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A törökül tanuló magyar diák hitetlenkedés
sel vegyes örömmel emeli le - egyelőre csak 
a törökországi - könyvesbolt polcáról a ki
adványt. Anyanyelvén eddig csak Kenessey 
Mária 1992-ben megjelent Török nyelvtan és 
társalgás című kötetének Függelékében is
merkedhetett egy Kis török nyelvtannal (Aqua 
Kiadó: Budapest). A nyelvtan szerzője az 
Ankarai Egyetemen működő Török Nyelvi 
Központ, a TÖMER nagy tekintélynek ör
vendő alapítója, aki számos, külföldiek szá
mára írt török nyelvkönyvet és nyelvtant 
jegyez.

A könyv előszavában a nyelvtanuláshoz 
szükséges négy készség fejlesztésén túl ki
áll a nyelvtan jogai mellett. Elhelyezi a tö
rököt mint ural-altaji nyelvet a világ nyelve
inek palettáján. A könyv címzettjei: „akik 
már valamit tudnak a török nyelvről” (14).

Általános nyelvtani fogalmak meghatáro
zása után a nyelvtan a leíró grammatikák 
klasszikus hármas egysége szerint építkezik: 
egy rövid hangtani fejezetet (25 lap) 238 
lapnyi vaskos morfológia követ, majd egy 
ismét csak nagyon rövid mondattan (33 lap) 
zárja a kötetet.

Âz első fejezet hangtani sajátosságokat 
taglaló részébe mindjárt az elején sajnálatos 
hiba csúszik: zöngés mássalhangzókként 
emlegeti a zöngétleneket és viszont. A helyes 
elkülönítés alapvető információ, ugyanis a 
szózáró mássalhangzó zöngés, illetve, zön
gétlen volta határozza meg a kapcsolandó 
toldalék milyenségét. A magánhangzók pa
latális illeszkedését, kiesését, betoldását 
elemző fejezet világos. Módszertanilag nem 
helyeselhető, hogy a török hangrendszer 
hangjait a magyar ábécé betűinek megfele
lő hangokhoz próbálja kötni.

Az „Alaktan” 11 egységre tagolódik, és 
szófajonként tárgyalja az agglutináló török 
nyelv morfológiai sajátosságait. A mondat
szervező ige hátraszorul a 8. alfejezetbe, 
még a névutók, kötőszók, sőt az indulatszók 
is megelőzik. Meglehetősen szokatlan eljá
rás ez az igeközpontúság jellemezte nyelv
tan- és nyelvészetszemlélet korában, különö
sen annak fényében, hogy ezt a szemléletet a 
könyv szerzője is magáénak vallja (p. 135).

A főnévi fejezet ismét terminológiai ke
veredéssel indul: „birtokos főnévi összeté
tel”, „főnévi jelzős szerkezet” és „birtokos 
jelzői szerkezet” szerepelnek tetszőlegesen 
egymás helyett. Egy törökül tanuló magyar 
számára bizonyosan nem minősíthető össze
tételnek a kadının elbisesi ‘a nő ruhája’ bir
tokos jelzős szintagma, sőt még a kadın 
çantası ‘női táska’ sem. A szerző különös 
figyelmet fordít a szóképzés és a szóössze
tétel lehetőségeinek bemutatására, nemcsak 
a főnévi, de valamennyi további fejezetben. 
Nagyon helyes eljárás ez egy olyan nyelv 
esetén, mint a török, amely kombinációk - 
többnyire teljesen szabályos - sokaságát kí
nálja az építkezéshez. A fejezetben nem ta
láltam meg a főnév többes számának képzési 
módját; ezért az információért egészen a 
235. lapig kell lapozni („Toldalékok”)!

A melléknévi fejezet újabb eltérésekkel 
szolgál a magyar terminológiához képest. A 
szerző a melléknevekhez sorolja a mutató és 
a kérdő névmást, valamint a rangot, címet 
jelölő vagy megszólító neveket is (pl. Prof, 
Dr, Cahit Kavcar, Filiz Hanım ‘Filiz 
asszony’, Kraliçe Elizabeth ‘Erzsébet ki
rálynő’). Nagyon jól kidolgozott fejezet a 
„Névmások”, mind a forma, mind a funkció 
tekintetében részletes eligazítást kap a nyelv
tanuló. Arra azért érdemes odafigyelni, hogy 
a vonatkozó névmást a könyv a magyar szak
irodalométól eltérő értelemben használja; a 
magyarban ezt a funkciót az -é birtokjel lát
ja el (pl. Mehmet’inki ’Mehmeté’).

A „Határozószók” és a „Névutók” fejezet 
is világos, csak a névutók megkívánta eset
ragok tárgyalásába csúszik apró figyelmet
lenség: egyes névutók nem minden esetben,
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csak személyes névmások után állva köve
telik meg a birtokos esetrag használatát. A 
török nyelv kötőszavait az olvasó 26 lapon 
át ömlesztve találja (a jelentésben közel ál
lók egymás után jönnek, de egy újabb jelen
téscsoporttól már nincsenek elválasztva). Az 
előfordulás gyakoriságát sem vette figye
lembe a szerző, az egyik leggyakoribb kötő
szó, a da/de ’is’, ’pedig’ stb. a bemutatás 
közepe táján szerénykedik.

Mire idáig jut a lelkes nyelvtanuló (túl va
gyunk a könyv harmadán), egyre inkább meg
fogalmazódik benne a hiányérzet: miután 
magyarra fordított munkáról van szó, vajon 
miért nincsenek megadva bizonyos nyelvtani 
kifejezőeszközök magyar megfelelői? így az 
olvasónak nem kellene olyan magyarázatok 
értelmezésén törnie a fejét, mint pl. a hatta 
esetében: „Ennek a kötőszónak határozott 
hatása van a mondatokra” (p. 111). Mennyi
vel egyszerűbb lett volna odabiggyeszteni 
mellé: „sőt”, „ráadásul”. A könyv minden 
valószínűség szerint egy eredetileg egynyel
vű nyelvtan fordítása. De ha már a fordítás 
mellett döntöttek az alkotók, kis ráfordítás
sal nagy segítséget nyújthattak volna a ma
gyar használóknak. S hogy ez nem is lett 
volna lehetetlen, igazolja a könyvben elszór
tan meg-megbújó néhány példa: ül yalnız szó 
második jelentését pl. így adják meg: „sade
ce, azaz a magyar csak, csakis” (p. 111).

Az igék és a segédigék tárgyalása jól kö
vethető, nem maradunk híjával sem a formai, 
sem a funkcionális leírásnak. Logikusan fel
építve taglalja az ige szerkezetét, az ige faja
it, valamint az igefajok és az alany kapcsola
tát. Az igefajok és a tárgy viszonya ismerte
tésének hiányossága, hogy nem magyarázza 
el, mikor áll alanyesetben és mikor tárgyeset
ben a tárgy funkciót betöltő főnév (Ahmet 
araba kullandı. ’Ahmet autót vezetett.’, és 
Ahmet arabayı kullandı. ’Ahmet vezette az 
autót.’; p. 140). Magyaroknak szánt nyelvtan
ról lévén szó, fel lehetett volna hívni a figyel
met a magyar határozott és határozatlan ige
ragozás és a török határozott (jelölt), illetve 
határozatlan (jelöletlen) tárgy közötti össze
függésre. Az igeragozási paradigmákat szá

mos táblázat teszi szemléletessé. Elkelt vol
na a képzésmód részletesebb leírása, a kü
lönböző egyszerű és összetett igeidők és ige
módok használatának bemutatása viszont 
szabatos. Kár, hogy a végére a terminusok 
ismét keverednek: az -iyor- + -du alakokkal 
képzett igeidőt hol „régmúlt összetett ige- 
idő”-nek, hol „elbeszélő összetett idő”-nek 
nevezik. Az igemódok elnevezése is megtré
fálhatja a magyar olvasót, mert „feltételes 
mód” alatt az ún. szükségességi módot (’kell’) 
találja, míg a magyar feltételes mód „felté
teles-óhajtó mód” terminussal szerepel.

A török nyelv nagyon gazdag kifejezőkés
zsége rejlik az igenevekben, s az igenevek 
adják a kulcsot a mondattanhoz is. A török 
igeneves szerkezetekkel, kötőszavak nélkül, 
röviden, tömören fejez ki olyan tartalmakat, 
amelyeket az indoeurópai nyelvek és a ma
gyar is alárendelt összetett mondatok formá
jában mond. Mivel mind a főnévi, mind a 
melléknévi és határozói igenévnek több kife
jezési formája létezik a törökben, a tanuló 
igényli a részletes magyarázatot, amit a 
nyelvtan csak részben ad meg. A háromféle 
főnévi igenév-képzőről nem tudjuk meg, 
hogy milyen jelentésbeli különbséget hor
doznak. Könnyebben azonosíthatók a mel
léknévi igenevek, bár a szerző nem figyel
meztet arra, hogy az -an/-en képző olykor - 
legalábbis magyar nyelvi aspektusból - nem 
folyamatosságot, hanem befejezettséget fe
jezi ki.

Kimerítően alapos a morfológiai részt le
záró „Toldalékok” fejezet. A képzőket asze
rint, hogy milyen szófajú szóból milyen szó
fajú új szót hoznak létre, négy csoportban 
tárgyalja, de még így sem eléggé áttekinthe
tően. A magyarázatok vegyes képet mutat
nak: sok jó magyarázat mellett homályosa
kat is találunk, másutt pedig a szerző meg
elégszik a formai leírással. Hasznosak az 
egyes képzők használati körére és gyakori
ságára vonatkozó megjegyzések.

Mivel a török nyelvben nincsenek az in
doeurópai nyelvekben vagy a magyarban 
megszokott alárendelt mondatok, a mondat
tan két rövid fejezetben megtárgyalható.
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A kiadvány egyik legértékesebb része az 
a példaanyag, amellyel a szerző a nyelvtani 
jelenségeket illusztrálja. Modern, beszélt 
nyelvi, olykor életszerű szituációkba helye
zett szókinccsel mutatja be a nyelvtani jelen
ségeket. Hát még ha le is fordították volna a 
sok remek példamondatot! És jól fordították 
volna le! A fordítás ugyanis sajnos sok kí
vánnivalót hagy maga után. A könyv nyelve
zete nehézkes, a határozott-határozatlan ra- 
gozású igealakok rendszeres felcserélése, az 
igekötők helytelen használata, a rossz szó- 
és szokatlan szórendválasztás minduntalan 
megakasztja az olvasást. Az említett tárgyi 
tévedések is bizonyára a fordítás pontatlan
sága miatt maradtak a könyvben. Bár a nyelv
tan metanyelve a magyar, a fordító nem él- 
(hetett?) a kontrasztivitás nyújtotta lehetősé
gekkel. A tárgyalt jelenségek elnevezését az 
egyértelműsítés céljából az alfejezetekben 
angol, német és francia terminussal is meg
adták, ám nem mindenhol helyesen (pp. 36., 
61., 96., 145. stb.), nem mindenhol teljesen 
(pp. 32., 38., 81., 155,190., 282., 305. stb.), 
helyenként rosszul (pl. ném. Präposition a 
névutóra; p. 167). Magyar-török vonatko
zásban viszont segíti az eligazodást a török
magyar és magyar-török terminusok gyűj
teménye, amelyhez tárgymutató (Index) is 
csatlakozik. Kritikával kell illetnünk a könyv 
helyesírását: rengeteg a betűelírás, a helyte
len ékezethasználat. A kiadvány megjelen
tetését alapos anyanyelvi lektorálásnak kel
lett volna megelőznie. A Török nyelvtan kül
földieknek fejezetei - ahogy azt a 10 lapnyi 
(!) tartalomjegyzék „elrendezése” sejteti - 
nem egyértelműen tagoltak, nem segítik a 
használót az eligazodásban. Hiányoznak az 
előre- és visszautalások is. Hasznosak vi
szont a nagyobb egységeket lezáró, keretbe 
foglalt összefoglaló fejezetek.

A könyv, a tárgyalt jelenségeket tipográ
fiailag jól kiemelő, egyértelmű táblázatai és 
hétköznapi példaanyaga révén, hibái ellené
re is hasznára lehet a török nyelv tanulásá
ban haladó szintet elért (és türelmes) magyar 
diáknak.

Óvári Valéria

Nemesné Kis Szilvia
Névadási szokások 
ménesekben
Kaposvár: Dávid Oktatói és Kiadói Bt., 
2003. 127 p. + 8 színes fényképlap

„De magyar vagyok, s a magyar lóra termett, 
Magyarnak teremt az isten lovat, nyerget.” 
Ezzel az idézettel kezdi Nemesné Kis Szilvia, 
kaposvári főiskolai oktató és pécsi nyelvész 
doktorandus a hazai könyvpiacon ritkaság
nak számító kötetét. Igen, ritkaság, mivel a 
nyelvészet és az állattenyésztés (pontosab
ban a lótenyésztés) tudományát próbálja 
egyesíteni.

A könyvben rendkívül érdekes, izgalmas, 
újszerű információkra bukkanhat a laikus 
lovasember, a hozzáértő, profi lovas, a nyel
vész, valamint a kíváncsi, tudásvágytól duz
zadó civil egyaránt. Rendhagyó párosítása ez 
a könyv ennek az - első hallásra egymástól 
távol álló - két szakterületnek. De amint 
megismerkedik az olvasó a könyv tartalmá
val, világossá válik, hogy valójában mennyi
re nyilvánvaló és szinte alapvető ennek a két 
diszciplínának a kapcsolata, „összeházasítá
sa”. (A recenzens maga a kommunikációs 
pályára készülő lovas.)

A könyv első részében tömören, lényegre 
törően és nagyon érdekes információkkal 
átszőve képet kapunk Magyarország „lovas 
történelméről” a honfoglalástól egészen nap
jainkig. Egy fejezet foglalkozik az ember és 
a ló kapcsolatával, valamint a lovak érzék
szerveinek működésével, specifikumaival; 
végül megismerkedhetünk a könyvben sze
replő lófajtákkal, a törzskönyvezés és név
adás általános metódusaival.

A könyv alapvetően két ménes, a So- 
mogysárdi és a Bábolnai névadási szokása
inak bemutatására épül, valamint rövid be
tekintést nyerhetünk a Sütvényi ménes 
névválasztási szabályaiba.

A Somogysárdi ménes történetének is
mertetése után a ménes 1993-tól 1998-ig 
terjedő időszakában nyilvántartott lovak 
nevét vizsgálja nyelvészeti szempontból,


