
és az analógia hatására került számos szó hangtestébe szervetlen 
mássalhangzó. Természetesen vannak ismeretlen, tisztázatlan ese
tek is. 

Az eredményeket három táblázatban szemlélteti a szerző: az 
elsőben a fonetikai okokkal magyarázható hangokat foglalja össze, 
a másodikban a szervetlen hangok keletkezésének nem fonetikai o-
kait mutatja be, a harmadikban pedig az inetimologikus hangok 
számszerű és százalékos előfordulásait ismerteti. Az utóbbiak 
természetesen csak a kötetben feldolgozott anyagra érvényesek. 

Nyirkos István műve hiánypótló alkotás, amelyben egy eddig 
is sokat vizsgált kérdést foglal össze igen szemléltető módon. Ez 
a munka nyilván gyakran forgatott kézikönyve lesz a magyar hang
történettel, szótörténettel foglakozó kutatóknak. Dicséret illeti 
az Alföldi Nyomdát a nehéz szöveg kitűnő szedéséért és a könyv 
rendkívül gyors előállításáért. 

JAKAB LÁSZLÓ 

P.M. LiZANEC, K.I. HORVÁTH, G.Sz.ToKÁR: Bevezetés a 
nyelvtudományba. 

Szerkesztette P.M. Lizanec. "Viscsa Skola" Kiadóvállalat. 
Kijev, 1986. 

Újabb magyar nyelvészeti könyv jelent meg országhatárainkon 
túl, s ez a tény már önmagában is örvendetes. Az pedig, hogy Kár
pátalja leendő magyartanárainak szánt tankönyvről van szó, ki
váltja előzetes elimerésünket a törekvés iránt, de ugyanakkor kí
váncsiságunkat is a megvalósítás színvonalát illetően. 

A Szovjetunió egyetemein minden nyelv- és irodalom szakos 
hallgatónak kötelező az első tanévben a Bevezetés a nyelvtudo
mányba, egy felsőbb évfolyamon pedig az Általános nyelvészet tan
tárgy. Az egységes tanterv alapján több tankönyv is megjelent, 
melyeket a köztársaságok, nyelvterületek, illetve a szakok köve
telményei, hagyományai szerint írtak és szerkesztettek. (Pl. Mac-
/ioB, D.C., BBeaeHMe s R3WK03HaHne. MocKBa, 1975.) P.M LlZANEC és 
szerzőtársai műve ennek a tankönyvsorozatnak egyik képviselője, 
melyet főként az jellemez, hogy magyar és finnugor szakosoknak 
készült Szojet-Ukrajnában. Elég sok megkötöttséggel - tantervi 
programelőlrás, viszonylag kis terjedelem, az elsőévesek tudás
szintje és nyelvismerete - kellett tehát szembenézniük a szerzők
nek, s ily módon megalkotni egy mindenekelőtt jól tanulható, azaz 
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egyszerű nyelvezetű és felépítésű, mégis tudományos igényű mun
kát, mely tükrözi a szovjet nyelvészet mai állását is. 

A szerkesztői Előszó után az I. fejezet, a Bevezetés követ
kezik; szerzője P. Lizanec. Szintén tőle származik a II. Fonetika 
(hangtan) és fonológia, az V. A nyelv eredete és a nyelvek fejlő
dése, a VI. A nyelvek osztályozása, a VII. Az írás keletkezése és 
fejlődése című rész is. A III. Lexikológia. Frazeológia. Lexiko
gráfia K.I. HORVÁTH, a IV. Grammatika G.Sz. ToKÁR munkája. 

A bevezető rész tartalmazza az általános nyelvészet meghatá
rozását, alapvető feladatait. Tömören, szinte "távirati stílus
ban" foglalja össze a nyelvtudománynak olyan sarkalatos kérdése
it, mint többek között a nyelv társadalmisága, a nyelv és a gon
dolkodás, nyelv és beszéd, a nyelvi rendszer, a nyelv tagozódása, 
szinkrónia és diakrónia fogalma. 

Feltűnő, hogy sem az általános részben, sem az azt követő fe
jezetekben nem találkozunk N. CHOMSKY nevével vagy elméletével. 
Hacsak nem számítjuk azt a halvány utalást a 17. oldalon, mely-
lyel lényegében a marristákkal egy szintre került az egész mai 
strukturalizmus generatív grammatikástul: "Hasonlóan vélekednek 
jelenleg a strukturalisták is, akik elvetik a hagyományos módsze
reket, objektív módszereket keresnek a nyelv vizsgálatában 
(disztribúciós, transzformációs stb.)." ezzel szemben megtalál
juk N.J. MARR áltudományos elméletét és kritikáját, holott a mai 
nyelvtudományban az egész marrista ügy szerencsére már szinte 
semmit sem jelent. A Chomsky-féle irányzat viszont immár kerek 
harminc éve "benne van a levegőben". Arra, hogy a nyelvésznek nem 
kell feltétlenül feladnia saussure-iánus nézeteit, ha könyvében 
szerepelteti Chomskyt is, jó példa E.F.K. KoERNER Saussure-monog-
ráfiája, amelyben ráadásul még ez is benne van: "Meg vagyok győ
ződve róla, hogy a történelem meg fogja mutatni, hogy Chomsky el
méleteinek a sikere csak részben magyarázható azzal, hogy a hum
boldti nyelvfilozófiát hatékonyan olvasztotta össze a saussure-i 
nyelvészet koncepcióival, s hogy Chomskyt, Saussure-höz hason
lóan, úgy kell kezelni, mint társadalmi jelenséget" (in: ANTAL 
LÁSZLÓ, Nyelvelméleti szöveggyűjtemény. III. A genfi iskola, Má
sodik rész. Bp., 1982. 625). Egyébként Maszlov említett tan
könyvében sincs utalás Chomskyra; lehet, hogy az elsőéves hallga
tók dolgán szerettek volna könnyíteni ezzel a kihagyással. 

A 2.3 A nyelv és a beszéd rövid fejezet a Coursban napvilá
got látott nézeteket ismerteti, majd ezt fűzi hozzá: "De ez szub
jektív idealista felfogás" (32. old.). Itt bizony a tankönyvek 
tipikus hibájával állunk szemben. A tankönyvírók miközben részle
tesen | és türelmesen vezetik be a tanulót saját szaktudományuk 
ábécéjébe, valami ok folytán feltételezik, hogy az már az összes 
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többi tudománnyal régen tisztában van. Ennek többnyire pont az 
ellenkezője igaz, hiszen nyelvtani alapismeretei már vannak egy 
elsőévesnek, de filozófiáról például aligha hallott. Ráadásul ez 
a megjegyzés az adott kontextusban csak egy címke marad, nyelvé
szeti indoklást nem kapunk. 

A nyelv és beszéd problémakörével foglalkozó tudósok névsora 
Humboldtól - természetesen Saussure-ön keresztül - Scserbáig ter
jed. Lábjegyzetben utalnak arra, hogy hol találja meg az érdeklő
dő a kérdés bővebb kifejtését. A.I. SzwiRNYiCKU 1954-es könyve 
kise réginek tűnik. Nem nagyon hihető, hogy a szerzőhöz ne jutott 
volna el valamivel frissebb s ezáltal valóban hozzáférhető írás 
még a szovjet vagy a magyar szakirodalomból sem. 

A 3.1. A nyelv mint a jelrendszer című részben a 35. oldalon 
ezt olvashatjuk: "A különböző jelrendszerekről szóló tudományt 
szemiotikának nevezzük. A terminust F. de Saaussure vezette be." 
Ez bizony nem így van. Saussure, noha fölvetette egy olyan tudo
mány szükségességét, amely a jelek életét tanulmányozza, de ő ma
ga ezt szemiológiának (fr. sémiologie) nevezte el. A szemiotika 
műszó, melyet ma a szemioiógia helyett vagy mellett használnak, s 
kiszorította a BüHLER-féle szematoiógiát is, CH.S. PEIRCE talál
mánya. Peirce neve sajnálatos módon szintén kimaradt a tankönyv
ből, holott ő nemcsak javasolta, hanem meg is kísérelte az álta
lános jelelmélet létrehozását. 

A továbbiakban nem elég világos a nyelvi jelek meghatározá
sa: "T á g a b b értelemben nyelvi jeleknek nevezzük a hangokat, a 
betűket, csak éppen ezeknek nincs megnevezhető funkciójuk. S z ű 
k e b b értelemben nyelvi jeleknek azokat az elemeket (szavakat, 
morfémákat, szókapcsolatokat stb.) nevezzük, amelyek megnevező, 
nominális funkcióval bírnak" (37. old.) Ebből nehéz lehet rájön
ni, mi is akkor a tulajdonképpeni nyelvi jel, de arra is, hogy 
minek tekintsük például a mondatot. Még jobban ködösíti a képet, 
hogy a nyelvi egységeket, nem tudni, milyen értelemben szerepel
teti. A beszédhang-fonéma, grafó-graféma stb. fogalmak meghatáro
zásait csak későbbi fejezetekben olvashatjuk. Néhol a pontatlan 
fogalmazás megy az érthetőség rovására. Pl.: "Minden jelnek van 
materiálisán, a hallás által érzékelhető »formája«, amit néha 
jelölőnek vagy exponensnek neveznek. A nyelvi jelek rendszerében 
ez az exponens a szavak hangalakja, a morféma" (uo.). Ebből az 
olvasó - ha tényleg most ismerkedik a nyelvészet alapjaival - azt 
gondolhatja, hogy a morféma nem más, mint a szó hangalakja. De 
még ha felsorolást akarna is jelenteni a két szó egymásutánja, 
akkor is tévútra visz, hiszen a morféma nem anyagi jelenség. 

E fejezet hibái talán abból adódnak, hogy P. Lizanec túlsá
gosan is összesűrítette az anyagot. A rész megfelelője (talán 
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mintája is?) Maszlov könyvében két alfejezetben csaknem 7 nagy 
oldalon található, szemben az itteni 4 kis oldallal, melyből egy 
lényegében történeti visszatekintés. Maszlovnál egyébként világos 
a jelrész-jel-jelkombináció elhatárolás is, s a többi itt felve
tett hiányosság sem jellemző rá. 

A 3.3. A nyelv össznépi jellege. Területi nyelvjárások és 
zsargonok című részben az "igazi" nyelvjárásokkal kapcsolatban 
magyarázatnak esetleg föl lehetett volna használni a tájszólás 
kifejezést. Nálunk szokatlan, hogy nyelvjárásként említi a szak
nyelveket is, kissé nehézkessé válik a területi nyelvjárás illet
ve szakmai nyelvjárás műszóhasználat, s egybemosódik szociolek-
tus és dialektus. Az össznépi nyelv helyett, mely az orosz oőme-
HapoamiB R3MK tükörfordítása, talán jobb lett volna a nemzeti 
nyelv terminus. Bár az össznépi jellegű kifejezés előfordul 
nyelvtani irodalmunkban is (MMNy. Bp., 1968. 465), többnyire még
is inkább politikai asszociációkat vált ki. 

. A 3.4. A nyelv funkcionális-stilisztikai differenciációja 
fejezetben erős anakronizmusnak hat az, hogy külföldi nyelvészek
ről és szovjet nyelvtudományról mint két merőben különböző megkö
zelítési módról van szó. Tudjuk, hogy külföldi és külföldi között 
is elég nagy eltérések lehetnek, s hogy a Szovjetunió államhatá
rain túl is dolgoznak jó, sőt "haladó szellemű", mi több: marxis
ta nyelvészek. 

A 3.5. részben (A nyelv történelmi váltakozékonysága. A 
szinkrónia és a diakrónia fogalma) szintén Saussure jelenti a 
kiindulópontot. Egyetlenegy pontosítást érzek itt kötelességem
nek. Az orosz napTőn/ieT, cosxo3 stb. példák esetében nem tükör
szó, hanem mozaikszó lenne a helyes minősítés. 

A II. fejezet, a hangtan az egész tankönyv központi jelentő
ségű része. Ezért mottójaként is felfoghatjuk a 123. oldalon ol
vasható megállapítást: "Aki nincs tisztában a fonetikával, az a 
nyelvtudományban laikus". A hangtan mindkét ágának mintaszerű be
mutatását kapjuk. A nyelvészeti szempontokat a téma jellegénél 
fogva a szokásos fiziológiai és fizikai alapismeretek egészítik 
ki. Részletes kifejtését találjuk itt mindannak, amit a mi egye
temistáink a leíró magyar hangtan keretében sajátítanak el. 

A mássalhangzók osztályozása az orosz nyelvtani hagyomá
nyokat követi. Ez megnyilvánul a műszóhasználatban is, ahol sok 
oroszból való tükörfordítással találkozunk. Pl. Elülső nyelvhan
gok = magyar szakirodalmi /oghangok; középső nyelvhang = /og-
Inyhang, /aringális = laryngális stb. A huturális a nálunk gut-
turálisként ismert szó ukrán ejtését mutatja. A 82. oldalon 
ScsERBA nyomán közölt táblázat is "fordítottja" a magyar hangta
nokban használatosnak. 
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A szókészlettani és grammatikai fejezetek az alapfogalmak 
világos kifejtését és összefoglalását tartalmazzák. A nyelv ere
detéről szóló rész külön érdeme, hogy az eszperantó nyelvet is 
bemutatja. A nyelvek osztályozása című részben megtaláljuk mind a 
genealógiai, mind a tipológiai felosztást. Hasznos az indoeurópai 
és az uráli nyelvcsalád (ez utóbbinak, sajnos kissé hibás) hagyo
mányos családfájának közlése. Szokatlanul hat a merján és muráv 
nyelvelnevezés a nálunk megszokottabb mer ja és muroma helyett. 
Érdekes és fontos adatokat tesz közzé a világ nyelveinek nyelv
családjairól és nyelvcsoportjairól (252.old.). Az írástörténeti 
fejezet nemcsak az írás és írásbeliség nyelvelméleti kérdéseit 
tekinti át, hanem konkrétan - tankönyvben manapság elég szokat
lan, de üdvözlendő módon - illusztrációk segítségével mutatja be 
a különféle írásrendszereket, illetve Írás előtti érintkezési 
eszközöket. A transzliterációra a 282. lapon említett példák nem 
ezt a müveletet jelenítik meg, hanem azt mutatják, hogy a görög 
eredetű szó (a magyar esetében gyakran latin közvetítéssel állunk 
szemben) milyen alakban él műveltségszóként a mai európai nyelvek 
szókészletében. 

A könyv olvasása során mindvégig erősen éreztem a kárpátal
jai nyelvi "couleur locale-t". ennek egyik, szerencsére nem túl 
gyakori megnyilvánulási módját egyszerűen nyelvi hibának kell 
tartanunk. Pl. utolsó háromszáz áv pro: utóbbi, legutóbbi (8.O.); 
számbeli egyeztetés tévesztése a 234. lapon. Az auditál is szó va
lószínűleg az auditív x audiális kontamináció terméke. Másutt az 
ukránban vagy oroszban honos kifejezést mechanikusan ültetik át a 
magyar szövegbe, amitől az idegenes jelleget ölt. Pl. diszciplína 
pro: tantárgy, principiális pro: alapvető, fontos; szisztéma pro: 
rendszer; de/ektus, processzuaütás, o//icfáfis stb. A számító 
technika bár magyarul van, helyette mégis a számítástechnika szót 
használjuk. Magyar szövegben szintén idegen elem az t/zshorod, la
torica, leipzigi iskola írásmód. 

A példaanyag nagyon jó, de nemigen felel meg az Előszó ki
jelentésének, hogy legtöbbször a magyarból, vagy más finnugor 
nyelvből származik. Úgy tűnik, mennyiségben az ukrán vezet, bár a 
magyar anyag is számottevő, viszont finnugor példát alig kapunk, 
s azok is néhol hibásak, (pl. 162. old.) Néhány furcsa hiba a 
példák köréből: az ukrán cTMneHaia magyar jelentése 'stipendium', 
az orosz (&yTGo/i szóé - 'meccs', az ukr. BactKR becenévé 'Lacika'; 
az angol bird - 'baromfigondozó'. 

Halványan a nyelvjárás is átsugárzik a sorokon. Egy régi 
kárpátaljai szokás leírásában helyénvalónak érezzük a pászol táj
szót. 
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Esetleges kifogásainkat leszámítva a Bevezetés a nyelvtudo
mányba című munkát a magyar szakos hallgatók és tanárok nagy nye
reségeként könyvelhetjük el. Lelkiismeretes tanári irányítással 
és kiegészítéssel tökéletesen megfelel az egyetemi tankönyv ren
deltetésének. Úgy véljük, a nyelvészet iránt érdeklődő hazai kö
zönség is haszonnal és örömmel forgathatná lapjait. 

SALAMON ÁGNES 

A.V. SzuPERANSZKAJA: Mi a toponimíka? 
(Sto takoje toppnyimika? Moszkva, Nauka, 1985. 176 1.) 

A.V. SzuPERANSZKAJA a szovjet nyelvtudomány ismert kutatója 
több cikk és tanulmány után önálló könyvet szentelt a toponimiká-
nak is, amelyben a helynevekkel kapcsolatos eddigi ismereteket 
összegzi: bemutatja e nevek tanulmányozásának vizsgálati szem
pontjait, az új nevek alkotásának kritériumait és módjait. 

A könyv első fejezetében a névfolytonosság és az onomaszti-
kai térség fogalmát tisztázza, majd rámutat a toponimia azon jel
lemzőire, amelyek révén szervesen kapcsolódik a névtan egészéhez. 

Korábbi álláspontjának megfelelően, amelyet "A tulajdonnév 
általános elmélete" (Obscsaja tyeórija imenyi szobsztvennovo, 
Moszkva, Nauka, 1973) c. munkájában fejtett ki, itt is két nagy 
csoportra osztja a helyneveket: t e r m é s z e t e s f ö l d 
f e l s z í n i a l a k u l a t o k (óceánok, tengerek, hegyek, 
folyók, tavak stb.); az e m b e r i a l k o t á s e r e d m é 
n y e k é n t létrejövő objektumok (ország, állam, település 
stb.) neve. előbbiek felfedezésük és tanulmányozásuk függvényé
ben, utóbbiak pedig létesítésükkel egyidejűleg kapnak nevet. 

A helynevek s z ó f a j i megoszlását vizsgálva a szerző 
arra a következtetésre jut, hogy a helynévvé válás képességével 
elsősorban a f ő n é v rendelkezik, bár az orosz nyelvben sok 
m e l l é k n é v i eredetű helynév van. (Szvetlaja, Csornája = 
folyónevek). Az a l a k i s z e r k e z e t jellemzése köz
ben pedig kitér a nevek h o s s z ú s á g á r a is: megállapít
ja, hogy ez szoros összefüggésben van a név keletkezési idejével 
és a megnevezett objektum típusával, azaz a két-három betűből ál
ló helynevek nagyon régiek és többségük folyót jelöl (4na, Dak, 
Po, Ob stb.). A nemzetközi szakirodalommal összhangban A. V. Szu-
PERANSZKAJA is jelneveket és szóneveket különít el a nevek s z e-
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