. Az instabil osztályok jellemzője, hogy az azonos 

morfológián kívüli tulajdonságokban osztozó szavak többsége által követett 

feltételekkel szemben más paradigmastruktúra-feltételeknek felelnek meg. 

Ebben az esetben tehát a domináns paradigmastruktúra-feltételektől 

különböznek az instabil osztály feltételei. A stabilitás szempontjából semleges 

osztályok közös jellemzője, hogy nem domináns paradigmastruktúra-felvételt 
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követnek, de vannak olyan morfológián kívüli, a stabil osztályokétól különböző 

tulajdonságaik, amelyek felülírják a domináns feltételeket. Ezek az osztályok 

vagy komplementer – morfológián kívüli jellemzőik alapján a hozzájuk tartozó 

szavakat más osztályokból kölcsönösen kizáró – viszonyban vannak egymással, 

vagy „versengenek” az azonos morfológián kívüli tulajdonságot mutató 

szavakért. (A magyar névszói tőosztályok stabilitásáról lásd alább.) 

A természetesség egyetemes és rendszertől függő paramétereinek 

áttekintése után ismételten felvethető, hogy mi történik, ha két elv értékei 

egymásnak ellentmondanak, azaz például az univerzális paraméterek alapján 

természetesebbnek bizonyul egy olyan jelenség, amely a rendszertől függő 

tényezők szerint jelöltebb. Az univerzális természetesség és a rendszertől függő 

természetesség elméleti összetevője között hierarchia áll fenn: az univerzális 

paraméterek a rendszerfüggő természetesség szűrőjén keresztül érvényesülnek, 

azaz ha az utóbbi nem tölti ki értékkel valamely paraméterét, akkor az 

egyetemes, rendszertől független összetevő lép működésbe. De az elmélet két 

összetevőjén belül felsorolt paraméterek is hierarchikus elrendeződésűek; 

Mayerthaler az általa vizsgált egyetemes természetességi paramétereket és 

Wurzel nyelvspecifikus elveit skálán rendezte el, amelyen a nagyobb hatókörű 

elvektől haladunk a kevésbé meghatározó elvekig (Dressler és mtsai 1987). A 

paraméterek skálája Dressler (2000) fent is alkalmazott terminológiájához 

igazítva a következő (a relációjel hierarchikus viszonyt jelöl): a rendszernek való 

megfelelés > a morfológiai osztályok stabilitása > kölcsönösen egyértelmű 

megfelelés = morfotaktikai áttetszőség > ikonicitás (vö. Dressler és mtsai 1987: 

52; lásd még i. m. 92–93). A hierarchiában felsorolt elvek alapján 

megállapítható az egyes morfológiai osztályok egyetemes és az adott nyelvre 

jellemző relatív „természetessége”, és ezáltal értelmezhető az osztályok 

változással szemben mutatott stabilitása. 

 

3. Morfofonológiai osztályok a felsőőri nyelvjárás névszói 
rendszerében 
A felsőőri nyelvjárás névszói rendszerének ragozási osztályait áttekintő 

elemzésemhez előrebocsátandó, hogy a magyar nyelv változataiban nem 

morfológiai, hanem morfofonológiai ragozási osztályokról érdemes beszélni. A 

magyar nyelv változatainak ragozási osztályai ugyanis morfofonológiai 

különbségeket mutatnak egymáshoz képest a toldaléknak a tőhöz való 

kapcsolódásában (a kötőhangzó meglétében vagy hiányában, annak 

minőségében, valamint a többalakú toldalékok minőségében), illetve a többalakú 

tövek változatainak és az egyes toldalékoknak a kapcsolódásában (vö. 

Pöchtrager és mtsai 1998). Ezek a morfofonológiai különbségek jelentik a 

magyar névszói paradigmastruktúra-feltételeket. A magyar nyelv alapvetően 

szóalapú inflexiós rendszeréből adódóan az egyalakú tövekhez képest a 

többalakúak száma és az ezekhez tartozó szavak aránya viszonylag csekély. 

A felsőőri nyelvjárás névszói tőosztályai közül csak néhányat vonok be az 

elemzésbe; olyanokat, amelyekbe nemcsak a felsőőri nyelvjárásban, hanem a 
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köznyelvi változatban is nagyobb számú főnév sorolható, valamint a két 

változatban a típusok azonosak vagy közvetlenül összevethetők egymással. A 

vizsgálatba bevont típusokat a természetes morfológia elvei alapján azonos 

paradigmastruktúra-feltételeket felmutató osztályokba és alosztályokba rendezve 

mutatom be. A legtöbb osztály megnevezése Nádasdy és Siptár (1994) 

terminológiáját követi; kivéve a „családi” tövekét – ez a megnevezés tőlem 

származik. 

Az első osztály a rendes töveké. E szavak a felsőőri nyelvjárásban, 

hasonlóan a köznyelvhez, produktív osztályt alkotnak, az újabb szavak ebbe az 

osztályba kerülnek be, ha mássalhangzóra vagy középső és felső nyelvállású 

magánhangzóra végződnek (a felsőőri -ë kivételével, amely toldalékok előtt 

megnyúlik). Erre az alosztályra jellemzők leginkább a magyar főnévi 

esetrendszer alaptulajdonságai, azaz paradigmastruktúra-feltételei dominánsak. 

E feltételek az egyalakúság mellett a következők: (i) ha akkuzatívuszban a 

kötőhangzó középső nyelvállású (-o/-ë/-ö), akkor a többes szám -k jele előtt is 

az; (ii) ha a -k többesjel előtt az előbbi minőséget veszi fel a kötőhang, akkor a 

birtokos szerkezetekben az egyes szám első és második személy, valamint a 

többes szám harmadik személy toldaléka előtt középső nyelvállású kötőhang 

jelenik meg. A két feltétel együttes megfogalmazására azért van szükség, mert a 

magánhangzóra végződő töveknél, valamint hangkörnyezettől függően a 

mássalhangzóra végződő szavak egy részénél az (i) feltétel nem teljesül (például 

a felsőőri liányt, liányok, liányom, liányod, liánytok, liányjok alakokat). A a 

magyar köznyelv rendes töveiről lásd Nádasdy és Siptár (1994: 161); a felsőőri 

nyelvjáráséiról lásd Imre (1971: 65). 

A második osztályt az általam családi töveknek nevezett, azaz a tővégi alsó 

nyelvállású rövid magánhangzó megnyúlását vagy törlődését mutató szavak 

mutatják. Ebben az alosztályban tővégi magánhangzónyúlás jelenik meg a 

felsőőri nyelvjárásban a nominatívuszi és a birtokjel előtti tövek kivételével, de a 

tővégi nyílt magánhangzó törlődik a harmadik személyű birtokos személyjelek 

előtt (például apa, apa-ejjë ~ apa-ej ‘apáé’: apá-m, apá-d : ap-csa, ap-csok). Az 

alosztály zárt, hat alapeleme az anya, apa és atya, valamint a nem birtokos 

szerkezetben ritkán használatos bátya, néne és öcse.
2
 Mivel e szavak összetett 

szavak alaptagjai is, ezek az alosztályba tartozó főnevek sorát tovább bővítik 

(nagyanya, dédapa, nagybátya stb.). Az alosztály nemcsak hangtanilag motivált, 

hanem – a magyar nyelv morfofonológiai osztályai között egyedülálló módon – 

egyben szemantikailag is, mivel az ide tartozó főnevek jelentése mind családi 

viszonyokra utal (innen az osztály megnevezése). 

A következő három tőtípust nyitótövek adják. Közülük az első az egyalakú 

abszolút nyitótövek típusa, amely a főnevek esetében zárt (nem produktív) 

                                                           
2 Az öcse ugyan köznyelvi értelmező szótárainkban öcs (~ öccs) alakban jelenik meg (ÉKsz.2), de 

ebből a szóalakból nem vezethető le például az egyes szám első személyű birtokos jelezésű öcsém 

alak (a „szabályosan” toldalékolt alak *öcs-öm ~ *öccs-öm lenne). A nem birtokviszonyt jelölő, 

többes számú öccsök és báttyok alakokat érdemes az öcsék és bátyák hiányos paradigmájú 

tőváltozataként értelmezni. 
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osztályt alkot, a mellékneveknél viszont produktív (elemzésemet itt a főnevekre 

korlátozom). Paradigmastruktúra-feltétele, hogy a tőhöz kapcsolódó kötőhangzó 

a rendes tövek alosztályának középső nyelvállású kötőhangzójához képest 

ugyanazon toldalékok előtt “nyílttá” válik. Az akkuzatívuszi -t rag előtt a 

hangkörnyezettől függetlenül, minden esetben megjelenik az alsó nyelvállású 

kötőhangzó – például hal : hal-at, hal-ak, hal-am stb.; az oldal (oldal-ak, de 

oldal-t) kivételével. Az alosztály morfológián kívüli tulajdonságai nem 

egységesek, de a prototipikus nyitótőre az jellemző, hogy egyetlen (C)VC 

szerkezetű szótagból áll. A magyar köznyelv és a felsőőri nyelvjárás között 

különbség van az ide tartozó szavak állományában. Például a felsőőri 

nyelvjárásban egyalakú nyitótövek a köznyelvi végszótagi magánhangzójukban 

toldalékok előtt megrövidülő tövek nyelvjárási megfelelői is (hid, kut, lud, rud 

stb.), abból adódóan, hogy a nyugat-dunántúli nyelvjárásokra jellemzően itt 

sincsenek felső nyelvállású hosszú fonémák a rendszerben (a néhány kivétel is 

ide tartozik, például nyúl : nyúlat). A különbségek ellenére a mindkét 

változatban nyitótőnek minősülő szavak nagyrészt fedik egymást (például a 

köznyelvi agy, fal, fog, fül, haj, hal, has, kép, könyv, nyak, toll, térd nyelvjárási 

megfelelői mind ebbe a típusba tartoznak). 

Az egyalakú abszolút nyitótövekkel szemben a következő típus, a relatív 

nyitótövek produktív osztályt alkotnak. Az agglutináló nyelvek jellegéből 

adódóan a vizsgált nyelvváltozatokban a szóalakok nem úgy épülnek fel, hogy a 

toldalékok egyetlen tőhöz kapcsolódnak, hanem minden toldalék új tövet hoz 

létre. Az ilyen értelemben vett relatív tövek toldalékait is jellemezhetjük abból a 

szempontból, hogy nyitótőként viselkednek-e (Nádasdy és Siptár 1994: 154, 

157). A magyar köznyelvben és a felsőőri nyelvjárásban a következő névszói 

inflexiós toldalékokkal ellátott szóalakok egyaránt nyitótövek: (i) a -k többesjel 

(például házak-at); (ii) a birtokos személyjelek (házam-at); (iii) a középfok -bb 

jele (nagyobb-at). A felsőőri nyelvjárásban továbbá a birtokos 

személyjelezésben előforduló -iëk többesjel is nyitótő (házomiëk-at ’házaimat’). 

A morfémák sorrendiségéből adódóan az alsó nyelvállású kötőhang mindkét 

változatban csak a -t tárgyrag előtt jelenik meg. Az e tövek paradigmáját 

összetartó strukturális feltételek tehát úgy határozhatók meg, hogy a fenti 

inflexiós toldalékok implikálják a kötőhangzó alsó nyelvállását a tárgyrag előtt.  

Végül az utolsó itt tárgyalandó típus a végszótagi tőmagánhangzó-

rövidüléses nyitótövek (a továbbiakban VTMR-tövek) osztálya, amelyben az 

egyalakú nyitótövekhez hasonlóan alsó nyelvállású kötőhang járul a fenti 

toldalékokhoz, de emellett a tő végszótagjának magánhangzója is megrövidül, ha 

ugyanezen toldalékok kapcsolódnak a tőhöz. Míg a köznyelvben a rövidülő 

tőbelseji magánhangzó felső nyelvállású is lehet (híd : hidak; tűz : tüzet), a 

felsőőri nyelvjárásban csak alsó nyelvállású magánhangzók rövidülnek meg. Az 

alosztály megterhelése emellett azért is kisebb a nyelvjárásban, mert a 

köznyelvben többalakú szavak közül többen e változatban nem mutatnak 

rövidülést: például darázs, nyár, sár, tehen : darázsok, nyárt, sárt, tehenëk (lásd 

Imre 1971: 70), tehát a rendes tövek osztályába tartoznak. A felsőőri 
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nyelvjárásban a rövidülés monoftongizálódást jelent a köznyelvi é helyén álló 

nyelvjárási ië esetében: például hiët : hetet; egiër : egeret. 

A következőkben az ismertetett morfofonológiai osztályokkal kapcsolatban 

fogalmazom meg a természetes morfológia paramétereinek hierarchiája alapján 

azok feltételezhető stabilitásának egymáshoz viszonyított fokozatait, majd a 

felsőőri közösségi nyelvvesztés empirikus vizsgálatának adatain tesztelem az 

elméletből levezetett hipotéziseket. 

 

4. A felsőőri közösségi nyelvvesztés alaktani változásai 
A rendszernek való megfelelés szempontjából az egyes inflexiós osztályokat a 

következőképp jellemezhetjük: domináns paradigmastruktúra-feltételeknek 

tekinthetjük a rendes tövek és a relatív nyitótövek inflexiós sorát meghatározó 

szabályokat. A rendes tövek általános feltételeinek alapesetként való tételezése 

mellett indoklásra szorul, hogy az utóbbi alosztályt meghatározó 

paradigmastruktúra-feltételek miért lehetnek dominánsak. Szemben például az 

egyalakú abszolút nyitótövek osztályával, a relatív nyitótövek minden névszó 

esetében érvényesítik feltételeiket, tehát ha a relatív tő a megfelelő toldalékra 

végződik, a tárgyrag előtt alsó nyelvállású kötőhangot vesz fel. (Ehhez azt kell 

feltételeznünk, hogy a tulajdonság nem a relatív tő utolsó morfémájához 

kötődik, hanem a relatív tőhöz.) 

A domináns paradigmastruktúra-feltételeket követő és ebből adódóan stabil 

alosztályokkal szemben a többi típusba tartozó szavak viselkedése kisebb 

hatókörű szabályokat követ. Instabil alosztályt alkotnak az egyalakú abszolút 

nyitótövek és a VTMR-tövek, mivel nincsenek olyan morfológián kívüli 

tulajdonságaik, amelyek felülírnák a domináns paradigmastruktúra-feltételeket.  

Velük szemben az ún. nyújtótövek alosztályát – a nominatívuszi alakban 

alsó nyelvállású rövid magánhangzóra végződő tövek többségét – hangtani 

tulajdonságok határozzák meg, mivel az alanyesetben -a vagy -e végződésű 

tövek majdnem mind ebbe a típusba tartoznak. Kivételt csak a morfológián 

kívüli tulajdonságaikban egyszerre hangtani és szemantikai jellemzőket mutató 

családi tövek alkotnak. E két utóbbi típus a stabilitás szempontjából semleges 

osztálynak minősül. Nem követik a domináns paradigmastruktúra-feltételeket, 

de nem alkotnak komplementer osztályokat sem, ugyanis van néhány olyan 

főnév, amely osztozik a családi tőosztály hangtani és szemantikai tulajdonságain 

– lásd a papa és a mama szavakat –, ámde mégis az itt nem tárgyalt nyújtótövek 

produktív alosztályába tartozik. 

Mivel a természetes morfológiai elméletének alapfeltevése szerint a 

természetes nyelvi változások megvalósulását elsődlegesen a nyelvspecifikus 

rendszeradekvátság határozza meg a rendszertől független, univerzális 

paraméterekhez képest, a tőtípusok rendszerének átalakulásáról szóló 

feltevéseimet a következő sorrendben fogalmazom meg: először a releváns 

egyetemes paraméterek alapján egyenként határozom meg a vizsgált tőosztályok 

stabilitásának relatív mértékét, majd az univerzális paraméterek értékeit felülíró 

rendszeradekvátság szempontjait veszem figyelembe. 
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Az egyetemes paraméterek közül az egyes tőosztályok változással szemben 

feltételezett stabilitásának meghatározásához az ikonicitás, a morfotaktikai 

áttetszőség és az egy-egyértelműség kritériumát használom fel. Nem tárgyalom a 

morfoszemantikai áttetszőség paraméterét, mivel ez mindegyik tőosztály 

esetében azonos értéket vesz fel. Az elemzést megelőzően két dologra hívom 

még fel a figyelmet. Egyrészt az itt elemzendő elvek alapján az egyetemesen 

természetesebb állapotok stabilitása állapítható meg a kevésbé természetes 

állapotokhoz képest (vö. Mayerthaler 1987: 52), de ezek a hierarchiák nem 

vonatkoztathatóak közvetlenül a tőosztályok rendszerszintű stabilitására, csak a 

rendszertől függő elvek szűrőjén keresztül. A következő hipotézisek tehát csak 

akkor lennének a tőosztályok stabilitását közvetlenül befolyásoló feltevések, ha 

más paraméterek és morfológián kívüli tényezők nem befolyásolnák a nyelvi 

változást vagy állandóságot. Másrészt megemlítendő, hogy míg a következő 

hipotézisek a nyelvi változásról szóló feltevéseket fogalmaznak meg, addig 

indoklásuk a felsőőri magyar nyelvjárás jellemzőit írja le a természetes 

morfológia paraméterei szerint. 

Az ikonicitás paramétere szerint a H(i)-ben megfogalmazott hierarchia áll 

fenn a tőosztályok szóalakjainak természetességi stabilitásában (az egyenlőségjel 

azonos mértékű stabilitást jelöl, a relációjel nagyobb mértékű változékonyságot). 

 

H(i) családi tövek > VTMR-tövek > rendes tövek = egyalakú abszolút 

nyitótövek = relatív nyitótövek  

 

A tőosztályok szóalakjai a szerkezeti ikonicitás szempontjából nem mutatnak 

különbséget, a nominatívuszi alakhoz mint alapesethez képest a szemantikailag 

jelöltebb esetek minden osztályban morfológiailag is összetettebbek. 

Ugyanakkor az egyes tőosztályokba tartozó szóalakok eltérő metaforikus 

ikonicitásáról beszélhetünk: a jelöletlen nominatívuszi alakhoz képest a családi 

tövek alosztályában a szemantikailag jelölt esetviszonyokban, valamint többes 

számban és a birtokos szerkezetekben a tőváltozatok révén a szemantikai 

jelöltség morfológiai jelölése is megjelenik. A VTMR-tövekben a tőbelseji 

morfológiai jelölés csak az akkuzatívuszi esetviszonyban, a pluralitás esetében 

és a birtokos szerkezetekben jelenik meg, míg a többi tőosztályban a szemantikai 

jelöltség morfológiai jelölése kizárólag az inflexiós toldalékokra korlátozódik 

(az inflexiós toldalékok ikonicitása szempontjából a tőosztályok között nincsen 

különbség), a tő maga tehát ezekben az esetekben nem ikonikus. 

A morfotaktikai áttetszőség paramétere alapján a tőosztályok stabilitása a 

H(ii) hipotézis szerint alakul: 

 

H(ii) egyalakú abszolút nyitótövek = relatív nyitótövek > rendes tövek > 

VTMR-tövek > családi tövek 

 

A hierarchia kialakításához az egyes tőtípusok szóalakjainak összevető 

elemzését két szempont alapján végeztem el. Az egyik a tő és a toldalék 
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elkülöníthetőségének a kötőhangzó megléte vagy (esetleges) hiánya révén 

azonosított áttetszősége. Eszerint a kötőhangzó inkább biztosítja a szóelemek 

elkülöníthetőségét, mivel „megakadályozza” a tővégi mássalhangzó és a toldalék 

egymásrahatásának az áttetszőséget befolyásoló folyamatait (ebből a 

szempontból a gézt alak kevésbé áttetsző, mint a mézet). Ennek megfelelően 

nagyobb mértékű természetességet tulajdonítok a nyitótövek két egyalakú 

típusának, mint a rendes töveknek, mivel az előbbi osztályokban a tő 

morfotaktikai áttetszősége a tő és a tárgyeset ragja közé minden esetben 

beillesztett kötőhang miatt általánosan nagyobb mértékű, mint a rendes töveknél, 

amelyekben hangkörnyezettől függ a kötőhang megjelenése vagy elmaradása. 

Másik szempontom az áttetszőség megítélésében a nominatívuszi tő és a 

toldalékolt tő osztályokra jellemző egybevetése volt (ezt a szempontot az 

előzőnél kevésbé tartom meghatározónak).
3
 A toldalékolt szóalakra megítélésem 

szerint kevésbé jellemző az áttetszőség, ha a tő jelentősebb (morfológiai) eltérést 

mutat a nominatívuszi alapalaktól. Ennek megfelelően a VTMR-tövek 

többalakúságukból adódóan kevésbé transzparensek, mint az eddig említett 

egyalakú tövek, és a családi tövek morfotaktikai áttetszősége a birtokos 

szerkezetekben megjelenő tővéghangzó-törlődés miatt lesz a legkisebb mértékű.  

Az egy-egyértelműség elvének megfelelően a H(iii) hierarchiát 

állapíthatjuk meg a vizsgált tőosztályok között: 

 

H(iii) rendes tövek = egyalakú abszolút nyitótövek = relatív nyitótövek > 

VTMR-tövek > családi tövek 

 

Az értékelés szempontja itt a tövek egy- vagy többalakúsága. Az egyalakú nyitó- 

és a rendes tövek mellett (a relatív nyitótövek abszolút tövük minőségétől 

függetlenül is egyalakúak, hiszen esetükben a tő a már toldalékolt alak) a 

VTMR-tövek kétalakúak (madár : madar-at), a családi töveknek pedig három 

változata is van (apa : apá-t : ap-ja). A tőváltozatok egyre nagyobb száma forma 

és jelentés kapcsolata szempontjából az egyértelműség relatív csökkenését 

jelenti. 

A természetes morfológia elmélete a rendszertől független, egyetemes 

paraméterek között fennálló viszonyt csak néhány tényezőre vonatkozóan 

fogalmazza meg. A hierarchiában Mayerthaler (Dressler és mtsai 1987) és 

Wurzel (Dressler és mtsai 1987) szerint a kölcsönösen egyértelmű megfelelés és 

az áttetszőség paramétere elsődleges az ikonicitás tényezőjéhez képest. 

Ugyanakkor már ebben a hierarchiában is kérdéses, hogy az egyértelmű 

megfelelés és az áttetszőség esetenként eltérő értékei hogyan kezelendők. Erre 

figyelemmel a tőosztályok stabilitásának az egyetemes változékonysággal való 

                                                           
3 Hasonló összehasonlítást végzett Dressler (1985) többek között a szóképzés morfotaktikai 

áttetszőségével kapcsolatban, amely során a morfotaktikai áttetszőség természetességi skálájában a 

szuppletív alakokat tekintette a legkevésbé természetesnek (példái az enyhén szuppletív child : 

children és az angol létige erősen szuppletív alakjai voltak). 
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kapcsolatáról szóló H(i–iii) hipotézist a hierarchiának megfelelően a 

következőképp fogalmazhatjuk meg: 

 

H(i–iii) egyalakú abszolút nyitótövek = relatív nyitótövek ≥ rendes tövek > 

VTMR-tövek > családi tövek 

 

Ezt a hipotézist az egyes tőosztályoknak a H(i–iii) feltevésekben megadott 

relatív sorrendi helyeit hierarchikusan összevetve alakítottam ki. Ez két lépésben 

történt. Először a H(ii) és H(iii) feltevésben foglaltakat összesítettem; mivel a 

kölcsönösen egyértelmű megfelelés és az áttetszőség paramétere között 

Mayerthaler és Wurzel nem állított fel rangsort, és a két tényező eltérő értékeket 

vesz fel a rendes tövek esetében, a feltevés megfogalmazásához felhasználtam a 

≥ szimbólumot a kérdéses elvek osztályonként eltérő értékének jelölésére. 

Második lépésben az első összesítés eredményét egybevetettem a H(i) 

feltevéssel; a már előállt hierarchiát azonban nem kellett módosítanom, mivel az 

ikonicitás paramétere csak akkor írhatta volna felül a H(ii) és H(iii) alapján 

kidolgozott hierarchiát, ha annak azonos stabilitást mutató tényezői között jelzett 

volna különbséget. Az így kialakított hierarchia első három osztálya az egyalakú 

tövek közé tartozik, az utolsó kettő pedig többalakú tövekből áll. A feltevés 

szerint az egyetemes kritériumoknak megfelelően leginkább változékony 

tőtípusok a VTMR- és a családi tövek. Érdekes módon az egyik legstabilabb 

osztály az inproduktív egyalakú abszolút nyitótöveké. 

A rendszertől független, egyetemes jelöltség értékeit felülírhatják a 

nyelvspecifikus rendszeradekvátság szempontjai, amelyek a természetességi 

elvek hierarchiájában magasabban helyezkednek el. Az univerzális paraméterek 

áttekintését követően a rendszertől függő elvek két kategóriája, a morfológiai 

osztályok stabilitása és a rendszernek való megfelelés alapján elemzem a 

vizsgált tőosztályok változékonyságát. 

A morfológiai osztályok stabilitási rangsorát a fejezet bevezető 

bekezdéseiben felvázolt jellemzés alapján a következőképp adhatjuk meg: 

 

H(iv) rendes tövek = relatív nyitótövek > családi tövek > egyalakú abszolút 

nyitótövek = VTMR-tövek 

 

A rendes tövek és a relatív nyitótövek stabil osztályokat alkotnak, mivel 

domináns paradigmastruktúra-feltételeket követnek. A vizsgált főnévi osztályok 

közül instabilnak tekinthetők az egyalakú abszolút nyitótövek és a VTMR-tövek, 

mivel nincsenek olyan morfológián kívüli tulajdonságaik, amelyek felülírnák a 

domináns paradigmastruktúra-feltételeket. A családi tövek alosztálya 

morfológián kívüli többszörös motiváltságából adódóan sajátos szerepet tölt be a 

főnévi szavak rendszerében. Wurzel (1984) szerint a morfológián kívülről 

motivált inflexiós osztályok nagy valószínűséggel stabillá válnak, még akkor is, 

ha az osztály csak néhány elemből áll. Ez történt például a német modális igék 

rendszerével, amelyben a jelen idejű, jelentő módú többes számú alakokban 
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„szabálytalan” umlaut fordul elő (müssen, mögen, können, dürfen stb.), szemben 

a „gyenge” igék produktív osztályával. A modális igék szemantikailag motivált 

osztályának e jellemzője az ide tartozó igék kis száma ellenére is stabilnak 

bizonyul (Bittner 1996: 172; Gaeta 2002). Ugyanakkor a családi tövek 

tulajdonságait hordozó főnevek a stabilitás szempontjából mégis semlegesek 

lesznek. Mivel nem minden alsó nyelvállású rövid magánhangzóra végződő, 

családi viszonyt jelölő főnév tartozik ebbe az alosztályba (lásd a már említett 

papa és mama szavakat), a családi tövek a nyújtótövekkel nem komplementer, 

hanem versengő alosztályt alkotnak. Wurzel (1994: 87) szerint a versengő 

alosztályok közül az bizonyul természetesebbnek, amelybe több szó tartozik, 

jelen esetben tehát a nyújtótövek osztálya. 

A rendszernek való megfelelés elve szerint a magyar főnévi osztályok 

toldalékolása szóalapú, az ettől eltérő megoldások a rendszert meghatározó 

tulajdonságokkal ellentétben állnak. Az elvből adódó hierarchia a következő:  

 

H(v) egyalakú abszolút nyitótövek = relatív nyitótövek = rendes tövek > VTMR-

tövek > családi tövek 

 

Mint látható, a szóalapú toldalékolásnak csak a VTMR-tövek és a családi tövek 

nem felelnek meg, mivel ebben a két alosztályban a tőalapú – nem az 

alapalakhoz, hanem kötött tőhöz kapcsolódó – inflexió is jelen van. A két 

alosztály közötti különbség abban ragadható meg, hogy a kötött tő toldalékolása 

szélesebb körű a családi töveknél, mint a VTMR-tövek esetében, azaz az előbbi 

esetben a toldalékok a nominatívuszi alakot kivéve mindig az alapalaktól eltérő 

tőváltozathoz kapcsolódnak. A rendszert meghatározó szóalapú inflexió alapján 

az összes többi alosztály azonos mértékben bizonyul természetesnek, kivéve a 

VTMR- és a családi tövek osztályát, amelyek relatíve kevésbé természetesek, és 

így a paraméter alapján azokat nagyobb valószínűséggel éri változás. 

Összefoglalóan az egyes univerzális és rendszerfüggő tényezők hierarchiája 

alapján a következő feltevés fogalmazható meg a vizsgált tőosztályok 

változással szemben mutatott stabilitásáról: 

 

H(i–v) relatív nyitótövek ≥ rendes tövek > egyalakú abszolút nyitótövek > 

VTMR-tövek > családi tövek 

 

Az egyes tőosztályok relatív sorrendjét az eddigi hipotézisekből vezettem le, 

kifejtésük fordított sorrendjében. Ha egy magasabb szinten álló paraméter nem 

határozza meg két tőosztály egymáshoz való viszonyáról, hogy melyik változik 

meg kevésbé a másikhoz képest, akkor a hierarchiában közvetlenül utána 

következő paraméter alapján feltételezem egymáshoz való sorrendjüket a 

hipotézisben. Az összesített feltevés szerint a leginkább stabil osztályok 

egyalakúak és egyben produktívak is. A legkevésbé stabil típusok – a VTMR- és 

a családi tövek – többalakú és terméketlen tőosztályok. 
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A hipotézis empirikus vizsgálatához alkalmazott módszerek ismertetéséhez – 

ezekről bővebben lásd Bodó (2005) – először az adatközlők csoportjait 

szükséges bemutatni. Adatközlőim a felsőőri magyar–német kétnyelvű 

beszélőközösség azon tagjai voltak, akiknek a nyelvi szocializációjában részt 

vettek a felsőőri magyar nyelvjárást beszélő helyi születésű nyelvhasználók. A 

vizsgált beszélők tőlük sajátították el a magyar nyelvet, ám használatában már 

jelentős különbségeket mutattak. Ennek megfelelően három csoportba soroltam 

őket: az elsőt a többnyire idősebb felsőőriek alkották, akiknek az elsődleges 

nyelve a magyar, és a német mellett ma is napi rendszerességgel használják (N = 

17). A második csoportba olyan túlnyomórészt fiatalabb felsőőriek kerültek, 

akiknek az elsődleges nyelvi szocializációjában a magyar is jelen volt a német 

mellett – tipikusan úgy, hogy óvodás vagy iskolás korban a korábbi magyar 

egynyelvűséget a német nyelv dominanciája váltotta fel –, de felnőtt korukban a 

német mellett a magyarnak is van szerepe, noha jóval kisebb, mint az előző 

csoportban (N = 19). A magyar és német nyelv használatának eltérő jelentősége 

mellett a két csoportot egyaránt az jellemzi, hogy tagjai folyékony magyar 

nyelvi beszélők. Velük szemben a harmadik csoportot olyanok alkotják, akiket 

Nancy Dorian (1981) semispeaker kategóriájának magyarosításaként terminális 

beszélőknek nevezek (Bodó 2001): őket elsődleges nyelvi szocializációjuk során 

német egynyelvűként nevelték, de a magyar nyelvnek való passzív kitettségük (a 

környezetükben nem hozzájuk irányuló magyarnyelv-használat hatása) azt 

eredményezte, hogy kialakult valamilyen szintű magyar nyelvi kompetenciájuk. 

Ezt a tudásukat azonban csak kivételes helyzetekben használják aktívan (N = 

11). 

A hipotézisek vizsgálatára olyan nyelvi tesztet állítottam össze, amelyben 

nagy számban fordultak elő a vizsgálandó tőtípusokba tartozó szavak. 

Adatközlőimnek német nyelvű tesztmondatok magyar fordítását kellett 

megadnia. A fordítási tesztek alkalmazása ugyan mesterséges nyelvi kontextus, 

amelyet jelentősen befolyásolhatnak a forrásnyelvi szerkezetek is, mégis két 

okból kénytelen voltam ezt a módszert választani. Egyrészt a spontán nyelvi 

megnyilatkozásokban az egyes tőtípusokba tartozó lexémák és szóalakok igen 

eltérő gyakorisággal fordultak elő, tehát a hatékony adatgyűjtéshez a teszthelyzet 

kialakítása szükségszerű volt. Másrészt a terminális beszélők már említett 

jellemzője, hogy spontán nyelvi helyzetekben csak elvétve használják a magyar 

nyelvet, azaz esetükben mindenképp mesterséges szituációkat kellett létrehozni 

nyelvhasználatuk megfigyeléséhez. Mindemellett a fordítás során aktivált német 

nyelvi szerkezetek hatásai a vizsgált nyelvi jelenségek szempontjából 

elhanyagolhatók, mivel a német nyelv és a magyar nyelv ragozási osztályai 

nyelvspecifikus módon eltérő szerveződésűek. A fordítási tesztbe csak olyan 

szavak kerültek be, amelyek mind a felsőőri nyelvjárásban, mind a magyar 

köznyelv nyugat-dunántúli változatában ugyanabba a tőtípusba tartoznak.
4
 

                                                           
4 A vizsgált szavak tőosztályonként a következők voltak (a szóalakokat köznyelvi változatukban 

adom meg): anyjánál, nagyapjuk, öccse (családi tövek); madarat, kenyeret, nyarakat, madarak, 

hetet, nyarat, telet, madarakat, kezüket, levelek, poharadból, eget, leveleteket, verebek, bogarakat, 
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Az empirikus vizsgálat eredményeit az alábbi táblázat mutatja be. A megadott 

számadatok a 0 és az 1 érték közé esnek, és akkor vennék fel a maximális 

értéket, ha minden beszélő minden szóalak fordításában a hagyományos 

változatot használná.
5
 A táblázatban nem szerepelnek a rendes tövek, amely 

teljes körűen stabilnak (azaz más tőosztály mintáját nem követőnek) 

bizonyultak. A H(i–v) hipotézisben foglaltaknak megfelelően közel azonos 

értékeket mutattak a relatív nyitótövek is. A további három tőosztály stabilitási 

hierarchiája azonban a várttal ellentétesen alakult. Míg azt vártuk, hogy a 

hierarchiában az egyalakú abszolút nyitótöveket a VTMR-tövek, majd a 

legkevésbé stabil családi tövek követik, az eredmények alapján éppen ellentétes 

a sorrend. A három terméketlen tőtípus közül a változással szemben leginkább 

stabilnak a családi tövek mutatkoztak, majd a VTMR-tövek következnek a 

hierarchiában, végül a stabilitás szempontjából az egyalakú abszolút nyitótövek 

állnak sor végén. Megemlítendő, hogy a változások szinte kivétel nélkül a rendes 

tövek osztályát bővítik (például asztalokot, madárom, falok 'falak', apája – 

szemben a Felsőőrben hagyományos, hangtani szempontból itt köznyelviesített 

asztalokat, madaram, falak, apja alakokkal). 

 

A felsőőri tőtípusok stabilitásának mutatói három beszélői csoportban 

Tőtípusok 
Folyékony beszélők Terminális 

beszélők 
Összesen 

Idősebbek Fiatalabbak 

relatív nyitótő 0.99 0.97 0.94 0.96 

abszolút 

nyitótő 
0.82 0.71 0.59 0.70 

VTMR-tő 0.89 0.80 0.74 0.82 

családi tő 0.96 0.89 0.77 0.87 

 

                                                                                                                                               
kosarat, szamara, levelet, szekeret, levelemet, poharakat, jeget (VTMR-tövek); vizet, halat, 

könyvet, képet, őzeket, vadludakat, benzinkutat, ágyamból, holdat, urat, falakról, gyárak, szárnyat, 

ágyakra, halak, könyveken (egyalakú abszolút nyitótövek); szavakat, nyarakat, házakat, barátodat, 

szarvasokat, őzeket, vadludakat, madarakat, lányokat, tolladat, feleségemet, kezüket, buszokat, 

újságokat, gyárunkat, gépeinket, sógorotokat, bogarakat, levelemet, poharakat, tányérokat (relatív 

nyitótövek). 
5 A táblázatban olvasható adatok a következőképp álltak elő: minden egyes adatközlőm esetében 

kialakítottam egy-egy mutatót a vizsgált tövek szóalakjainak használata alapján. Ha egy alakot a 

hagyományos alakkal fordított valaki, akkor az érték 1 volt, ha másképp – tipikusan rendes tőként 

viselkedő szóalakként –, akkor 0; ha a beszélő hagyományos és attól eltérő alakot is használt, az 

érték 0.5 volt. Például azt az adatközlőt, aki a tesztben a családi tövek német nyelvi megfelelőit az 

anyájánál ~ anyjánál változatokkal, valamint a nagyapájuk és öccse alakokkal fordította, a 

tőosztály használatának 0.5-ös értéke jellemzi – a képlet itt (0.5 + 0 + 1)/3. A táblázatban az egyes 

beszélői csoportoknak a tőosztályokhoz kapcsolódó mutatója az ide sorolt beszélők mutatóinak 

átlaga. 



NÉVSZÓI TŐTÍPUSOK NYELVJÁRÁSI STABILITÁSÁRÓL 
   

NYELVELMÉLET ÉS DIALEKTOLÓGIA 2            21 

A feltételezett és az adatokból kirajzolódó skála közötti különbségekről a 

következő fejezetben vizsgálandó térbeli stabilitás megoszlásával 

összefüggésben bővebben lesz szó. Itt csak annyit említek meg, hogy a 

többalakú tövek (családi tövek és VTMR-tövek) az ikonicitás szempontjából 

természetesebbek, mint az egyalakú abszolút nyitótövek; a semleges stabilitású 

családi tövek a morfológiai osztályok stabilitása alapján előzik meg a skálán az 

instabil egyalakú abszolút nyitótöveket és a VTMR-töveket. 

 

5. Térbeli változatosság a magyar nyelvjárások névszói 
morfológiájának tőosztályaiban 
Az előző vizsgálattal egyezően a magyar nyelvjárások névszói tőtípusainak 

térbeli stabilitását is ugyanazokra a morfofonológiai osztályokra vonatkozóan 

vizsgálom meg. Feltételezem, hogy a természetes morfológia alapelveivel 

összhangban a felsőőri névszói osztályokhoz hasonló hierarchia van jelen a 

térbeli változatosságban. Az utóbbi kimutatásához azt az összefüggést állítom 

fel, hogy annál stabilabb (természetesebb) egy-egy tőosztály, minél kisebb 

térbeli variabilitást mutat. A tőosztályok térbeli variabilitását az alapján 

viszonyítom egymáshoz, hogy a magyar nyelvjárások többségében azonos 

tőtípusba tartozó szavak csoportjai térbeli szempontból milyen arányban 

mutatnak “kivételeket”, azaz a tőtípustól eltérő morfofonológiai jellemzőket. 

Ennek a statisztikai elvnek az érvényesítése megkívánná a magyar nyelvjárások 

morfofonológiai ragozási osztályainak teljes körű természetes morfológiai 

leírását. A feladatra már csak a nyelvjárási adatbázisok elégtelenségéből 

adódóan sem vállalkozhatunk, így itt csak arra teszek kísérletet, hogy a magyar 

nyelv térbeli változatosságának eddigi legátfogóbb adattárát, A magyar 

nyelvjárások atlaszát (MNyA.) vizsgáljam meg ebből a szempontból. Az atlasz 

ugyan főként hangtani és lexikai jelenségeket vizsgál, de néhány térképlapja a 

tőosztályok térbeliségének elemzésére is alkalmas. Ezeknek a térképeknek az 

adatai alapján azonosítható egy-egy tőosztálynak a térbeliség szempontjából 

gyakoribb vagy ritkább megoszlása a magyar nyelvterületen. Például a 

köznyelvben az egyalakú abszolút nyitótövek osztályába tartozó szavak közül az 

atlasz két szó nyelvjárási megfelelőinek háromféle alakját mutatja be (talpat, 

lábam, lábadat). E szóalakok a magyar nyelvjárások többségében egyalakú 

abszolút nyitótőként viselkednek.
6
 Hasonló összefüggés rajzolódik ki a felsőőri 

nyelvvesztés kapcsán már tárgyalt tőosztályokat illetően is: mindazok a szavak, 

amelyek Felsőőrben és a köznyelvben a relatív nyitőtövek, a VTMR-tövek vagy 

a családi tövek osztályába tartoznak, nyelvjárásaink többségében is e 

                                                           
6 Megoszlásuk településenként vizsgált összevetésével kimutatható, hogy míg az MNyA. 395 

kutatópontjából 86 településen mindhárom szóalakban alsó nyelvállású a kötőhangzó, csak 38 

olyan település van, ahol e három szóalakban egyaránt a rendes tövekre jellemző kötőhang jelenik 

meg. (A többi nyelvjárásban a három szóalak között egyaránt találunk nyitó- és rendes töveket.) 

Ez alapján kijelenthetjük, hogy a talp és a láb szócsoportjának dialektális megfelelői a magyar 

nyelvjárások többségében inkább az abszolút nyitótövek osztályába sorolhatók be, mint a rendes 

tövek közé. 
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osztályoknak megfelelően viselkednek. Ugyancsak általános összefüggés, hogy 

amikor eltérés van – fentebb ezeket az eseteket neveztem “kivételeknek” –, 

akkor mindig a rendes tövek mintája érvényesül. 

Feltevésem, hogy a magyar nyelvterület nyelvjárásait összevetve jelentős 

különbség ragadható meg a nyelvjárások többségében azonos tőtípusba tartozó 

szavak csoportjának morfológiai homogenitásában. Más szóval, attól függően 

mutatnak e szócsoportok egyre nagyobb térbeli stabilitást, minél kisebb a 

változatossága annak a tőosztálynak, amelybe e szócsoportok nyelvjárásaink 

többségében tartoznak. A természetes morfológia elveit követve kialakított H(i–

v) hipotézisnek megfelelően a térbeli változatosság egymáshoz viszonyított 

arányai olyan skálát vázolnak fel, amely a legkisebb térbeli változatosságot 

mutató relatív nyitótövektől az egyalakú abszolút nyitótöveken, majd a VTMR-

töveken át a legnagyobb variabilitású családi tövekig terjed. 

A feltevés empirikus vizsgálatához először áttekintettem a MNyA. összes 

térképlapját, és kiválasztottam azokat, amelyeket be lehet vonni az elemzésbe 

(ezek listáját lásd az alábbi térképeken). Az osztályozás szempontja az volt, 

hogy a hipotézisben említett tőosztályokba tartozó szavak nyelvjárási megfelelői 

– azaz a lexikai változatosságot nem mutató térképlap szavai – a tőtípusra 

jellemző vagy attól különböző, tipikusan a rendes tövek mintáját követő alakot 

vesznek-e fel. A Bihalbocs geolingvisztikai szoftverrel generált következő 

térképeken a fekete színű körök azt jelölik, hogy az adott kutatóponton előfordul 

legalább egy “kivételes”, azaz a rendes tövek mintáját követő nyelvjárási alak. A 

“nem rendes” tövek a térképeken jelöletlenek maradnak, tehát nem szemléltetem 

a települések nyelvjárásának belső morfológiai változatosságát (az elemzésbe 

bevont térképlapok kis számából adódóan sokszor ez nem is lenne informatív). 

A térképek tőosztályonként a hipotézisnek megfelelő sorrendben mutatják be a 

nyelvjárási alakokat, azaz a feltevés alapján azt várhatnánk, hogy az 1–4. ábrán 

egymás után egyre több települést jelölő szimbólum fordul elő. 
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1–4. ábra.
7
 A relatív nyitótövek, egyalakú abszolút nyitótövek, VTMR-tövek és 

családi tövek térbeli variabilitása 

 
 

 
 

                                                           
7 Az ábrákon az egyszerűség érdekében mindenütt a köznyelvi tőtípus megnevezése szerepel, de 

pontosabb lenne a legtöbb nyelvjárásban az adott tőtípusba tartozó szócsoport nyelvjárási 

megfelelőinek morfofonológiai osztályba sorolásáról beszélni. Ugyancsak egyszerűsítettem a 

térképek legendájában feltüntetett nyelvjárási adatok alakját; itt csak a magyar nyelvjárások 

többségében és a köznyelvben általános alaktól eltérő jellemzőket szemléltetem. 
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A tőtípusok térbeli variabilitásának egymáshoz viszonyított adatai az egyes 

morfofonológiai osztályok viselkedését szemléltető térképlapok számának 

aránytalanságai ellenére is azt mutatják, hogy a várt megoszlástól jelentősen 

eltérő elrendeződés van jelen a magyar nyelvterület dialektusaiban. Az ábrák 

alapján az egyes tőtípusok térbeli homogenitásának – azaz stabilitásának – 

skálája úgy vázolható fel, hogy a legkisebb variabilitást a családi tövek mutatják, 

majd a sorban a relatív nyitótövek következnek, ezek után a VTMR-tövek 

jönnek, és végül a leginkább az egyalakú abszolút nyitótövek mutatnak 

dialektális változatosságot. 

Mielőtt az adatok értékelésére sort kerítenék, egy rövid megjegyzés az 

alkalmazott módszerről. Több tényező is befolyásolja az eredmények 

megbízhatóságát. Ezek közül már volt szó az egyes tőosztályokat a 

forrásainkban (jelen esetben a MNyA.-ban) reprezentáló térképlapok eltérő 
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számáról. Például a VTMR-tövek osztályába jóval több szó tartozik az atlasz 

anyagából, mint a többi itt vizsgált osztályba. Emellett azonban az is 

befolyásolhatja az eredményeket, hogy az egyik nyelvváltozatban azonos 

tőtípusba tartozó szavak nem feltétlenül viselkednek azonos módon egy másik 

nyelvjárásban (erre már Felsőőrben is láttunk példát a köznyelvi változattal 

összevetésben). Ezt szemléltetendő az 5. ábra térképlapja a teljes magyar 

nyelvterületen mutatja azon nyelvjárási szavak morfológiai alakjainak térbeli 

megoszlását, amelyeknek a megfelelői a legtöbb nyelvjárásban a VTMR-tövek 

közé tartoznak. 

 

5. ábra. VTMR-tövek térbeli variabilitása 

 
 

Az ábra alapján a magyar nyelvjárások többségében tipikusan VTMR-tövekként 

viselkedő szavak a vizsgált hat tőben és kilenc szóalakban térbeli szempontból 

nagy változatosságot mutatnak. Ebben a változatosságban két olyan gócpont 

rajzolódik ki, ahol a köznyelvi VTMR-tövektől eltérően tipikusnak az mondható, 

hogy a vizsgált szavak rendes tőként viselkednek. Az egyik gócpont az 

északkeleti nyelvjárási régió, a másik a keleti székelységé (Hegedűs 2001: 351–

352, Juhász 2001: 293, 304).
8
 E két területi egységhez képest a 3. ábrán 

bemutatott dunántúli variabilitásért egyetlen szó felelős: a sár, amely egyalakú, 

és az akkuzatívuszi ragot kötőhang nélkül veszi fel. Enélkül azonban a dunántúli 

nyelvjárásokra az jellemző, hogy a VTMR-tövek köznyelvi osztályába tartozó 

szavak nyelvjárási megfelelői tipikusan kétalakúságot mutatnak. Ha a sár : sárt 

megoszlástól eltekintünk, az 1–4. ábra összehasonlításában még inkább 

szembeötlő, hogy a VTMR-tövek változatossága jóval kisebb mértékű, mint az 

egyalakú abszolút nyitótöveké. Megemlítendő azonban, hogy a térbeli 

                                                           
8 A keleti székely nyelvjárásokat a MNyA.-ban nemcsak néhány erdélyi kutatópont képviseli, 

hanem ide sorolandók a Tolna és Baranya megye határvidékére a második világháború után 

áttelepített bukovinai és moldvai székely nyelvjárási beszélőktől rögzített adatok is. 
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változatosság alaposabb vizsgálatához olyan adatbázisok (nyelvatlaszok) 

elemzése lenne célravezető, amelyek a MNyA.-nál nagyobb számban 

tartalmaznak különböző tőosztályokba sorolt szóalakokat. 

A módszertani kitérőt követően a feltételezett és az eredmények alapján 

felállított hierarchia összevetéséről elmondhatjuk, hogy a generált térképek 

összevetése nem a térbeli változatosság egymáshoz viszonyított arányainak 

elvárt megoszlását eredményezte. Az összevetés itt csak a térképek 

impresszionisztikus elemzését jelenti, de az egyes szócsoportokban kimutatott 

térbeli variabilitás jelentős eltérései e kis anyagon is egyértelművé teszik, hogy a 

felsőőri vizsgálathoz hasonlóan a magyar nyelvjárások térbeli változatosságával 

kapcsolatban sem igazolódtak elvárásaink. Az egyalakú abszolút nyitótövek 

jóval kevésbé bizonyultak stabilnak, mint a többi tőtípus, és a családi tövek 

szóalakjai itt is a vártnál kisebb változatosságot mutattak. 

 

6. Következtetések 
A két empirikus vizsgálat eredményét összevetve adataink nagyfokú egyezést 

mutattak az egyes névszói osztályok stabilitási hierarchiáját illetően. Eszerint a 

vizsgált „nem rendes” tőtípusok közül a relatív nyitótövek és a családi tövek a 

legstabilabbak, ezeket a VTMR-tövek követik, majd a négy osztály közül a 

legkevésbé stabilnak az egyalakú abszolút nyitótövek bizonyulnak. 

A felsőőri közösségi nyelvvesztés és a magyar nyelvjárási tőosztályok 

térbeli variabilitásának adatai arra mutatnak, hogy a természetes morfológia 

paramétereinek hierarchiája módosításra szorul. Az adatokhoz jobban illeszkedő 

modellben két szempontot érvényesítünk: egyrészt a rendszeradekvátsági 

paraméterek belső hierarchiája úgy változik meg, hogy a morfológiai osztályok 

stabilitása nagyobb hatókörű, mint a rendszernek való megfelelés elve; másrészt 

az univerzális természetességi elmélet paraméterei közül az ikonicitás hatóköre 

nagyobb, mint a kölcsönösen egyértelmű megfelelésé és az áttetszőségé. Ennek 

megfelelően a természetességi elvek módosított hierarchiája a következő lesz: a 

morfológiai osztályok stabilitása > a rendszernek való megfelelés > ikonicitás > 

kölcsönösen egyértelmű megfelelés = áttetszőség. 

A módosítások melletti érvek a következők: a családi tövek a morfológiai 

tőosztályok stabilitási hierarchiája szerint azért érintettek kevésbé a tőosztályok 

változásában, mert morfológián kívüli (szemantikai és hangtani) tulajdonságaik 

nagyobb mértékű stabilitást biztosítanak számukra, mint a kizárólag morfológiai 

tulajdonságokat hordozó VTMR-töveknek és az egyalakú abszolút 

nyitótöveknek. Ez annak ellenére is így van, hogy a rendszernek való megfelelés 

kritériuma szerint a családi tövek osztályában előforduló tőalapú inflexió 

ellentétben áll a paraméternek a többi osztályra jellemző értékével (a VTMR-

tövek kivételével). A tőosztályok felsőőri változásai és térbeli dialektális 

változatossága ennek megfelelően jobban értelmezhető egy olyan modellben, 

amely a rendszertől függő paraméterek rangsorában a morfológiai osztályok 

stabilitási jellemzőit tekinti elsődlegesnek. Ez a sorrend összefüggésben áll 

azzal, hogy a morfológiai osztályok stabilitása csak az alaktani jelenségek egyik 



NÉVSZÓI TŐTÍPUSOK NYELVJÁRÁSI STABILITÁSÁRÓL 
   

NYELVELMÉLET ÉS DIALEKTOLÓGIA 2            27 

jól körülhatárolható körére vonatkozik, míg a rendszernek való megfelelés ennél 

jóval általánosabb elv. A stabilitás paramétere ennek megfelelően anélkül 

helyezhető el a hierarchia élén, hogy a morfológiai jelenségek széles körében 

bármilyen relevanciája lenne.  

A VTMR-töveknek az egyalakú abszolút nyitótövekkel szemben mutatott 

nagyobb mértékű stabilitása azonban nem vezethető le a stabilitási hierarchiából; 

az ikonicitás paramétere az egyetlen, amely a két tőosztály egymáshoz való 

viszonyát a felsőőri adatoknak megfelelően értékeli. Ebből adódóan feltehető, 

hogy az egyetemes paraméterek hierarchiájában az ikonicitást érdemes 

elsődlegesnek tekinteni.
9
 A fenti módosított sorrendhez hasonló következtetésre 

jutott Max Wheeler is, aki az újlatin nyelvekben a jelen idejű kötőmód egyes 

számú alakjainak történeti változásait elemezve mutatta ki, hogy az univerzális 

tényezők között a feltételezettnél jelentősebbnek bizonyul az ikonicitás 

paramétere (Wheeler 1993). A Wurzelék által felállított hierarchia Wheeler 

szerint elméletileg kevésbé megalapozottnak tekinthető; emellett további 

empirikus adatok támasztják alá a kölcsönösen egyértelmű megfelelés és az 

áttetszőség, valamint az ikonicitás közötti rangsor kérdésességét (Wheeler 1993: 

101; 106–107). Ugyanakkor az ikonicitás szempontját újabban érő kritika 

tükrében (lásd Haspelmath 2006, 2008) felvethető, hogy az ikonicitást mint a 

morfológiai aszimmetria magyarázó elvét helyettesíteni lehet a használati 

gyakoriság szempontjával; például Joan Bybee hálózati modellje a gyakoriság 

alapján értelmezi az egyes szavak morfológiai viselkedésének egymáshoz 

viszonyított stabilitását (Bybee 1985). Ebből a szempontból a családi tövek 

viszonylagos stabilitását indokolja az ide tartozó szavak token-, de nem típus-

gyakorisága – vö. a „megőrző hatás” (conserving effect) fogalmát (Bybee–

Hooper 2001: 17–18; Bybee 2007: 10–11) –; nehezen lehetne azonban 

megválaszolni azt a kérdést, hogy a VTMR-tövek és az egyalakú abszolút 

nyitótövek osztályába sorolt szavak egymáshoz viszonyított gyakorisága hogyan 

függ össze azok eltérő stabilitási mutatóival. 

Összefoglalásul: a névszói tőosztályok stabilitásának kérdését két 

összefüggésben vizsgáltam meg, amelyek módszereik és anyaguk természetének 

nagyfokú különbségei ellenére is jelentős egyezést mutatnak eredményeikben. 

Az empirikus vizsgálatok a természetes morfológia által felállított 

természetességi skála értelmezéséhez járulnak hozzá, és rámutatnak arra, hogy 

adataink jobban összeegyeztethetőek egy olyan hierarchiával, amely a 

morfológiai osztályok stabilitásának és az ikonicitás paraméterének a fenti 

skálában foglaltnál nagyobb hatókört tulajdonít. 

 

                                                           
9 Mayerthaler egy korábbi munkájában a fenti módosításban foglalttal azonos hierarchiát állított 

fel az egyetemes paraméterek között (Mayerthaler 1981), de később ezt a rangsort anélkül 

módosította, hogy explicit módon kifejtette volna indokait (Dressler és mtsai 1987). 
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1 Bevezetés1
 

Részletes mondattani vizsgálatok leginkább a kopt nyelv ún. szaidi dialektusáról 

készültek. A 7. századi arab hódítás előtti időszakban ugyanis ez a nyelvváltozat 

számított az írott regiszterek szupraregionális, irodalmi nyelvjárásának. Ennek 

megfelelően a rendelkezésünkre álló források túlnyomó többsége is ebből a 

dialektusból származik. A kopt dialektológiai kutatások figyelme elsősorban a 

szabályos hangmegfelelések és ehhez kapcsolódó morfológiai változatok 

kimutatására koncentrál, mivel mondattani különbségek látszólag nemigen 

fedezhetők fel a nyelvváltozatok között. Azonban az itt bemutatott vizsgálat 

előzetes eredményei is világossá teszik, hogy a főnévi kifejezések belső 

szerkezetében elég jelentős variáció tapasztalható a dialektusok között. Erről a 

jelenségről viszont nem születtek eddig se leíró, se összefoglaló, vagy elemző 

munkák – ez alól talán csak a klasszikus bohairi dialektus képez kivételt. 

A kopt nyelvjárások mindegyikére jellemző, hogy kétféle birtokos 

szerkezettel rendelkeznek. A két szerkezet eloszlását azonban eltérő szempontok 

szabályozzák a legfontosabb irodalmi dialektusokban. A szaidi dialektusban ez 

az eloszlás alapvetően szintaktikailag motivált, míg a klasszikus bohairi 

rendszerben a választást jelentéstani és lexikális tényezők befolyásolják. Az 

eddigi kutatások hiányosságai két tényezőből fakadnak: egyrészről néhol 

komoly módszertani hibák tapasztalhatók az adatok feldolgozásában és 

összevetésében, másrészt több dialektusról, szórványos leíró megállapításokon 

túl, csak kevés vagy semmilyen információval nem szolgál a szakirodalom. A 

kérdés tisztázása érdekében tehát közvetlenül a forrásokhoz kell visszanyúlni, 

vagyis elsősorban az adatok kigyűjtése és rendszerezése szükséges egy 

                                                           
É. Kiss Katalin – Hegedűs Attila (szerk.) 2012. Nyelvelmélet és dialektológia 2. PPKE BTK 

Elméleti Nyelvészeti Tanszék – Magyar Nyelvészeti Tanszék. Piliscsaba. 34–54.  
1 A tanulmány részben az OTKA 78074 sz. projektum támogatásával készült. Köszönettel 

tartozom továbbá a két névtelen lektornak, akik hasznos észrevételeikkel hozzájárultak a kézirat 

jelenlegi formájához, illetve bizonyos részletekben további tényezők megfontolására ösztönöztek. 
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összehasonlító dialektológiai vizsgálat megkezdéséhez.
2
 Kutatásaim nem titkolt 

célja az is, hogy rávilágítson olyan mikro-szintaktikai eltérések létezésére, 

melyek a dialektusok egymáshoz való viszonyának tisztázásához is 

hozzájárulhatnak. 

A tanulmány második részében a főbb kopt dialektusokat és 

kutatástörténetüket ismertetem. A harmadik szekcióban a szaidi dialektus 

birtokos szerkezeteit mutatom be részletesen, egyfajta kiindulópontként az 

összehasonlító vizsgálathoz. A negyedik részben térek rá a többi dialektus 

tárgyalására, mely során egyrészt beszámolok a már ismert tényekről rámutatva 

az eddigi kutatások esetleges hiányosságaira, másrészt saját eredményeimet 

ismertetem. 

 

2 A kopt dialektusokról 
A kopt szövegekben az egyiptomi nyelv története során először válnak láthatóvá 

a területi nyelvváltozatok.
3
 A koptot megelőző három évezred óegyiptomi 

forrásai mindig az adott korszak sztenderd nyelvváltozatában íródtak. A görög 

ábécén alapuló, alfabetikus, ún. kopt írásnak köszönhetően az egyiptomi szavak 

vokalizációja – a korábbi írásrendszerekkel ellentétben – közvetlenül 

hozzáférhetővé válik.
4
 A kopt nyelv jelentős görög jövevényszóréteggel is 

rendelkezik, szókincsének csaknem egyötödét görög eredetű lexémák alkotják, 

míg grammatikai rendszere csak igen csekély mértékben érintett a külső 

hatástól.
5
 A kopt nyelv kutatása tehát a nyelvi érintkezés, a kontaktus-nyelvészet 

szempontjából is rendkívül tanulságos lehet (vö. Egedi 2010b). 

A kopt dialektusok egymáshoz való viszonya távolról sem tisztázott kérdés 

– sem nyelvészeti, sem földrajzi, sem történeti értelemben. Még a dialektusok 

pontos száma sem ismert az idioszinkretikus kéziratok miatt, továbbá az egyes 

dialektusokat lehatároló kritériumok elfogadásában sem teljes a konszenzus. A 

dialektusok megkülönböztetése, azonosítása alapvetően fonológiai alapon 

történik, mássalhangzós és magánhangzós izofónok lehatárolásával.
6
 Az így 

                                                           
2 A folyamatban lévő kutatás részeredményei világossá tették, hogy a birtokos szerkezetek 

eloszlása egyes dialektusokban nem független a determináns rendszer sajátosságaitól, melynek 

kimerítő elemzése meghaladja e tanulmány kereteit. Az adatok kezelése során azonban 

természetesen ezt a jelenséget is figyelembe veszem. 
3 A kopt nyelv az egyiptomi nyelv utolsó, a 3. és 11. század között használt nyelvszakasza, melyet 

az arab nyelv fokozatosan kiszorított. Holt nyelv, használata az egyházi liturgiára és a bohairi 

dialektusra korlátozódott. 
4 A könnyebb követhetőség érdekében a kopt példákat latin betűs átírással közöltem. 
5 Mondattani hatások csak igen nehezen fedezhetők fel, és kimutatásukhoz mindkét nyelv 

részletekbe menő ismerete szükséges. Kiváló példa erre Hasznos Andrea disszertációja (2009), 

amely egyes görög mondattípusok hatását vizsgálja a fordításirodalomban és az eredeti kopt 

fogalmazványokban. 
6 A kopt dialektusokról átfogóan, kutatástörténeti és módszertani összefoglalóval Rodolphe Kasser 

szócikke tájékoztat (1991); l. még Kahle 1954: 193-278; Vergote 1973: 53-59; Worrell, 1934: 63-

82, Aziz S. Atiya (ed.): The Coptic Encyclopedia. Vol. 8. passim. Ezen felül egy a morfo-

szintaktikai részrendszerek összehasonlításán alapuló kvantitatív modellt nyújt Wolf-Peter Funk 

(1988, 1991). 
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megállapított legfontosabb irodalmi dialektusok (és jelzetük) a következők: 

szaidi (S), bohairi (B), fajjúmi (F), közép-egyiptomi (M), akhmimi (A), és 

lükopoliszi (L) – ez utóbbi korábbi elnevezése szubakhmimi (A2). 

A 19. század második felében még csak az első három nagy dialektust 

különböztették meg (Stern 1880), mivel ezek a legjobban és a leghosszabban 

adatoltak. Walter Ewing Crum ma is alapvető szótárában (1939) öt dialektust 

dolgoz fel (S, B, F, A, A2), míg a közép-egyiptomi (más néven mezokemik) 

dialektus bevezetése Paul Kahle monográfiájához (1954) kötődik. A 60-as 

években Rodolphe Kasser kiegészítéseket írt Crum szótárához, és ezt követően 

tanulmányaiban sorra mutatott ki újabb és újabb dialektusokat.
7
 A helyzet 

normalizálására egyfajta egyezmény született, melyet az ún “Kasser-Funk 

Agreement” néven emleget a koptológia (Kasser 1990), egyúttal beismerve, 

hogy ez a megegyezés inkább csak a tudományos kommunikációt szolgálja, de 

nyelvészetileg nem elég pontos. 

Egyes dialektusok adott korszakokban szupraregionális státusszal 

rendelkeztek, azaz közvetítőnyelvként szolgáltak a különböző helyi változatokat 

beszélő egyiptomiak között. Elsősorban a szaidi helyzete kitüntetett, mivel a 

kopt nyelv klasszikus korszakában ez a legelterjedtebb irodalmi dialektus. A 

többi helyi irodalmi dialektus a 6. századra nagyjából el is tűnik szem elől, ez 

alól kivételt csak a fajjúmi képez néhány évszázad erejéig, illetve a bohairi, 

amely az ezredforduló körül a kopt egyház hivatalos nyelve lett – azután hogy a 

kopt mint beszélt nyelv hanyatlani kezdett az arab javára. Természetesen a 

legnagyobb presztízsű szaidi dialektus is, a helyi változatokkal való folyamatos 

érintkezés miatt, számos interferencia jelét mutatja. Alább táblázatos formában 

összefoglaltam a fő irodalmi dialektusok jellemzőit, egyes források 

megjelölésével, ill. hivatkozásokkal néhány fontos szövegkiadásra. 

 

1. Táblázat: Fő dialektusok, dialektus-csoportok délről észak felé haladva 

Dialektus Leírás Források 

Akhmimi (A) Thébai térség, főleg 4-5. század. 

Ezután a szaidi kiszorítja, de 

kollokviális változatként az 5. sz. 

után is jelen van (vö. nyomai a 

Thébából származó 

dokumentumokban (Nagel 

1991:19)) 

Pl. Példabeszédek, 3-4. 

sz. [Publ. Böhlig 1958] 

                                                           
7 Kasser (1964) 7 vagy 8 dialektust tart számon, Kasser (1966) 9 dialektust, Kasser (1973) pedig 

15-öt. 1981-es tanulmányában azonban Kasser visszalép, és öt dialektust elhagyva, 10 nyelvjárás 

megkülönböztetését javasolja. 
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Dialektus Leírás Források 

Lükopoliszi 

(L) 

korábban: szubakhmimi (A2) 

Egész déli régióra kiterjedt, az 

akhmimi térséget is magába 

foglalta.  

Problémás csoport: kétséges, 

hogy az idesorolt kéziratok 

menyire alkotnak egy önálló 

dialektust  

 Legalább 4 alcsoport (L4, L5, 

L6, L*) 

L4: manicheus korpusz 

L5: pl. Londoni János 

evangélium, 4. sz. [Publ. 

Thompson 1924]  

L6: gnosztikus szövegek 

(Nag Hammadi 

kódexek) 

L*: Kellis szövegek, 4. 

sz. [Publ. Gardner et al. 

1999] 

Szaidi (S) szupraregionális irodalmi 

nyelvjárás, egész ország területén 

Eredete, lokalizálása: 

problematikus (izofónok északi és 

déli területtel is) 

De: thébai P dialektus ~ *pS 

P: Példabeszédek 

(Proverbs), P. Bodmer 

VI . 3. sz. [Publ. Kasser 

1960] 

Közép-

egyiptomi / 

Mezokemik 

(M) 

4-5 századi kódexek 

Kahle (1954) óta külön 

dialektusként számon tartva 

Codex Scheide [Publ. 

Schenke 1981], Codex 

Schøyen [Publ. Schenke 

2001], stb.  

Preklasszikus: P. Mil. 

Copti V [Publ. Orlandi 

1974] 

Fajjúmi (F) F7: nagyon korai, egyetlen kézirat  

F4: korai fajjúmi, 6. sz. előtti 

rövid szövegek, töredékek  

F5: klasszikus fajjúmi, 6-8/9. sz.  

(teljes anyag 80%-a) 

F7: P. Hamb. Bil. 1. ÓT 

részletek, 3. sz. 2. fele! 

[Publ.: Diebner–Kasser 

1989] 

F4: pl. Boud’hors 1998, 

Crum-Kenyon 1900 

 Ún. „Middle Coptic major 

group”: 

F + M, W, V dialektusok; 

viszonyuk még nem teljesen 

tisztázott 

W: tipikus fajjúmi helyesírás, de 

M morfoszintaxis  “Crypto-

Mesokemic” (Korábban V jelzetű, 

l. Kasser 1981:115) 

V4: dél-fajjúmi, fajjúmi 

lambdacizmus nélkül (F4 al-

dialektusa?), erős szaidi hatással 

(csoport egészére is jellemző) 

W: P. Mich 3521.[Publ.: 

Husselmann 1962]  

V4: P. Mich 3520. 

[Publ. Schenke –Kasser 

2003] 
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Dialektus Leírás Források 

Bohairi (B) B74: paleo-bohairi (B4 al-

dialektusa?) 

B4: korai B, János evangéliuma + 

kisebb szövegek 

B5: klasszikus B, de: szövegek 

csak a 8. század után (ma is a 

hivatalos egyházi nyelv) 

B74: P. Vat. copto 9. 

kiadatlan, 4. sz. [info: 

Kasser 1992; Kasser at 

al. 1992]  

B4: pl. P. Bodmer III  

[Publ. Kasser 1958] 

 

A dialektusok nyelvészeti feldolgozottsága nagyon változó, természetesen a két 

kiemelt nyelvváltozaté a legjobb.
8
 Fontosnak tartom megjegyezni, hogy e két 

leginkább feldolgozott dialektus leírásai nem egykorú adatokkal dolgoznak. A 

klasszikus bohairi (B5) csak a 8. század utáni forrásokkal rendelkezik, míg a 

szaidi kutatások alapját rendszerint jóval korábbi szövegek szolgáltatják. Az 

akhmimi dialektusról is születtek nyelvtanok (Rösch 1909 és Till 1928), de ezek 

meglehetősen elavultak. A többi nyelvjárásra vonatkozólag csak a Kopt 

Enciklopédia 8. kötetének szócikkei (Atiya 1991), ill. az egyes kéziratok 

szövegkiadásainak előszavai, nyelvtani bevezetői adnak tájékoztatást. A 

feldolgozottság állapotát jól mutatja a fajjúmi esete, amely bár az egyik 

leghosszabban adatolt dialektus és forrásai változatos műfajokat fednek le, 

mégsem rendelkezik kielégítő nyelvtani összefoglalóval. (Némi eligazítást nyújt 

a klasszikus fajjúmi (F5) nyelvtani sajátosságairól Till (1930) rövid bevezetője.)
9
  

 

3 Birtokos szerkezetek a szaidi dialektusban 
A (szaidi) kopt főnevek kétféle birtokos szerkezetben kapcsolódhatnak össze, az 

összetevők sorrendje mindkét esetben ugyanaz: a birtokot egy a birtokos 

viszonyt jelölő morféma követi, majd a birtokos kifejezés következik. Az eltérés 

egyrészt az összekötő elemek különbségéből adódik, másrészt a két szerkezet is 

jellegzetes eloszlást mutat. 

A példák alapján megfigyelhető, hogy a birtokos szerkezetet egy 
e
n-/

e
m- 

elem köti össze (A minta), kivéve, ha a birtok határozatlan névelővel (2), vagy 

mutató névelővel (3) áll, illetve ha valamely további kifejezéssel, módosítóval 

bővített (4); ezekben az esetekben az 
e
nte- prepozíció jelenik meg az  

e
n-/

e
m- 

helyett.
10

  

                                                           
8 Szaidi nyelvtanok: inter alia Till (1961a), Layton (2000), Reintges (2004); Bohairi dialektus: 

inter alia Mallon (1907), Shisha-Halevy (2007). Mindkettőre alapvető Stern (1880). 
9 A korai fajjúmi (F4) kéziratok és szövegkiadásaik listáját a koptológusok informálisan egymás 

között terjesztik. A fajjúmi determinánsok használatáról Shisha-Halevy bohairi tanulmány-

kötetének (2007) egy lábjegyzetben találtam érdekes utalásokat, ahol maga a szerző is csupán 

Wolf-Peter Funk személyes közlésére hivatkozhat. 
10 Az A és B minta elnevezést korábbi tanulmányaimban vezettem be az adatok könnyebb kezelése 

érdekében. A szaidi idézetek forrása lehetőség szerint ugyanaz a jó állapotú korpusz, az 5. századi 

PPalau Ribes Inv 183 jelzetű János evangélium kézirat (Quecke 1984). A (3) alatti példa kivétel ez 

alól, mert a szövegben nem találtam megfelelő adatot, így itt Horner (1911) szaidi Újszövetség 
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A minta 

(1) p-šēre  
e
m-p-noute [Jn 1,49] 

 DEF.SG.M-fiú POSS-DEF.SG.M-isten 

 ‘az isten fia’ 

 

B minta 

(2) ou-polis 
e
nte-t-samaria  [Jn 4,5] 

 INDF.SG-város POSS-DEF.SG.F-Szamária 

 ‘Szamária egy városa’ 

(3) pei-šēre 
e
nte-p-rōme [Jn 12,34] 

 DEM.SG.M-fiú POSS-DEF.SG.M-ember 

 ‘az embernek ez a fia’ 

(4) p-sōtp  n-šēre 
e
nte-p-noute  [Jn 1,34] 

 DEF.SG.M-kiválasztott  ATTR-fiú POSS-DEF.SG.M-isten 

 ‘az isten kiválasztott fia’ 

 

Számos kísérlet történt a kétféle szerkezet eloszlásának magyarázatára, és 

érdekes módon a fent ismertetett és a leíró hagyományban is megfogalmazott 

(Till 1961a: §113) világos disztribúció ellenére, a megközelítések egy része 

meglehetősen homályos szemantikai paraméterekkel operál. (Layton 2000: 

§§146-148, Shisha-Halevy 1986: 20-21) Ellenérveimet a jelentéstani megoszlás 

kapcsán máshol már részletesen bemutattam (Egedi 2005 és 2010a), így erre 

most szükségtelen kitérni. Természetesen elképzelhető, hogy a két minta 

elkülönülése szemantikai okokból indult meg egy korábbi nyelvszakaszban, de 

amikor a szaidi kopt megjelenik forrásainkban, a rendszer már nem fedi fel az 

előzmények nyomait. Történetileg csak az A minta vezethető vissza a korábbi 

egyiptomi birtokos szerkezetre, a B minta kialakulása nem tisztázott.
11

 Az első 

századokra tehető ún. ókopt szövegekben és a 2. századi amúgy nagyon 

innovatív, kollokviális Medinet Madi démotikus osztrakon-leletben nyomát sem 

találtam az 
e
nte- birtokosnak – igaz, ahogy ezt a zárt korpuszon végzett 

statisztikai vizsgálatom is mutatja (l. lejjebb), a B minta a klasszikus koptban 

sem gyakori.  

A két minta eloszlását szintaktikai megközelítésben is tárgyalták. Chris 

Reintges (2004: 94) vélekedése szerint egyfajta határozottsági egyezés irányítja 

                                                                                                                                               
kiadását használtam. A glosszázás a Leipzig Glossing Rules előírásait követi 

(www.eva.mpg.de/lingua/resources/glossing-rules.php). További példákhoz, lásd: Till 1961a: 66-

67 §111-113; Layton 2000: 111-113 §147-148; Reintges 2004: 92-96 §3.1.4. 
11 Mindazonáltal történtek kísérletek az ente- korábbi előfordulásának és funkciójának 

kimutatására. Jan Borghouts (1980) újbirodalmi kollokviális szövegekben vizsgálta meg a 

morféma eredetét. Leo Depuydt (2010) egy igen figyelemreméltó elmélete szerint pedig a B minta 

kialakulása az ún. birtokos névelő megjelenésével hozható összefüggésbe. Ezt követően ugyanis a 

határozatlan birtok melletti névmási birtokost egy PP bővítmény vezette be, ez a megoldás terjedt 

később át a lexikális birtokossal rendelkező szerkezetekre is. 
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az eloszlást. Az n- összekötő elem abban az esetben szelektálódik, ha a birtok és 

a birtokos kifejezés egyezik a határozottságban/határozatlanságban, 

máskülönben az nte- kerül a helyére.
12

 Ilyen egyezést azonban nem figyeltem 

meg, és hipotézise az adatok szintjén is könnyen cáfolható. 

 

(5) p-ran  n-ou-prophētēs [Mt 10,41] 

 DEF.SG.M-név  POSS-INDF.SG-próféta 

 ‘Egy próféta neve’  

 

Természetesen igaz, hogy egy (5) alatti típusnak megfelelő kifejezés szemantikai 

értelemben lehet határozatlan. Határozatlan birtokos jelenlétében ugyanis a 

főnévi szerkezet fejének referenciája nem feltétlenül azonosítható. Sok nyelvben 

tapasztaljuk mégis, hogy a birtokos szerkezet egésze morfoszintaktikailag lehet 

definit. Úgy tűnik, ez a jelenség, miszerint interpretációjukat tekintve 

határozatlan főnevek formailag határozott jelölést kaphatnak, a relációs főnevek 

kiváltsága (Lucas 2011).  

Visszatérve kiinduló megfigyelésünkhöz, a szaidi birtokos szerkezetek 

eloszlása a következő szintaktikailag motivált szabállyal írható le. Minthogy az 

A minta kötelezően határozott, határozott névelővel áll, de nem kompatibilis 

bármiféle más determinánssal vagy módosítóval a birtokon. Az A minta tehát 

egyszerű határozott birtokot és szigorú szomszédosságot követel. A B minta, a 

történetileg fiatalabb konstrukció, alkalmazandó minden egyéb helyzetben. A 

két minta viszonya azonban nem szimmetrikus: a B minta esetében sem kizárt az 

egyszerű determináltság, így a (6) alatt illusztrált példa típusa is előállhat. A 

megszorítás tehát egyirányú, a két minta nem áll kiegészítő eloszlásban.  

 

(6) p-
e
rro  

e
nte-p-israēl [Jn 12,13] 

 DEF.SG.M-király POSS-DEF.SG.M-Izrael 

 ‘Izrael királya’ 

 

Tanulságos lehet megvizsgálni egy választott korpuszon a két szerkezet 

előfordulásait és azok arányát a szövegben. A fent említett szaidi kéziratot alapul 

véve, egy kézi keresés eredményeképpen a 2. táblázatban szereplő adatokat 

kaptam.  

 

                                                           
12 A latin betűkre átírt alakokban (ente- és en-) a felső indexben megjelenő „e” egy jellegzetes kopt 

írásjelet kívánt visszaadni, ti. a betű feletti vízszintes vonást, amely az adott mássalhangzók 

szillabikus tulajdonságát, avagy egy schwa betoldását jelölte. Ezt azonban a nyelvtani leírásokban 

nem tüntetik fel következetesen, illetve maguk a kopt szövegek is – dialektustól és regisztertől 

függően – elhagyják. Ennek megfelelően az írásmód jelen tanulmányban is ingadozni fog, de ez a 

különbség a helyesíráson túl semmi másra nem utal. 



BIRTOKOS SZERKEZETEK A KORAI KOPT DIALEKTUSOKBAN 
   

NYELVELMÉLET ÉS DIALEKTOLÓGIA 2            37 

2. Táblázat 

Statisztika PPalau Ribes 183. János evangéliumának birtokos szerkezeteiről 

Birtokos szerkezetek a korpuszban 215 

Ebből ún. B minta 14 

A B minta aránya a szövegben 6,5% 

 

A B mintának megfelelő birtokos szerkezetek aránya tehát nem túlságosan 

magas. Ez nem annyira meglepő, hiszen az A mintában jelennek meg a 

szemantikai értelemben prototipikus birtokos kapcsolatok, így azok számbeli 

előfordulása értelemszerűen jóval magasabb. A B minta 14 előfordulásából 

egyébként kettő a fenti (6) alatti típusba tartozik, vagyis valójában csak 12 

esetben találkozunk olyan szintaktikai környezettel, melyben az A minta 

használata nem lehetséges. Egyetlen olyan esettel találkoztam, ahol a szöveg 

„kibújik a szabály alól” és a határozatlan birtok ellenére A minta jelenik meg a B 

minta helyett (Jn 3,1). Egyetlen kivétel akár írnokhiba is lehet, de annak a 

lehetősége is fennáll, hogy a kérdéses kifejezés interpretációja nem birtokos, 

hanem jelzős kapcsolat (ti. egy zsidó vezető és nem a zsidók egy vezetője). 

A fent vázolt disztribúciós megkötés szempontjából problémás 

adatcsoportot jelentenek azok a szerkezetek, melyekben az 
e
n-nel bevezetett 

birtokost egy puszta főnévi birtok előzi meg (7), hiszen megállapítottuk, hogy az 

A mintában kötelező az egyszerű, határozott determinálás. Észre kell azonban 

venni, hogy puszta főnévként megjelenő birtok esetében rendszerint a főnévi 

csoport predikatív használatával állunk szemben. Ezekben a predikatív 

környezetekben jelentős ingadozás figyelhető meg a két birtokos minta között, 

hiszen mindkét kötőelem megjelenik – látszólag teljesen szabad váltakozásban. 

Úgy tűnik, ezekben a nem referáló főnévi kifejezésekben a határozottság 

neutralizálódik (vö. Satzinger 1992: 77). 

 

(7) p-et-ire  
e
m-p-nobe  f-o 

 DEF.SG.M-REL-csinál DOM-DEF.SG.M-bűn 3.SG.M-csinál.QUAL 

 
e
n-hemhal 

e
m-p-nobe [Jn 8,34] 

 mint szolga  POSS-DEF.SG.M-bűn 

 ‘aki bűnt cselekszik, a bűn szolgája’ 

 

A vizsgált korpuszban öt ilyen előfordulással számolhatunk, ebből kettő az A 

mintát, három pedig a B mintát követi, látszólag minden szerkezeti vagy 

környezeti motiváltság nélkül. 

 

4 Birtokos szerkezetek a többi dialektusban 
Walter Till kopt dialektusokról írt nyelvtani összefoglalójában (1931: 18-19 §21) 

a téma tárgyalása meglehetősen rövid és felületes. Megtudhatjuk, hogy a 

birtokos szerkezetek összekötő eleme normálisan az 
e
n- elem, míg ennek 

alternatívája, az 
e
nte- „elég gyakori” a bohairi és fajjúmi dialektusokban. A 

szaidi és szubakhmimi nyelvjárások tekintetében az eloszlásról is szó esik: az 
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e
nte- akkor fordul elő, ha a régensnek határozatlan névelője van, vagy egy 

további kifejezés választja el a rectumtól. Érdekes módon ugyanennek a műnek 

a második kiadása (1961b: 16 §§77-78) a szubakhmimi dialektust a bohairi és 

fajjúmi változatokkal rokonítja, amennyiben az 
e
nte- elem ebben a háromban 

gyakori. Till szerint az akhmimi dialektusban az 
e
nte- csak elszigetelt esetekben 

jelenik meg, ellenben kimutatható egy harmadik összekötő elem (t
e
n-) a 

birtokosok előtt. Ez utóbbi látszólag azokban az esetekben fordul elő, ahol a 

szaidi és szubakhmimi dialektusokban szabályosan
 e
nte- áll.

13
  

Walter Till leírásának ismertetése után nem kétséges, hogy a pontos 

részletek feltárásához és megértéséhez egy sokkal alaposabb, szövegközpontú 

vizsgálatra van szükség. A következőkben ennek a munkának mutatom be az 

első eredményeit, előrebocsátva, hogy az adatokhoz való hozzáférésem néhol 

még korlátozott volt, így a feldolgozás mértéke sem lesz egyenletes. 

 

AKHMIMI  

Az akhmimi az egyetlen dialektus, amelynek adatait jelen kézirat lezárásakor 

még nem dolgoztam fel. Ezt a nyelvjárást csak azért érintem, mert a szaidi és 

bohairi dialektusokon kívül egyedül erről a változatról készültek összefoglaló 

grammatikák, így lehet némi reményünk a tájékozódásra. Sajnos a birtokos 

szerkezetekre igen kevés utalás történik, ráadásul a két releváns monográfia 

állításai ellentmondanak egymásnak.  

Friedrich Rösch (1909: §73) szerint az akhmimi birtokos olyan, mint a 

bohairi, vagyis csak az
 e

nte- összekötő elem használatos. Ez az állítás azonban 

önmagában is megkérdőjelezhető, mert a bohairi viszonylag komplex 

rendszerében szoros összefüggés van a determináns-választás és a birtokos 

szerkezetben megjelenő összekötő elem között (l. lejjebb), az akhmimiban 

viszont nem különböztethető meg két névelősor.  

Walter Till (1928: §85) ezzel szemben azt állítja, hogy ebben a dialektusban 

az 
e
nte- ritka, és valójában csak egyetlen szöveg jellegzetessége („Illés 

apokalipszise” Steindorff 1899).
14

 Till (1928: §86) megállapítja, hogy a birtokos 

előtt alkalomadtán a t
e
n- prepozíció áll, ha a régensnek egyéb bővítménye is van, 

vagyis a t
e
n- akkor jelenik meg, amikor más dialektusokban az 

e
nte-, csak 

valamivel ritkábban. Ez a megfigyelés egy sajátos, csak erre a nyelvjárásra 

jellemző eloszlást sejtet, amelynek feltárásához szisztematikus vizsgálat 

szükséges. A választott mintaszöveg (lásd 1. táblázat) szövegkiadásában sajnos 

index sem segíti a kézi keresést, így az ebben a nyelvjárásban végzett 

adatgyűjtésem egyelőre nem kielemezhető. 

 

                                                           
13 A közép-egyiptomi (mezokemik) dialektust Till nyelvtana még a 2. kiadásban sem tárgyalja. 
14 Megjegyzendő, hogy a Rösch nyelvtanában idézett egyetlen példa pontosan ebből a forrásból 

származik. Elképzelhető, hogy ő a birtokos szerkezet szempontjából csak ezt a szöveget vizsgálta 

meg, ez vezethetett a két nyelvtan közötti ellentmondáshoz. 
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LÜKOPOLISZI / SZUBAKHMIMI 

A lükopoliszi dialektusról nem született összefoglaló monográfia, de az elmúlt 

évtizedek kutatásai alapján egy elég sokszínű, sokszor jelentős különbségekkel 

bíró változatokat is magában foglaló dialektuscsoporttal állunk szemben. Walter 

Till akhmimi nyelvtanában (1928: §85) egy furcsa megfigyelést fogalmaz meg, 

miszerint az 
e
nte- a szubakhmimi dialektusban gyakoribb, mint az akhmimiben, 

főképp, ha a birtokos kifejezés p-noute ‘az isten’. A három példában azonban, 

amit ennek illusztrálására idéz, határozatlan, vagy bővített birtok szerepel, 

ezekben a speciális környezetben pedig a szaidiban is 
e
nte- állna. Nem valószínű 

tehát, hogy a morféma megjelenését egyedi lexikális tulajdonság motiválná. 

Egy a lükopoliszi dialektusban fennmaradt 4. századi János evangélium 

kézirat (ún. Londoni János evangélium) több szempontból is kiváló 

tesztkorpusznak bizonyult a birtokos szerkezetek eloszlásának vizsgálatához. 

Bár jó néhány kitöréssel kell számolnunk, a majdnem teljes evangéliumi verzió 

(2,12-től 3,21-ig és 4,5-től 20,27-ig) kiváló szövegkiadása részletes indexet is 

tartalmaz (Thompson 1924), így könnyen kikereshető az 
e
nte- összes 

előfordulása a szövegben. Ez a vizsgálat azt a jól ismert tényt igazolta, hogy a 

lükopoliszi dialektus morfoszintaktikailag meglehetősen közel áll a szaidihez. A 

birtokos szerkezetek eloszlása teljesen megegyezik az eddig tapasztaltakkal. Az 
e
nte- összesen 12 előfordulása ugyanazokban a szintaktikai környezetekben 

található, amelyeket az előző fejezeten a szaidi vonatkozásában 

megállapítottunk, illetve öt esetben pedig „üres járatban” fut, vagyis a (6) alatt 

bemutatott típusba sorolható.
15

 A manicheus és gnosztikus szövegeket 

tartalmazó L4 és L6 korpuszt egyelőre nem állt módomban áttekinteni, de a 

Kellisben talált dokumentumok (L*) szövegkiadásában egy kommentár, ha 

röviden is, foglalkozik a kérdéssel, és megállapítja, hogy a két összekötő elem 

komplementer eloszlást mutat a határozott és határozatlan birtok szerint 

(Gardner et al. 1999: 260). 

 

KÖZÉP-EGYIPTOMI 

A közép-egyiptomi szövegeken végzett elemzésem során három kézirathoz 

fértem hozzá. A preklasszikus P. Mil. Copti V (Orlandi 1974) rendkívül 

töredékes volta miatt alkalmatlannak bizonyult bárminemű következtetés 

levonására. Két, a 4. és 5. századból származó, jó állapotú kódex azonban, 

melyek Máté evangéliumának egy-egy fordítását tartalmazzák, kiválóan 

alkalmasnak ígérkeztek a vizsgálathoz (Codex Scheide és Codex Schøyen, 

Schenke 1981 és 2001). Az összeolvasáshoz pedig a Máté evangélium egy korai 

szaidi változatát használtam (P. Bodmer XIX. Kasser 1962). 

Habár a Közép-egyiptomi főnévi szerkezetek nyelvészeti igényű 

feldolgozása nem történt meg, Ariel Shisha-Halevy (1983: 317-318) megkísérel 

egy rövid elemzést nyújtani a Codex Scheide szövege alapján. Az eloszlás okát 

Shisha-Halevy ez esetben is szemantikai alapon ragadja meg. Saját 

                                                           
15 A szövegben három példát is találtam, amely elkerülte a szövegkiadó figyelmét, így ezek az 

indexben nem szerepelnek (7,37; 11,52 és 18,12). 
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megfigyeléseim a két kódexben azonban másra engednek következtetni: Az A 

minta használata teljesen szabályos, vagyis nincs a szaidira felállított szintaktikai 

szabályunknak ellentmondó példa. Mi több, míg a szaidi Máté evangéliumban 

találtam egy-két lehetséges kivételt, a közép-egyiptomi kódexek teljesen 

szabályosnak bizonyultak. Az 
e
nte- bőven előfordul egyszerű, határozott birtok 

mellett is, de ez – mint fentebb érveltem – nem mond ellent a felállított 

kritériumoknak. A megszorítások csak az A minta használatára vonatkoznak, a B 

minta pusztán stilisztikai variációként is feltűnhet. Ha a két közép-egyiptomi 

kódex esetlegesen nem egyezik (pl. Mt 23,15), az mindig a már említett 

predikatív használathoz köthető, és mint láttuk, ebben a környezetben a szaidi is 

ingadozást mutat. 

 

BOHAIRI 

A bohairi dialektusról viszonylag sokat tudunk, beleértve a főnévi szerkezeteket 

is, ami elsősorban Ariel Shisha Halevy munkáinak köszönhető (1994: 233-246; 

2007: 430-447, lásd még Depuydt 1985). A bohairiben a birtokos szerkezetek 

disztribúciója elég bonyolultnak tűnik, és szoros összefüggést mutat egy szintén 

összetett determináns rendszerrel. Határozott névelő funkcióban eleve két sort 

(hagyományosan ún. erős és gyenge névelőket) különböztethetünk meg (8).
16

 

 

(8)  Erős Gyenge 

 S/m  pi- ….   p- / ph- 

 S/f  ti-   t- / th-… 

 Pl  ni-   nen- (*n-) 

 

A névelők funkcióját abszolút használatban (azaz birtokos kifejezés nélkül) 

többen is tárgyalták (Polotsky1968: 243; Stern §227, Mallon 1907
2
 §§42-44). E 

leírások alapján úgy tűnik, hogy míg a pi-sor individualizál, addig „gyenge” 

névelőt a generikus kifejezések, illetve az absztrakt, vagy egyedi nevek kapnak. 

Többes számban azonban mindenképpen ni-t találunk, a nen- csak a birtokos 

szerkezetben jelenik meg. Ez a névelőhasználat azonban variálódhat egyazon 

lexéma mellett akár egy szövegen vagy paragrafuson belül is, mind abszolút 

használatban, mind birtokos szerkezetekben (Depuydt 1985: 60-61 példákkal). 

A birtokos szerkezet típusa határozza meg a determináns sorok közötti 

választást (Depuydt 1985: 51). Az 
e
n- összekötő elem mindig a p-sort 

szelektálja, míg az 
e
nte- összekötő elem rendszerint a pi-sorral jár együtt, bár 

olykor a {p-}…nte-… minta is előáll, viszont a *{pi-}…n-… soha. Az A minta 

vs. B minta sémánkat nehéz, sőt, gyakorlatilag lehetetlen alkalmazni ebben a 

dialektusban, mert az eloszlást nyilvánvalóan más (is) szabályozza. 

 

                                                           
16 A p- sor hehezetes variánsa szókezdő szonoránsok előtt jelenik meg. A „erős” névelőnek 

nevezett pi-sor általában más dialektusokban is megtalálható, csak egész más funkcióban: a szaidi 

dialektusban például vagy emfatikus használatban jelenik meg, vagy a mutató névelő fonetikailag 

redukált formájaként. 
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(9)  SÉMA  ELNEVEZÉS 

 p-/t-/nen-  n- … ~ A minta  {p-}…n-… minta 

 pi/ti-/ni- ….  nte- … ~ B minta  {pi-}…nte-… minta 

 p-/t-  nte- …  ? minta  {p-}…nte-… minta 

 

Mindenekelőtt fontos leszögezni, hogy a bohairiban is van egy a szaidihez 

hasonló szintaktikai megoszlás: határozatlan vagy bővített birtok esetén 

kizárólag a {pi-}…nte-… minta használható (~ B minta). Ez utóbbi használati 

köre azonban sokkal szélesebb, mint a szaidiban, mivel az A mintának kvázi 

megfelelő {p-}… n-… minta csak lexémák egy bizonyos csoportjával jelenik 

meg, méghozzá abban az esetben ha a birtok személyek vagy tárgyak lényegi 

részeit, attribútumait írja le (pl. testrészek, rokonságnevek, ill. olyan kifejezések, 

mint név, életkor, lábnyom, beszéd, stb.).
17

 Ezek az esetek nagyjából 

megfelelnek az elidegeníthetetlen birtok fogalmának, és tipológiai szempontból 

egyáltalán nem ritka, hogy egy nyelvben többféle birtokos szerkezet esetén ez a 

tulajdonság választja szét a stratégiákat (ún. „alienability split”, vö. 

Koptjevskaja-Tamm 2001: 965). Másrészről az érintett lexikális kategóriák 

megfelelnek az ún. inherensen relációs főnevek fogalmi típusának (Löbner 

2011). 

Nagyobb problémát jelent a harmadik, a {p-}…nte-… minta megléte és 

pontos szerepének megértése. Leo Depuydt (1985: 53) ezt a mintát egyenesen 

kivételesnek tekinti, de Ariel Shisha-Halevy ezzel nem ért egyet (2007: 440 

n.54). Saját tapasztalatom is azt mutatja, hogy bár a másik két mintánál ritkább 

jelenség, a {p-}…nte-… minta határozottan adatolható. Shisha-Halevy (1994: 

239, 2007: 440-441) meglátása szerint a szerkezet akkor áll elő, amikor az 

elidegeníthetetlen főnév valamilyen okból lazább kapcsolatban áll a birtokossal, 

illetve amikor az nte- fajtajelölő főnevet bővít. Feltehetően ez utóbbival arra 

utal, hogy a birtokként szereplő főnév a birtokos szerkezettől függetlenül, 

generikus olvasata miatt kapja a „gyenge” névelőt.  Fontos még megjegyezni, 

hogy a minták egymáshoz való viszonya ebben a dialektusban sem 

szimmetrikus, a megszorítás egyirányú: a bohairi A mintában csak lexémák egy 

meghatározott csoportja fordulhat elő, de ugyanezeknek a lexémáknak a 

többsége a {p-}…nte-… mintában és/vagy a B mintában is előfordulhat. 

E bonyolult eloszlás sejtésem szerint megragadható Sebastian Löbner 

(2011) modelljével a főnevek négyosztatú konceptuális típusairól. Eszerint a 

bohairi {p-} determináció az inherensen egyedi nevekkel függ össze, míg az A 

minta az inherensen relációs főnevekkel alkalmazandó. Ez a modell egyszerre 

adna magyarázatot a két determináns sor és a három minta kombinációira. Az 

ingadozások pedig, azaz egyazon lexéma megjelenése többféle konstrukcióban, 

Löbner típus-váltás elméletével (type-shifts) ragadhatók meg. Ez a javaslat 

azonban csak az adatok sokkalta alaposabb rendszerezésével, illetve egy hosszú 

                                                           
17 A lexémák listájához és csoportosításához, lásd: Depuydt (1985: 61) és Shisha Halevy (2007: 

436-438). 
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tesztelési folyamattal igazolható, ezért a feldolgozás jelen állapotában csupán a 

felvetés szintjén marad és jövőbeni kidolgozásra vár. 

Nagyon fontos ezen a ponton kitérni egy alapvető módszertani problémára. 

Az eddig idézett munkák és elemzések megállapításai kizárólag késői 

kéziratokon alapszanak, Shisha-Halevy (2007) például egy 10. és egy 14. 

századból származó korpuszon dolgozik, vagyis mindeddig az ún. klasszikus 

bohairi (B5) nyelvjárási változat sajátosságait ismerhettük meg. Egy kontrasztív 

dialektológiai vizsgálat során azonban elvárható lenne viszonylag egykorú 

forrásokon dolgozni, legalábbis ha ezt a források megengedik. Ezzel a 

szemponttal azonban ritkán találkozunk a koptológiában. A bőséges klasszikus 

bohairi anyag mellett talán nem tűnt feltétlenül szükségesnek a korai kéziratok 

ilyen irányú feldolgozása, és a források drasztikusan alacsonyabb száma sem 

kedvezett a kutatásnak. Első ránézésre a korai (B4) nyelvváltozat valóban nem 

mutat számottevő eltéréseket, mégis elengedhetetlenek találtam szem előtt 

tartani azt a módszertani elgondolást, hogy lehetőleg egykorú szövegek 

összevetésével rajzoljam fel a dialektális változatosság térképét. Ennek 

megfelelően János evangéliumának egy 4. századi, korai bohairi kéziratát (P. 

Bodmer III. Kasser 1958) vizsgáltam meg alaposabban. A kézirat eleje nagyon 

töredékes, a szöveg tulajdonképpen csak a 4. fejezet közepétől folyamatos.
18

 

A megegyező jelentéstani környezetek biztosításához és a gyorsabb, 

pontosabb feldolgozás kedvéért egy egyszerű, ámde következetes módszert 

alkalmaztam: a szaidi János evangéliumban korábban kigyűjtött birtokos 

szerkezetek locus szerinti megfelelőjét vizsgáltam meg a választott bohairi 

kéziratban. Ennek az eljárásnak az előnye a megbízható értelmezés, hátránya 

azonban, hogy nyilvánvalóan kevesebb adat áll elő, mint a szaidi korpuszban: a 

megfelelő helyeken ugyanis előfordul, hogy az adat hiányzik (kitört), illetve 

néhol másféle szerkesztésmóddal él a bohairi fordító. Természetesen fel kell 

tételeznünk, hogy további birtokos szerkezetek is lehetnek a szövegben, amelyek 

viszont a szaidiból hiányoznak. Ez utóbbi hamar nyilvánvalóvá vált a szöveg 

feldolgozása közben, mivel a bohairi verzió számos ponton preferálja a birtokos 

szerkezeti megoldást az attributív szerkezetek helyett (pl. Jn 12,13: pálmáknak 

ágait vs. pálmaágakat ragadtak). Megfigyeltem továbbá, hogy az eddig csak 

birtokos összekötő elemként jellemzett nte- prepozíciót ez a szöveg partitív 

funkcióban is használja, ami se a szaidire, se a klasszikus bohairire nem 

jellemző.
19

 A legfontosabb, és legmeglepőbb megfigyelésnek mégis az 

                                                           
18 B5 kontroll szövegnek a Horner-féle kiadást (1898) használtam, amely egy 1174-ből és több 

különböző 9. és 12-13. századból származó kézirat alapján készült. 
19 Egyik névtelen lektorom megjegyezte, hogy például az angol of is szerepelhet partitív (és 

számos egyéb) konstrukcióban, és érdemes lenne megvizsgálni, hogy az nte- funkciói az of típusú 

elem funkcióinak valódi részhalmazát alkotják-e. A kisebb dialektusokban, mint amilyen az itt 

tárgyalt B4 is, valóban felmerülhet majd egy ilyen vizsgálat szükségessége: egyes változatok 

megőrizhették az nte- eredeti, -nál/-nél jelentésű használatát. A partitív funkció azért lepett meg, 

mert a klasszikus szövegekben legalább kétféle, egyéb prepozícióval kifejezett partitív 

szerkezeteket találunk. Másik lektorom felteszi a kérdést, mennyiben tekinthető az nte- 

prepozíciónak. Erre az etimológiai megfontolásokon túl egyrészt formai tulajdonságai utalnak: egy 



BIRTOKOS SZERKEZETEK A KORAI KOPT DIALEKTUSOKBAN 
   

NYELVELMÉLET ÉS DIALEKTOLÓGIA 2            43 

bizonyult, hogy a kéziratban feltűnően magas számban fordul elő az nte- 

összekötő elem, vagyis az A mintának megfelelő {p-}…n-… birtokos minta 

aránya jóval alacsonyabb, mint a klasszikus (B5) nyelvjárásban.
20

 Az egész 

evangéliumi szövegben 41 előfordulást jegyeztem fel, ami összesen 17 lexémát 

érint, ezeket a 3. táblázatban tételesen is bemutatom, így megfigyelhető, milyen 

lexématípusok fordulnak elő ebben a szerkezetben. 

 

3. Táblázat 

A {p-}…n-… mintájú birtokos szerkezetek lexikális vizsgálata (P. Bod III) 

Előfordulás Lexéma Jelentés Ellenpélda B5 

14 šēri vki fia 2 ugyanúgy (kivéve a 

pusztulás fia 17,12) 

4 ran név  ugyanúgy 

4 bal szem  ugyanúgy  

2 mathētēs tanítvány  ugyanúgy  

2 ğroğ mag/utód 1 ugyanúgy  

2 ōou dicsőség 3 ugyanúgy  

1 son fivér  ugyanúgy 

1 šeri vki lánya  ugyanúgy  

1 soni nővér  ugyanúgy  

1 hēt szív  ugyanúgy  

1 čalauğ láb  ugyanúgy  

1 phat láb 2 ugyanúgy 

1 bōk szolga  ugyanúgy 

1 arkhiereus főpap  1 pro, 1 contra 

1 saği beszéd/szó 2 1 pro, 1 contra 

1 agapē szeretet  1 contra (ti-… nte-) 

1 hoti félelem 1 ugyanúgy 

 

A táblázatban gyakoriság szerint rendeztem a szavakat. Az „ellenpélda” címkéjű 

oszlopban feltüntetett számok azt jelzik, hogy hányszor fordult elő ugyanaz a 

lexéma más szerkezeti mintában, habár hasonló szintaktikai környezetben (ti. 

azonos határozottsági/referenciális feltételekkel). Jól látszik, hogy a 17 tételből 

hatra is igaz, hogy egyazon szövegen belül többféle birtokosban is szerepelt. Az 

is szembetűnő, hogy e szólista nem feleltethető meg egy konkrét szemantikai 

halmaznak, számos a táblázatban szereplőkkel rokon fogalmi típusba tartozó 

lexéma egyáltalán nem a {p-}…n-… mintájú birtokos mintában fordul elő. (A 

                                                                                                                                               
pre-nominális és egy pre-pronominális allomorffal is rendelkezik, ami a kopt elöljárószók 

jellegzetes sajátja. Másrészt az nte-vel bevezetett kifejezés ténylegesen elszakítható az alaptagtól, 

ezt mutatják az olyan példák melyekben az ige és egyéb bővítményei ékelődnek a szerkezet két 

tagja közé (vö. Jn 4,39 a B4 kéziratban) 
20 Az összes birtokos szerkezethez viszonyítva a korai bohairi A minta aránya pont a fordítottja a 

szaidiben tapasztaltnak. 
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B4 szöveghelyeket összevetettem a klasszikus B5 verzió szerkezeteivel is, és 

nem meglepő módon jelentős egyezést találtam. Ezt a táblázat utolsó oszlopa 

szemlélteti.) 

A (9)-ben felsorolt harmadik sémáról azt állítottuk, hogy a klasszikus 

bohairiben (B5) kifejezetten ritka, csaknem kivételes a használata. Ebben a korai 

bohairi szövegben viszont a {p-}…nte-… minták száma feltűnően magas: 

összesen 37 esetet különítettem el. Összevetve ezeket a Horner 

szövegkiadásában szereplő klasszikus bohairi szövegek megfelelő helyeivel, 

világossá vált, hogy ezeknek a {p-}…nte-… mintába illeszkedő szerkezeteknek 

körülbelül a fele egy {p-}…n-… mintájú birtokosnak felel meg a későbbi B5 

dialektusban (a megfelelést az alábbi példapár illusztrálja). Az érintett lexémák 

egyébként, melyek eszerint B4-ben a {p-}…nte-…, B5-ben pedig a {p-}…n-… 

mintában fordulnak elő, valamennyien relációs főnevek. 

 

(10) p-saği  
e
nte-ti-shimi [Jn 4,39]     B4 

 DEF.SG.M-beszéd POSS-DEF.SG.F-asszony  

 ‘az asszony beszéde’ 

 

(11) p-saği 
e
n-ti-shimi [Jn 4,39]     B5 

 DEF.SG.M-beszéde POSS-DEF.SG.F-asszony 

 ‘az asszony beszéde’ 

 

Az eltérés egyazon dialektus időben elég távoli kéziratai között önmagában nem 

túlságosan meglepő. Annál inkább elgondolkodtató viszont az eltérés jellege, 

mivel a történeti evidenciák alapján az nte-t tartalmazó szerkezetek a 

fiatalabbak. Tipológiai és történeti nyelvészeti megfigyelések azt mutatják, hogy 

ha egy nyelvben az egymással vetekedő konstrukcióknál a választást egyedi 

lexikális címkézések befolyásolják (akár formai akár jelentéstani címkék), akkor 

rendszerint az a régebbi és sok esetben visszaszoruló szerkezet, amelyik ezt a 

lexikális korlátozást mutatja. Hogyan lehet tehát az nte- birtokos használata 

sokkal előrehaladottabb ugyanannak a nyelvjárásnak egy 4. századi kéziratában, 

mint egy 10. századiban? Elképzelhető, és talán a legegyszerűbb válasz egy 

ilyen esetben, hogy ezek a bohairi változatok (B4 és B5) tulajdonképpen 

nincsenek egyenes ági rokonságban. Mindkettő forrása egy közös proto-bohairi 

dialektus lehet, de az egyes változatok a 4. századra már biztosan szétváltak – a 

B5 illetve közvetlen előzménye ellenben a 9. századig még nem adatolt.  

Amennyiben viszont fenn kívánjuk tartani a közvetlen leszármazás 

elméletét a két ismert nyelvváltozat között, egy elég kivételesnek számító 

folyamatot kell rekonstruálnunk. Eszerint az A minta radikális lecsökkenése a 

megszorításoktól mentes nte- minták javára megindult ugyan, de egy adott 

ponton megállt, és visszafordult. Egyre több lexéma kezdett (természetesen csak 

az inherensen relációs főnevek) újra szisztematikusan a {p-}…n-… mintában 

szerepelni. Ez az első hallásra furcsa terjedési irány nem teljesen 

elképzelhetetlen, ha a történeti tényeken kívül figyelembe vesszük a kontaktus-
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hatást is, azaz a presztizs-értékű szaidi dialektus erős befolyását a többi irodalmi 

nyelvjárásra. A szaidiban a szerkezetek több, mint 90%-a A minta, vagyis 

összekötő elemként az n- morféma szerepel. Természetesen a szaidiban az 

eloszlást más, egyértelműen mondattani szabályok motiválják, de a szerkezet 

puszta gyakorisága elősegíthette a bohairi A minta felerősödését és 

megszilárdulását. 

 

FAJJÚMI  

Mint ahogy a 2. részben utaltam rá, a fajjúmi dialektus nyelvészeti feldolgozása 

meglehetősen hiányos. Walter Till fajjúmi chrestomathiájában (1930: 5) 

leszögezi hogy az 
e
nte- gyakori, akárcsak a bohairiban. Az 

e
n- összekötő 

elemmel idézett példái valójában szabályos jelzős szerkezetek, illetve 

szóösszetételek, melyek nem vesznek részt a vizsgált oppozícióban. Az általa 

tárgyalt források egyébiránt kizárólag klasszikus fajjúmi (F5) szövegek, és a 

jelen kutatáshoz a kicsit korábbi, F4 dialektus adatai lennének tanulságosak.  

Szerencsére egy Crum és Kenyon (1900) által publikált korai fajjúmi (F4) 

töredék szintén János evangéliumának egy részletét tartalmazza (3,5-től 4,49-ig). 

Ugyan a kézirat még két teljes fejezetet sem ad ki, elég ép állapotban van, és 

meglehetősen sok birtokos szerkezet esik a szövegnek ebbe a szakaszába. 

Összesen 16 adatot tudtam megvizsgálni, és a típusok illetve a szerkezetek 

eloszlási aránya teljesen megfelelnek a B4 rendszernek, azaz némileg eltérnek a 

klasszikus bohairitól az arányosan magas számú {p-}…nte-… minta miatt. 

 

W DIALEKTUS 

Nem mindig vagyunk olyan szerencsések a szövegek állapotával kapcsolatban, 

mint a fenti fajjúmi töredéknél. Az egyetlen kéziratból ismert W dialektus (P. 

Mich. 3521. Husselman 1962) szintén János evangéliumának egy 4. századi 

verzióját tartalmazza, és bár egy viszonylag hosszú szakasz maradt fenn (6,11-

től 15,11-ig), a szöveg rendkívül töredékes. Összesen 24 adatot sikerült 

kinyernem (azaz nem sokkal többet, mint a fajjúmi töredékből, ami alig két 

fejezetből állt), ebből kettő bizonytalan, így nem használható. A többi főnévi 

kifejezés esetében sem látszik mindig az egész szerkezet, néhol csak az 

összekötő elem, máshol a determináns típusa. Bizonyos mértékig azért mégis 

támaszkodhatunk a szövegkiadó rekonstrukcióira, hiszen a kitörések hossza is 

(ami az n- vs. nte- oppozíciónál releváns különbség) alapul szolgált a 

kiegészítésekhez. 

A W dialektusban tapasztalt eloszlás megfelel a szaidi és a közép-egyiptomi 

rendszernek. Az nte- összekötő elem mindössze egyszer fordul elő (Jn 7,37), 

akkor teljesen szabályosan és a szaidi párhuzamszövegnek megfelelően, mivel a 

birtok itt jelzős szerkezetet alkot egy melléknévvel. Érdekes a (10,1)-ben 

megjelenő adat, amely alapján a {pi-}…n-… minta is előállhat, melyet még a 

bohairiban is kizártunk.
21

  

                                                           
21 Az egyik nőnemű, a másik többes számú birtokkal: ti-… n-… (8,41) és ni-… n-…(10,1). 

Megjegyzendő, hogy a pi- determináns sor funkciója a W dialektushoz közel álló közép-egyiptomi 
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5 Záró gondolatok és kutatási irányok 
Összefoglalva tehát, minden dialektusról elmondható, hogy birtokos 

szerkezeteik eloszlása csak egy irányban megszorított, és a megszorítás mindig 

az n- összekötő elemet érinti. Azt is megállapítottuk, hogy a szaidi példákon 

bemutatott szintaktikai megszorítás minden nyelvjárásban egyöntetűen érvényes. 

A különbség abból adódik, hogy egyes nyelvváltozatokban az A minta 

használata további, alapvetően lexikális korlátozások alá esik, ti. csak az ún. 

inherensen relációs főnevekkel jelenik meg. Ez a korlátozás azonban különböző 

mértékben érvényesül az egyes változatokban, jelentős eltolódást eredményezve 

a szerkezetek előfordulási arányában. 

A kisebb dialektusok áttekintésére azért volt szükség, mert pontos 

besorolásuk némileg vitatott. A W dialektusról egyrészt azt olvashatjuk, hogy 

tulajdonképpen közép-egyiptomi erős fajjúmi hatással (Kahle 1954: 224-227), a 

szövegkiadó véleménye szerint azonban közelebb áll a klasszikus fajjúmihoz 

(Husselman 1962: 11). Morfoszintaxisát tekintve úgy tűnik, mégis inkább a 

közép-egyiptomival mutat szoros rokonságot, és most ezt támasztaná alá az nte- 

szerkezetek feltűnő hiányát mutató birtokos szerkezeti eloszlás is.
22

  

Feldolgozásra vár még az ún. V4 dialektus, amely a P. Mich. 3520 jelzetű 

kézirat nyelvváltozata (Schenke – Kasser 2003). Erről a dialektusról azt tudjuk, 

hogy a fajjúmi nagyon közeli rokona, de jelentős olyan vonást is mutat, amely a 

szaidi hatásának tudható be. 

A szaidi és a bohairi nyelvjárás a birtokos rendszerek disztribúciójának két 

alapvetően eltérő rendszerét testesíti meg. Az ún. közép-egyiptomi 

dialektuscsoport tisztázásához nagymértékben hozzájárulhat az itt vázolt 

kutatások folytatása. Elképzelhető, hogy a kisebb változatok végül majd egy (S) 

M W V4 F4 (B4) dialektus-kontinuumba rendezhetők. Mindenesetre egyetértek 

Wolf-Peter Funk meglátásával, hogy helyesírásrendszerek összehasonlítása nem 

fogadható el elsődleges kritériumnak a kopt dialektológiában (Kasser 1990: 142-

143, Funk 1988), míg a részletekbe menő morfoszintaktikai kutatások új 

megvilágításba helyezhetik az adatokat – ahogy arra jelen tanulmány is kísérletet 

tett. 
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1 Bevezetés1 
Jelen tanulmány célja azt bizonyítani, hogy az eredeti óangol többes szám 

datívusz -um exponense az északi angol változatokban az egész óangol korban 

(i. sz. 450-1000) és az ún. átmeneti időszakban (i. sz. 1000-1100) sokkal kevésbé 

redukálódott, mint a délebbi óangol nyelvjárásokban. A tanulmány amellett 

érvel, hogy a déli nyelvjárásokhoz képest viszonylagosan hosszabb idejű 

ragmegtartás nyelvi kontaktus eredménye, mely során a skandináv nyelvi 

interferencia a rag fokozatos lekopását hátráltatta. Első látásra ez a konzervatív 

morfológiai tendencia meglehetősen váratlannak tűnik a szakirodalom által 

ismert, tipikusan az egyszerűsödéseket preferáló nyelvi kontaktushatásokhoz 

képest (vö. Thomason és Kaufman 1988). Azonban a részletes kvantitatív 

elemzések segítségével a kutatás kimutatta, hogy társas és kommunikációs 

funkciós okok miatt az angol-skandináv nyelvi kontaktus során egy ilyen 

forgatókönyvvel számolni lehet. 

 

2 Kettőség a northumbriai főnévragozási rendszerben 
Függetlenül attól, hogy a kreolizációs elméletet elfogadjuk vagy sem a mai 

angol nyelv erősen redukált morfológiájának részleges magyarázatául (Poussa 

                                                           
É. Kiss Katalin – Hegedűs Attila (szerk.) 2012. Nyelvelmélet és dialektológia 2. PPKE BTK 

Elméleti Nyelvészeti Tanszék – Magyar Nyelvészeti Tanszék. Piliscsaba. 55–65.  
1 A tanulmány Eitler (2002) munkadolgozatát és ennek rövidített változatát (Eitler 2006) bővíti ki 

jelentős részben azáltal, hogy az empirikus vizsgálódás eredményeképp az óangol adatokat immár 

számszerűsíti és statisztikai vizsgálat alá vonja. A kibővítést (így például a helyhiány miatt itt 

mellőzött középangol adatok korrelációs elemzéseit is – lásd Eitler megjelenés alatt) a Magyar 

Állami Eötvös Ösztöndíj 2007-es helsinki és a Gradeast 2008-as koppenhágai ösztöndíja tette 

lehetővé.  
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1982; Görlach 1986; Allen 1997; Thomason és Kaufman 1988), a skandináv és 

angol nyelvek közötti extenzív nyelvi kontaktus minimum felerősítette és 

felgyorsította az óangol northumbriai nyelvjárásban (lásd 1. ábrát) végbemenő 

egyszerűsödési tendenciákat (Allen 1997). 

 

 
1. ábra: Óangol nyelvjárásterületek (Crystal 1995: 28) 

 

A nyelvi kontaktus jellegét jól mutatja a mai angolban megtalálható, igen szoros 

kapcsolatra utaló skandináv eredetű nyelvtani elemek és folyamatok sokasága. 

Ilyen például a T/3. személyű they személyes névmás, a same névmás, a jelen 

idő E/3 -s/-es személyragja, a till és az at prepozíciók, valamint a nem inverz 

alany-ige szórend előrehelyezett mondatösszetevő után az inverz skandináv és 

óangol szórend helyett. A kezdeti időszak támadásai után a skandináv (dán és 

norvég) népesség nagyobb számban a 2. ábrán látható észak-Midlands és az 

északi területekre települt be békésen. A betelepülők és helyiek közötti 

házasságok révén gyakori kétnyelvűség és felnőttkori második nyelvelsajátítás 

nagyfokú nyelvi interferenciát, egyszerűsödést, valamint analógiás-

regularizációs folyamatokat okozott a Danelawnak nevezett területen, melynek 

határát a 2. ábrán átlósan rajzolt vastag vonal jelzi. 
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2. ábra: Skandináv települések (Knowles 1997: 36) 

 

A northumbriai nyelvjárás progresszívebbnek tartható az erodálódott 

főnévragozási és az igeragozási rendszere alapján. Ez a viszonylagos 

progresszivitás akkor válik szembeötlővé, amikor a northumbriai Lindisfarne 

Gospels (kb. i. sz. 975; mostantól Li) adatait a két nyugati szász evangélium 

nyelvi adataihoz hasonlítjuk (WSG1: korai XI. század – MS Corpus Christi 

College 140; WSG2: XII. század eleje – MS Hatton 38, vö. Skeat 1871-1887) – 

lásd (1-2).  

A northumbriai főnévragok alakjainak redukciója mind nyelvi kontextustól, 

mind pedig a főnevek tőosztályától is függetlenül jelentkezik (így például 

igevonzatként, elöljárós kifejezésekben használt esetragok esetén egyaránt, 

illetve hímnemű a-tövű, o-tövű, gyenge tőosztályba tartozó, semleges nemű, stb. 

főnevek esetén szintén egyaránt redukált alakokkal találkozhatunk). Ezzel 

szemben a klasszikus óangol ragok megőrzése miatt a nyugati szász nyelvjárás 

viszonylag konzervatívan viselkedik: 
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(1) a. WSG1 on  east-dæl-e   (Máté 2.9) 

 b. WSG2 on  east-dæl-e   (Máté 2.9) 

-en  kelet-rész-DAT.SG  

c. Li  in  east dael   (Máté 2.9) 

-en  kelet-rész-[DAT.SG]  

‘keleten’ 

 

(2) a. WSG1 þurh  þone   witeg-an  (Máté 1.22) 

b. WSG2 þurh  þanne   witeg-an  (Máté 1.22) 

c. Li  ðerh  ðone  witg-o  (Máté 1.22) 

   által a-ACC.SG próféta-ACC.SG 

 ‘a próféta által/szerint’ 

 

Azonban a northumbriai nyelvjárásban a főneveknél a többes szám datívusz –um 

exponense nem redukálódott, nem egyenlítődött ki még analógiásan (vagyis a 

paradigma többi többes számú alakjához hasonlóan az alanyeset -s/-es alakjával 

még nem cserélődött ki), és nem is veszett el. Az összes ragozási osztályban és 

mindhárom nyelvtani nemben szisztematikusan megtalálható. Továbbá ezt az 

exponenst találjuk szisztematikusan az összes lehetséges nyelvi környezetben 

(bizonyos prepozíciók után, a közvetett tárgy jelzésére, a prepozíciós igék 

vonzataként). Ezt a szisztematikus viselkedést a (3-5) példákon keresztül 

tanulmányozhatjuk: 

 

(3) Li  tuæ-m   hlaferd-um  geher-a  (Lukács 16.13.) 

  két-DAT.PL  úr-DAT.PL  szolgálni-INF 

 ‘két urat szolgálni’ 

 

(4) Li  feoll   in ðorn-um   (Márk 4.7) 

esik-PST.3SG  -ba  tüske-DAT.PL 

 ‘tüskébe lépett’ 

 

(5) Li  midh  toð-um     (Márk 9.18) 

-val  fog-DAT.PL 

 ‘foggal’ 

 

A northumbriai főnévi ragozási rendszerben megfigyelhető ezen kettősség (lásd 

6 kontra 1c, 2c) egyik nyugati szász szövegben sem jelentkezik; ezekben vagy 

szisztematikusan megtartott ragok (lásd 2a, 2b) vagy jelentősen redukált ragok 

(lásd 8, 11) találhatóak. Így első megközelítésben az óangol főnévi ragozási 

rendszer nyelvjárási divergenciáját a különféle esetragok redukálódásának 

mértéke rajzolja ki legjobban. A 3. ábra a vizsgálatba vont két nyelvjárásterület e 

szempont szerinti összehasonlítását mutatja, a vonatkozó megszámozott nyelvi 

példákkal együtt. 
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TÖBBES DATÍVUSZ 

RAG 

MÁS ESETEK 

RAGJAI 

Li : northumbriai  nem redukált (6) 
közepesen redukált  

(1c, 2c) 

WSG1: nyugati szász nem redukált (7) nem redukált (1a, 2a) 

WSG2: nyugati szász jelentősen redukált (11) 

változó mértékben 

redukált (nincs 

redukálódás: 1b, 2b, 

jelentős redukálódás: 8) 

3. ábra: Nyelvjárási divergencia a három vizsgált szövegben az esetragok 

redukciójának mértéke tekintetében 

 

A (6-11)-ben található példák a northumbriai és nyugati szász nyelvjárások 

közötti különbségek illusztrálására szolgálnak: 

 

(6) Li of  her-um   ðæ-ra   camel-a  (Máté 3.4) 

-ből  szőr-DAT.PL  a-GEN.SG  teve-GEN.SG 

(7) WSG1 of  olfend-a  hær-um    (Máté 3.4) 

-ből  teve-GEN.SG  szőr-DAT.PL 

(8) WSG2 of  oluend-e  hær-e    (Máté 3.4) 

-ből  teve-GEN.SG  szőr-DAT.PL 

’teveszőrből’ 

 

(9) Li of  stan-um  ðiss-um    (Máté 3.9) 

-ről  kövek-DAT.PL  ezek-DAT.PL 

(10) WSG1 of  þis-um   stan-um  (Máté 3.9) 

-ről  ezek-DAT.PL  kövek-DAT.PL 

(11) WSG2 of  þis-en   stan-en   (Máté 3.9) 

-ről  ezek-DAT.PL  kövek-DAT.PL 

’ezekről a kövekről’ 

 

Az egyazon időszakból származó nyugati szász (WSG1) és northumbriai (Li) 

adatok összevetéséből az derül ki, hogy a két nyelvjárás a többes szám datívusz 

esetében ekkor még hasonlóan viselkedik. Azonban a két előbbi szöveghez 

képest kevéssel később keletkezett nyugati szász WSG2 szövegében főként az -

en ragváltozat található meg, ami már jelentős redukciót jelez a datívusz 

ragjában. 

 

3 Kutatási módszerek 
A northumbriai nyelvjárás kétarcú – egyszerre innovatív és konzervatív – 

viselkedését nem lehet egyszerűen idioszinkráziaként magyarázni. Mivel más 

tényező nem indokolja az északi és déli nyelvjárások különbözőségét (vö. Eitler 

2002), feltételezhető, hogy paradox módon ugyanaz a nyelvi kontaktus 
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okozhatta a konzervatív tendenciák érvényesülését az északi területeken, mint 

ami az innovatív tendenciákét is ugyanott. Ezt a hipotézist a jelen tanulmányban 

a többes szám datívusz különféle exponenseinek párhuzamos északi és déli 

szövegekben való megoszlásának statisztikai elemzésével vizsgáljuk. Az óangol 

anyag a Lindisfarne Gospels glosszáiból, a két nyugati szász evangélium 

szövegéből (West Saxon Gospels), míg az átmeneti időszaké a Kirkdale-i Napóra 

feliratának szövegéből áll. 

 

4 A többes szám datívusz ragváltozatai az óangol 
nyelvjárásokban 
A többes szám datívusz ragváltozatainak nyelvjárási megoszlását a 4. ábra 

mutatja. Ebből kiderül, hogy az egykorú WSG1 és a Li csak kis mértékben 

különböznek a redukált és a nem redukált ragváltozatok arányainak tekintetében, 

bár a WSG1 szövegben a redukált alakok így is két és félszer többször 

találhatóak meg. Emellett ugyanitt a nyelvi kontaktusok gyakori eredményeként 

fellépő analógiás folyamatokra jellemző kiegyenlített ragváltozat, az -as 

(>-es/-s) egyszer sem mutatkozik. A northumbriai szövegben azonban ez az 

analógiás alak megtalálható, bár igen kis mértékben (0,7 %). 
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4. ábra: Redukált és nem redukált többes datívusz ragváltozatok (Lindisfarne: 

N=598; WSG1: N=439; WSG2: N=417; khí-négyzet=1272, Szf=4, p<.001) 

 

A 4. ábra tanúsága szerint egy évszázadon belül jelentősen megváltozott a 

nyugati szász nyelvjárás viselkedése. A WSG2 szövegben az -um használata 

jelentősen csökkent: a többségi minta most már a különféle mértékben redukált 

alakok sokasága: -un, -u, -om, -on, -o, -an, -a, -en, -e, és -. Továbbá már az 

redukált 
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analógiás -es alak is megtalálható itt. A különféle redukált ragváltozatok pontos 

megoszlása az 5. ábra diagramjában található. 

 

 
5. ábra: Különböző mértékben redukált ragváltozatok megoszlása  

(Lindisfarne: N=10; WSG1: N=19; WSG2: N=405; khí-négyzet=568, Szf=18, 

p<.001) 

 

A 4. ábra azt is mutatja, hogy az -um túlsúlya mellett kismértékű ragalaki 

redukció található a Li-ben, míg a nyugati szász szövegekben a redukció sokkal 

gyakoribb. A különböző mértékben redukált ragváltozatok megoszlásait mutató 

5. ábrából pedig már az is kitűnik, hogy a mértéke mellett ez a redukció a kortárs 

nyugati szász szövegtől (WSG1) a ragok redukciójának jellegét tekintve is 

sokban különbözik. Míg a Li szövegében főként enyhén redukált alakokat 

találunk, -- többek között -un, -u és -om (12-14) –, addig a WSG1 szövegben 

sokkal erősebben redukált alakok sokaságával is találkozhatunk, melyek rendre -

un, -u, -on, -an, -a (15-18). A WSG2 szövegben pedig a legtöbb többes szám 

datívuszi alak jelentősen redukált: főként -en és -e (19-20). 
2
 

 

(12) Li  witg-om      (Lukács 24.27) 

próféta-DAT.PL 

(13) Li  dag-u       (Márk 8.31) 

nap-DAT.PL 

                                                           
2 A redukció mértékének kritériuma a következő volt: az –um változatot alkotó magánhangzóhoz 

és mássalhangzóhoz képest külön-külön milyen fokú eltéréseket mutat egy szóban forgó 

ragvariáns: pl. az -un vagy az -om csak egy fokkal tér el az -um-tól (a képzés helyét tekintve), míg 

az -en kettővel, és így tovább. 
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(14) Li  ðegn-un      (Márk 9.18) 

szolga-DAT.PL 

(15) WSG1  fot-un       (Lukács 8.41) 

láb-DAT.PL 

(16) WSG1  learning-cniht-a     (Lukács 11.1) 

tanuló-DAT.PL 

(17) WSG1  peneg-on      (Márk 6.37) 

penny-DAT.PL 

(18) WSG1  heofen-an      (Máté 6.20) 

menny-DAT.PL 

(19) WSG2  bog-en       (Lukács 13.19) 

ág-DAT.PL 

(20) WSG2  bearn-e      (Lukács 20.29) 

gyerek-DAT.PL 

 

Az eddig bemutatott óangol nyelvjárási különbségek még meggyőzőbbé válnak 

akkor, ha egy meglehetősen késői, az ún. átmeneti időszakból származó északi 

szöveget is közelebbről megvizsgálunk. A szöveg az egyik legerősebb 

skandináv-angol kontaktusterületről származik és sok skandináv lexikális és 

nyelvi interferenciát mutat. A Kirkdale-i Napórán található felirat észak-

Yorkshireből 1055-1065 közötti időre datálható, körülbelül 90 évre a 

Lindisfarne Gospels után. A felirat szövege, melyben kétszer szerepel az óangol 

dag ’nap’ többes datívuszi alakja (Freeborn 1998:48-49), a következő: 

 

(21) he hit let macan newan from grunde Christe & Scs Gregorius in 

Eadward dagum cyning in Tosti dagum eorl 

‘he caused it to be made anew from the ground to Christ and St Gregory 

in King Edward’s days and in Earl Tosti’s days’ 

 

A Kirkdale-i Napóra felirata további bizonyítékkal szolgál arra, hogy az északi 

angol nyelvjárásokban a többes szám datívusz eredeti ragja nem redukálódott és 

tűnt el olyan gyorsan, mint ahogy azt a nyelvi kontaktusok alatt megfigyelhető 

tipikus egyszerűsödési folyamatokban lenni szokott. Ahogy azt (Eitler 

megjelenés alatt) középangol kori adatokon végzett lineáris korrelációs elemzése 

is bemutatja, valójában a ragalaki redukció teljes végbemenése sokkal tovább 

tartott, mint várható lett volna, és az erózió folyamata ellenére a korábbról 

meglévő földrajzi különbségek az észak és a déli területek között megmaradtak. 

 

5 Ragmegtartás nyelvi kontaktus miatt? 
A középdán és a XVIII. századi afrikaans esetét analógiásan a középangol nyelvi 

helyzetre vonatkoztatva Görlach (1986: 340) úgy érvel, hogy a fonológiai 

redukció és az azt követő ragvesztés akkor történhetett meg, amikor a 

kontaktusba kerülő nyelvek beszélői hasonló társadalmi presztízzsel 

rendelkeztek, és a kölcsönös megértés érdekében megtartották a szótöveket, míg 
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eliminálták a saját ragváltozatokat. Ez az elimináció csak akkor történhetett meg, 

ha a hétköznapi szókészlet jelentős arányban megegyezett vagy hasonlított a 

kontaktusba került nyelvekben, továbbá ha a ragok különböztek egymástól, az 

egyértelmű kommunikációt megnehezítve. 

Ugyanerre a következtetésre jut Lightfoot (1999), aki szerint a „percepciós 

átláthatóság” és a könnyű feldolgozás érdekében az esetragokat akkor lehetett 

közvetlenül eliminálni, ha (1) ezek különböztek egymástól a kontaktusba került 

nyelvek megfelelő paradigmáiban és (2) ha a nyelvek jelentős mértékben 

megegyező szavait a nyelvhasználók ekvivalensként, egymással könnyen 

helyettesíthetőként észlelték (Lightfoot 1999:11-12, O’Neil 1978 alapján). 

Elimináció nélkül ez a helyzet mindenképpen hátráltatta volna a kommunikáció 

hatékonyságát, sok félreértésre adott volna lehetőséget. 

Vizsgáljuk meg, hogy Görlach (1986) kritériumai mennyire alkalmazhatóak 

az adott kései óangol helyzetre és specifikusan a többes szám datívusz 

esetragjára. A Danelaw területének kétnyelvű beszélőközösségében a sztenderd 

angol változat hiánya miatt és a magas presztízsű latin megléte mellett a 

skandináv (dán és norvég változatok) és a helyi angol nyelvváltozat presztízse 

közel azonos lehetett: e nyelvek egymáshoz képest adsztrátum viszonyban 

voltak. Emellett a skandináv és az angol nyelv szókészletének leggyakrabban 

használt rétege is azonos volt: a hétköznapi szavak voltak leginkább kölcsönösen 

érthetőek és egymással helyettesíthetőek. Ezzel szemben az óangol és a 

közskandináv főnévi esetragok rendszere jelentősen eltért (Campbell 1959 és 

Haugen 1976 részletes ragozási táblázatokat tartalmaz; az összehasonlító 

táblázatot lásd Eitler 2002:39). Azonban a számos divergens esetrag ellenére az 

óangol és közskandináv főnevek egyetlen esetrag esetében egyezést mutatnak: 

ez a nyelvtani nemtől és főnévi tőosztálytól függetlenül teljesen szisztematikus 

többes szám datívuszi -um rag. 

A fenti érvelés fordítottja is igaz lehet: feltételezhető, hogy a skandináv és 

az angol (sokszor kétnyelvű) beszélőknek azért nem kellett az -um többes szám 

datívusz ragot a hétköznapi érintkezésükben azonnal eliminálniuk, mivel az nem 

okozott félreértést közöttük, míg a különböző alakú ragok veszélyeztették a 

grammatikai funkciók átláthatóságát és így a hatékony kölcsönös megértést. 

Ezért az átmeneti ragmegtartás végső okának a beszélők nyelvkontaktus alatti 

közvetlen kommunikációs szükségleteit lehet feltételezni. A dolgozat ezen 

feltételezésével összhangban vannak mind a korpusz 5. ábrán illusztrált 

megoszlásai, mind pedig a Kirkdale-i Napóra szövege: a kontaktusterületen élő 

beszélők átmenetileg (kb. 900-1100 között) még tovább használták az -um és 

ennek néhány, az 5. ábrán jelölt kevésbé redukált változatát (-un, -u, -om, -on, 

-o). A nyugati szász nyelvjárással ellentétben az északi nyelvjárásban a 

hangsúlytalan szótagokban végbemenő fokozatos fonológiai redukció későbbi 

fázisainak (-an, -a, -en, -e) megvalósulását a vizsgált korpuszadatok nem 

támasztják alá. Ezt az alakváltozat-hiányt a fent részletezett átmeneti gátló hatás 

okozhatta, melynek megszűntével, a nyelvváltás lezárultával az északi 
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nyelvjárásban az analogikus -s léphetett azonnal az -um és gyengén redukált 

változatai (-un, -u, -om, -on -o) helyébe. 

 

6 Összegzés 
Jelen tanulmány a Lindisfarne Gospels glosszái és a West Saxon Gospels 

összehasonlító elemzésével, továbbá a Kirkdale-i Napóra szövegének 

vizsgálatával arra a következtetésre jutott, hogy az óangol többes szám datívusz 

-um exponensének északi nyelvjárásban történő megtartása az angol-skandináv 

nyelvkontaktus hatására történhetett. A szövegekben talált tendenciák 

magyarázatául Lightfoot (1999) és Görlach (1986) azon – nem e jelenséget 

magyarázó – elmélete szolgált, miszerint a szoros kontaktusba kerülő nyelvek 

megtartják egyező alakú ragjaikat, míg eltérő alakú ragjaikat tekintélyes 

nagyságú egyező tőalakú hétköznapi szókészlet esetén eliminálják. A 

tanulmányban elővezetett érvelés szerint az -um azért maradhatott meg 

változatlanul a többi ragalaknál valamivel tovább az egyébként innovatívabb 

northumbriai nyelvjárásban, mivel a területen élő kétnyelvű népesség beszélői 

közötti kölcsönös megértést nem veszélyeztette közvetlenül. Ezzel szemben a 

nyelvkontaktust nélkülöző nyugati szász nyelvjárásban a szokásos gyengülési 

tendenciának megfelelően az -um különféle, egy redukciós skála mentén 

fokozatos lekopást mutató reflexei találhatóak. 
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