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A ssláv morfológiai változásokra vonatkozó újabb óimélö
tök áttekintése

A főnévrugósás történeti problémái

1» ^OVOSOtéS

Jelem dolgozat tárgya azoknak a XX* se* második fölé
ben keletkezett, illetve publikált munkáknak a kritikai 
áttekintése® amelyek a csláv történeti morfológia, első
sorban a főnévragézáa problémáival, törvényszerűségeivel 
foglalkoznak* füvei as említett problémák döntő róősben 

a csláv nyelvok korai, Írásbeliség előtti korosakéra vonat
kosnak, csak kisebb réősben érintjük as ogyes ssláv nyel
vekkel kapcsolatos részkérdéseket*

Célunk a ssláv diakrón morfológia mai helyzetének 

feltérképesósé, as elért eredményok összegző bemutatása 

a meglévő nehéssésekkel együtt, valamint állásfoglalás 

a jövőre nézve lehetséges kutatási módszerekkel, irányok
kal kapcsolatbein*

1* 1* Fontossága ellenére a ssláv történeti /v. diakrón/ 

morfológia sokáig háttérbe ssörült a többi szlavisztikai 
disseiplinóval nemben* Mielőtt asonban megvizsgálnánk 

jelenlegi helysetét, célszerűnek tartjuk azoknak as alap
vető oűveknok a felsorolását, amelyek 1950 előtt készültek 

ebben a témakörben. Horn térhetünk ki minden egyes munkára,
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amely valamilyen mértékben érint©tto a SBláv nyelvtani 
rendszert, illetve annak fejlődését, ©sért esek asokat 
omlítjük mog, amelyek nem tekinthetők ogyssor о minden
korra elavultnak, túlhaladottnak, hanem éppen elloakoco- 

log* bizonyos tekintetben máig használhatónak, ©gyes kér
désekben változatlanul aktuálisnak bizonyulnak* Ilyen, 

klasszikusnak számító du kevés vonj olyan pedig, amely 

kifejezetten a szláv főnévragozássál foglalkozna, csupán 

egyetlen ogy*0. Ilu.icrs Slovanská deklinacc jmenná /Prága, 

1910/, Ess a oonográfia elsősorban néhány eredeti, az új
grammatikus hagyománytól eltérő elképEelősével vívta ki 
a eslavisták megkülönböztetett figyelmét* Hujer nósetei 
máig megőrizték aktualitásukat és léyten-nyonon fellelhe
tők as újabb saakirodalomban, többek küsött F. V* Hares 

munkáiban*
Ab ősssláv korssakkal foglalkozó, ав össsehasonlftó- 

-történeti nyelvtudomány ossköBrondsBorét felhasználó 

rendssoreső müvek sorából kiemelkedik A* He11lots Le slave 

comnun /Párizs, 1924/ c. könyve, amelynek ugyancsak Páriáé
ban megjelenik egy bővített, átdolgozott kiadása is 

A* Vaillant közreműködésével, 1934-ben* népszerűségére mi 
sem jellemzőbb, mint ав, hogy 1991-ben megjelenik ©гоев 

nyelven is P. S. Kuznecov fordításában /Meillet, 1951/* 

Ebben a müvében Melllet rócslotesen foglalköBik a ssláv 

nyelvtani rendszerrel, csen belül a főaévragcEás problé
máival is, módszereiben meghaladva ав újgrammatikus fel
fogást /vö* Bimbaun 1979s 31/*
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A szláv összehasonlító nyelvóssot fontos késikönyve 

volt W* Vondrák» Vergleichende ßlavisch© Grammatik с. 

műve* különösen annak második, jelentősen átdolgozott 

kiadása* /1* Lautlehre und ßtammbildungsichre, 1924.5 
2* Formonlehre und ßyntaK, neuboarbeitet ven O* Grünenthal, 

1928/* Szükségesnek tartjuk megjegyezni, hogy a második 

kötetben, a névssóragosás taglalásánál Vondrák felhasznál
ja 0* Hujer font említett művének akkoriban újnak számító 

magyarázatait, illotvo más csersők /pl* J* Zubat^/ véle
ményére is utal.

As említett munkákon kívül megemlítjük még J* J. Mik- 

kola» Urolavisoho Grammatik /1* Lautlehre» Vekalisuus, 

Betonung - 1913* 2. Konsonantismus - 19421 3* Formenlehre - 

195С/ és F. :.i kló sich: Vergleichende Grammatik der skla
vischen Sprachen 1-IV /Bocs, 1852/1875/ c* monumentális 

művét, molyok a történeti morfológia szempontjából jelen
tőségükben elmaradnak Hujer és Поillet omlitett munkáitól, 

amennyiben a nyelvtani rendcsőrrel foglalkozó fejeseteik 

túlhaladottá váltak, csámos negállapitácuk érvényét vees
tette* /Terméssétosen es nem voaatkosik a két mű egészére, 
hissen mindkettő jelentősége vitathatatlan a szláv nyelvó- 

oset történetében*/
As itt omlitett foltos munkák megjelenése óta mint 

minden tudomány, a sslavisstika is jelentős fejlődésen 

ment kerosstül, asónban nem minden területét érintette es 

a fojlődés asonos mértékben. As elmúlt évtizedek sorén a 

morfológiai diszciplínák kösül kiemelkedő eredményeket ért



. 4 -

el a szláv nyelvek leíró alaktana, míg as össBehasonlító- 

-történőt! kutatások elsősorban a fonetika és fonológia 

problémáival foglalkoztak, ugyancsak vitathatóién érdeme
ket ssorosvo* Ugyanakkor a történeti morfológia számos 

tekintetben elmaradt mindkét említett terülőtheв képest 
mind vívmányait, mind códcsereit Illetően /vö* Georgiev 

19ó9s7 és 197329/* 1966-ban V. Barnet ast írta, hogy а 

strukturális diakrónia még mindig fiatal dlssciplinónak 

ssánított, különösen a morfológia, amely egészen addig a 

tárgyát sem határozta meg, mindössze ast a kérdést vetet
te fel, milyen elméleti előfeltevésekből kell kiindulnia 

ав eleczésnek /Barnet 19662195/* A hetvenes évek közepére 

ев ав állapot sok szempontból javult, bár a problémák
a

közül igen Sok továbbra is megoldatlan maradt* Egyet kell 
értenünk H« Bimbaummal /1979 з 75/» aki a kövo tkosőképpen 

jellemzi as idocsakotJ
••• as utóbbi években ав ősssláv /és korai ssláv/ 

korosak c sóulak-rend oserо paradigmatikus — ragozási 
ős r.sóképzési — változásainak diakrón dinamikájának 

feltórkőpésésével és nyomon követésével foglalkozó 

kutatás bizonyos haladást ért el azáltal, hogy újra
értékelte as írásbeliség előtti szláv nyelv morfológiai 
struktúrájára vonatkozó korábbi nézeteket és a nyelvi 
vizsgálódás áj megközelítési módjait és esskösoit fe-

a

desto fel* Esek közül as eredmények közül néhányat 

esetenként mér tükröznek az ősssláv morfológiával 
foglalkozó átfogó elképzelések is, amelyek néhány egye-
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térni használatra szánt korszerűbb tankönyv és refe
renciamunka keretén belül mutatják be azokat#.. 

Mégis* az elmélettel és a módszerrel foglalkozó 

le,véne tudományos művek zöme egyelőre cikk — és el
vétve monográfia-fiermában található meg.

A Birnbaum által is említett átfogóbb munkák közül 
feltétlenül említést érdemelnek a következők* A. VaiIlont: 
Grammaire conparée des languec slaves I-V. /Párizs, 

I950/I977/1 H. Brauers Slavisch© Spracbwissenschaft I-Ш. 

/Berlin, 1961/1969/í О. S. Lel,n:vGuk /szork./: Vstup do 

porivnjal*no ~istorycnoho vyvcennja slov®junsekyoh ül« 

/Kijov, 1966/1 2. Stieben Zaryo gramatyki poróvmawczej 
jezykóv? sícvdanskich /Varsó, 1969/1971/* A felsorolt művek 

részletesebb ismertetésétől, illetve ért kelésétől itt el
tekintünk, csupán annyit jegyzőnk meg, hogy a szláv főnév- 

ítagosáo -történetéhez elsősorban Vaillant és Bröjuer össze
hasonlító nyelvtana nyújt megfelelő mennyiségű felhasznál
ható anyagot, így a továbbiakban, mindenekelőtt a végződé
sek eredetének tanulmányozásánál főleg e két szerző véle
ményét ismertetjük majd a fentiek közül.

Az újabb szakirodalomból feltétlenül ki kell emelnünk 

két olyan kézikönyvet, amely, jóllehet elsősorban ószláv 

nyelvtan, mégis történ© ti-összehasonlí tó alapon tanulmány óz
za a szláv deklináció problémáit, s ezért hozzájárul a tör
téneti morfológia kérdéseinek megoldásához* ". Altzotmüllor* 
Altbulgarische Grammatik als Einführung in die slavisch® 

Sprachwissenschaft /Freiburg, 1976/5 W. B. a-chaalotlor;*
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An Introduction to Old Church Slavic* Second Edition, 

Eeviced and Expanded, /Columbus, 1963Л
A felsorolt munkák — jellegüknél fogva — nem térnek 

ki a diakrón morfológia valamennyi problémájára, inkább 

csak as egyes végsődések eredetével kapcsolatban foglal- 

жак állást. Ее as oka annak, hogy a többó—kevésbé fontos 

réssproblémük mellett gyakorlatilag alig esik ssó bennük 

elvi jelentőségé alapkérdésekről, amelyek nélkül viesont 

elképselhetetloa as adott dissciplina kutatásának módssor- 

tani megalaposása, Est a feladatot előssör P, S, kusaocov 

vállalta magára /Kusnecov 1961a, 1961 /, majd őt követően 

F. V. Mares /Mares 1962, 1963a, 1963b, 1964, 1967, 1968/,
V, Barnet /Bamet 1966/, V, I, Gooivrlov /Georgiev I960, 

1969# 19?Ь/, V, K, guravlev /Suravlev 1976, 1977/ és mások.

1, 2, A ssláv történeti morfológia fő problémái, Ahlios, 
hogy a ssláv nyelvtani rendssor váltosásait áttekinthessük, 

rekonstruálnunk kell as ősssláv nyelv morfológiai rend- 

oserét annak történetiségében. Ugyanakkor a rendelkezésünkre 

álló adatok és módsserek segítségével csupán a kösös ssláv 

fejlődés legkorábbi, illetve legkésőbbi stádiumát ismerhet
jük oog. Ami as utóbbit illeti, ohhes mindenekelőtt as 

óesláv nyelv nyújt segítséget, és csak kisebb récsben ав 

óoross a rá jellemső csekély ssúmú dialektális vonással
a,főnévragosásbaa/, A korai/vö, -g : -05 -omw í - чел»

ősssláv nyelvállapet felvásolásáhos egyrésst es indoeurópai 
összehasonlító nyelvtudomány ssolgáltat adatokat, másresst
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a belső rekonstrukció, в az így kialakított kép meglehető
sen töredékes, hiányos, Mivel ilyen óriási távolság választ
ja el egymástól а történeti viscsalódáshoz fclhasBnúlható 

morfológiai rendcsereket, a kösbeesb fejlődési ssakassok 

kikötotkoEtetéséhes és a relatív kronológiák felállitásá- 

hos a belső rekonstrukciós eljárásokon kívül 
koséere megbísható módsser* Ez viosont ast jelenti, hogy a 

az egyes végBŐdécek eredetére vonatkccó magyarásatok gyak
ran ad hoc jellegűek, egyetlen céljuk as indoeurópai / a 

továbbiakban: ie./ végsődések "öscBebékítéso" a megfelelő 

ssláv flexiókkal /vö. Andersen 1971*950, Birnbaum 1979* 

150-151, 272-273. feporov 1975*267/.

áll readel-

1. 21. As ősssláv főnévragosás kategóriái. A kutatók egyet
értenek abban, hogy as ősssláv nyelv a hímnem, nőnem és 

semleges nem megkülönböetetését as ie. alapnyelvből vette 

át, amely eredetileg csak két nyelvtani 
/élő-élettelen/. Nincs egységes vélemény asonban arra nésvo, 
hogy a ssláv nyelvekre jellemző élő-ólottelen, illetve cso
mó ly-nen csőmély kategória felfogható-e úgy, mint a negye
dik nyelvtani nem /vö. Mares 1967*469/.

As egyes, többes és kettős ssám egyértelműen indoeurópai 
örökség. A duális sorsa a ssláv nyelvekben is ugyanas, mint 

a többi indoeurópai nyelvben: kevés kivétellel kivess, csak 

a sslovénban ós a ocorb nyelvekben marad meg önálló kategória
ként.

el rendelkeBOtt

As ősssláv esetrendsserrel kapcsolatban többféle néset 

alakult ki as esetek osáoát illetően. Bőnek valóssínáleg
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az az oka, hogy ас eoetrendszer as ősszláv korszakon bőiül 
son volt ©love adott, hanem változásokon ment keresztül, 

hasonlóan más io. nyelvekhez. A cslavisták többsége szerint 

as ablativuo nagyon korán kiveszett, funkcióját a genitivus 

vette át. Vannak olyan vélemények, hogy a őativus és locati- 

vuc funkcióját eredetileg egyetlen esetforna látta volna el 
/vö. Topоrév 19611275—ЗО9, Scholoaniker 1964i45-46, Kusnecov 

1961t26-55, Kurylovjics 19641190-1.1, Maziulis 1975«17-21, 
Dobrev 1982s140/. Abban eines egységes álláspont, hogy а 

vocativus esetnek tekinthetö-e, mivel non töltött be szin
taktikai funkciót. A fenti vitás kérdések miatt csak az 

állapítható meg biztosan, hogy az ősszláv esetek széna 5 ós
8 között volt /vö. Andersen 1971*550/.

A korai /nyíltszótagüság előtti/ ősszláv korszak morfo
lógiai rendszerére jellemző volt az is. tőkópzők /témák/ 

továbbélése. A névszóragozés- - akárcsak az igeragezáo - 

tövek szerint történt, tematikus jellegű volt. Az össze
hasonlító- történő ti nyelvtudoDány segítségével a következő 

ősszlév nóvszótőveket lehet elkülöníteni* , -a—, — ü—,

-i- /tomatikuo tövek/| -Ű-, -n-, -ß—, -t-, -r- /atenatlkuo
tövek/.

iiegállapítható tehát, hogy a korai ősszláv szóstruktúra 

három élőmből állt* abssolüt tő ♦ tőkópző /tóna/ «*> végződés. 
Hem mondható el ugyanez a nyíltscótagúság utáni nyelvállapot
ról, miután az itt végbemenő jelentős fonetikai változások 

következtében a szó morfológiai szerkezete gyökeresen át
alakult. Brr© a fontos morfológiai jelenségre először 

Skxudouia de Courtenay hivta fel a figyelmet, aki kimutatta,
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ho gy a csővégi mássalhangzók Хекapása és ав eresskedő 

diftongusok monoftongisációja kövotkostébcn as eredeti 
végsőddé vagy eltűnt, vagy beleolvadt ав öt eegelőső tema
tikus nagánhangBÓbat a relatív ssótő lerövidült a végső*» 

déo javára, ún. morfológiai abszorpció kovebkesott be 

/vö. J. Bauöouin de Ceurteaayi "Nekoterye slucai dejstvija 

analogii v pol#skoc eklonenii*?, Iabrannye trudy po obscemu 

jasykosnaniju, t. 1. Mosskva, 1963*33-34/. A tőképsős és 

a rag öccsoolvadása köve ükestében as eredeti oorfónák 

rekonstruálása gyakran komoly aehéssógefcbe übkösik, el
térő nősetek kialakulásához vesét«

Meg kell említenünk, hogy as «ф» és «ё- tövön belül 
létesett egy ún. lágy variáns ist a -io-, illetve a 

-ia- tő. A nyíltssótagúság melletti másik fontos fonetikai 
tendencia, о SBÓtagharmóná* következtében as addig morfo
lógiailag egységes -o-/-io- és -a-/-iá- tő polarisúlódik, 

kialakul a kemény, illetve lágy végsődések rendszere, авав 

ogy bináris deklináció. Egyes sslavisták cserint as -u- 

tőaok is létezett egy lágy megfelelője /vö. pl. I,feres 

1963*5ö, ßchelesniker 1964t54-55/* asenban egy ilyen -iu- 

téoa kimutatása problematikus.

1. 22. A fentiekből következik, hegy ©gy-agy ssláv flexió 

eredetének kutatásakor — a morfémák rekonstruálásával 
kapcsolatos nehésségek miatt *— gyakran nem világos, hogy 

tisstán fonetikai oredetá váltosáosal van-о dolgunk, vagy 

pedig as eredeti végződést valamilyen új morfóma ssorította-e 

ki. Ilivel a ssóvégi hangkapcsola toknak nem mindig található



- 10 -

pontes megfelelője a szó belsejében, másrészt a fcimutat- 

ható párhuzamok ellenáro eltérő fejlődési reflexeket kell 
konstatálnunk, felmerül egy lényeges elvi problémai létes
tek-e a sslávban sajátságos, csak a ssó végére jellemző, 

a ssó belsőjében nem ható fonetikai törvényszerűségek?
A ssakirodalom általában pozitívan foglal állást а 

speciális csővégi hangváltozások meglétét illetően, bár 

os korántsem jelenti ast, hogy as egyes ”hangtörvényeket'?
//• u c la u t7G setze/ a különböső kutatók egységesen értelmes- 

nők* Erről bővebben majd a későbbiekben fogunk szólni, 

bitka as olyan álláspont, amely kategorikusan elveti a 

osóvógek sajátságos fejlődési tendenciáit óo kimondja, hogy 

ugyanolyan törvényszerűségek érvényesek a ssó végére, mint 

a ssó belsejére /vö* Georgiov 1969137» Kanosak 1969i5cX30» 

1976аз64/,Э* Ilivel mindkét feltótelcsés összeegyeztethető 

a rendelkezésre álló ie, nyelvi adatokkal, nincs alapunk 

arra, hogy valamelyik felfogást metodológiai szempontból 
a másik fölé helyezzük Aö, Andersen 1971:951/.

1. 221. Az auslaut-törvények föltételezése elvi kiindliá
non tot jelent azokhoza magyarásatokhez, amelyek a szláv 

flexiókat elsősorban fonetikai úton kísérlik meg levezetni
a kikövetkeztetett ie. végződésekből.

1 Bizonyos fokig ezt a véleményt osztja Lüdtke is, aki 
tagadja a szóvégi minőségi változásokat, viszont el
fogadja a mennyiségieket /vö. Lüdtke 19661117-141/•



- 11 -
v

He. Kegvi-sogálju«-: с гЛúv csóvágefc^ feji kiesi te. :ös:o;. í'.t, 

i. ,-ljuk, begy általál . i .. 1 в . : jé*
ben le Jaj ló váliosásokbss. Ilyen, által Ijuos fonetikai vál
tozása : i. köveokesőks а/ as . bacélát ssóvégefi /111. а евс- 

•'за£ Jé jót./ állj főj- sárbanjuk lekoaásai Ъ/ • te óv iff /111. 

oeótűgaáió/ д ol tűsé sei с/ ев esc dil tongurok □orioftonjl- 

sáolójot *W *w > u, wé±>i, eél/,al>e / . 
előfordul ^ 1,зI/. üegeeslax . vőler. .. /végi **hds

£ orsót llleüőoai sokü. itt io s&jüteáges auslaut-fejlocl .ct 

áol tételesnek, o£g и шок non. Лöcs lotosebbon lásd as *<*~kő 

og véps ‘Sós nek ii:i7alánénál!/* Úgy tűnik, begy t kutatók 

tekintélyes ráta© a tulajdonkópponi euslaut^öörvéayek űritó- 

riuoát abban látja, hegy kötőti-c nosólis BásoelhaiioBÓ íl 
vIqgzóxlq na, sáahangsójét, vagy пев. iSbböl köve bites jog báron 

olyan ban,:kapcsolatot találhatunk, ahol indokéin spéci lis 

ssóvógi v&ltoB&st folté te locnüal, őspeóigj 1/ x g xb u ;eó 

/a továbbialbaüí V/ «• r±, c /a továbbiakban* 13/ $ Я/ V + Шз? 

J/ V ♦ g§* Beefere a hangkapoeolabokr :. bvi i isi ua-tör- 

váayekléteeését elfogadó szlavisták szinte teljeses cég* 

egyezne'.; о fejlődés reflexeivel к; pcjol fcban, ótól fii..; oo- 

lenül, nagy o.jyec résszórőásebben különböző állás csfcoü 

foglalnál el. A aévssóragesásban előforduló végsődérak 

kosul a k:\0tkes6U tartósnak idő /a norfo légit-i kategóriák 

fо 1 tunte U sc nőikül/i

ásó végén

^ Ssóvég /Auslaut/ alatt as b;célút ssótő és а ей6 utón 
kővetkező ssüaet kösöttJ h \ b ügkapcsel & értendő*
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l. * —Sí.: у*-*::/ > -г

* -Ülj

* -411

Л -ofí/ * -oil >

> - п.

> - ь
Vü. í.íűBiAlio 

emke 1904/
- о /biconyос ecetekben —£, 

1965, Trümmer 1978» 15
*- eii > - 9

2. 4 főnévragee ásban nem mutatható ki

5» * -olíc /* -cUs/>— f
* -ÉÖ&8
* -ÍHS
* -гио

> - у 

>- i
> - У

As Itt felsorolt haecjváltosáeek feltételesén© seooi- 

képpen Geo tekinthető újnak, viasont figyelemre méltó, коду 

□ennyire aktuális as utóbbi néhány évtiseclben is /vö. pél
dául Vaillant 1950*200-2201 Brauer 1961*105-10?| Mares 1963? 

Shevolov 1964*156, 266-267, 352-555| Arumaa 1964t11C-117?
Galabev 1973* 5-17? AitBotmüllcr 1976*52-54? Velneva 1980# 

323-326? riolcor 1960*7-27? hobrév 1982*29-33? Worak© 1964:
145-14? otb./. Hőssé kell asonban tennünk, $egy a osóbaa 

forgó csővégi fejlődési tendenciák meglétének és végeredmé
nyének elfogadása gyakran teljesen eltérő elméleti kiindu
lást» takar.

A hagyományos magyarás&t sserint a csóvádén, na&ális 

DóssáIhangEó előtt lévő megénhaagsók — éppon a nasális
— sártabbá válnak, illetve V + N + s hangkapcsol&t- 4;

g
' л C

hatásóra

ГИ
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boa pótló nyúláson íz keresstülnennek. Es a feltételeséé 

semmiképpen пев teklntóétő ad hoc érvelésnek, mivel a jelen
ség ssámos nyelvből Ismert és bisonyítható /vő* pl* Shove- 

lov 1964« 136/, Леш meglepő tehát, hogy est a magyarásatet 

as újabb kutatások is csívescn felhassnálják. Megkülönbös- 

tetott figyelmet érdekelnek ások a ©unkák, amelyekben kísér
let történik as illető hangiéjlődési tendenciák elméleti 
megalapoBáséra, módssortaai kiegészítésére* Ebből a szempont
ból igen jelentős. Maros font idézett cikke, amelyben ki
fejti, hogy a ssóvégekon megfigyelhető változások — véle
ménye cserint — alá vannak rendelve egy fontos fonetikai 
törvénycsor&séG&ek, amelyet a ssorso így neves« ”á ssótag 

által képviselt mera-érték megmaradásénak törvénye” /sákoa 

sachování оőrieké hodnoty slabiky/, vö* kires 1963*52*
Es ast jelenti, hogy a hangyáit#sások során a szótag egyes 

komponenseinek йога-értéke váltónkat, do a ssótag egészének 

kvantitása változatlan kell, hogy maradjon* /А ssótag ter
minus használata itt meglehetősen önkényes, mivel morfoló
giai egységekről van ssó, nőm pedig pusztán fonetikai 
entitásokról/ A mássalhangzók mera-értéke, akárcsak a 

"redukált” / э / ъ / magánhangzóké, ü,a szonáasefcé és a
rövid magémhasgsóké /1, Ь / 1, a hesszú magámhaagsóké 2* 

Béláéul a csővégi m -ons haagkapcselat fejlődését a követ
kezőképpen rekonstruálja Marcs« io* -ons/ —ans > szláv 

-o..:; > - э.; > 3 vl!/,» jjcry Api* A тога-érték Váltó-
1 + 1 +0 « 2 I # 1 + 1 Ш 2->sásai ennek megfelelően*

2.
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Bármennyire is erode ti és áttekinthető anionban es a 

felfogást neo neveshető problémamentesnek. Elég mohén el- 

ucpsolni például, hegy as '»-'tol jelölt magánhangzónak nincs 

Daru-értéke, ugyanakkor ezótagképző /mint minden magán- 

hangzó/« As sem látesik valócsfnömek, hogy as »od« -um 

végsődéсек csak egymoráeak lennének, sseoben a kótmorác 

-one, —оно. -Ino flexiókkal, Problematikus a Mareo által 
rekonstruált egyes magán- és Báscaliiangsák minőségének 

igazolása* valamint a mora-törvény alóli kivé tolok /1963*54/ 

indoklása is /vö. többek kösött Moácsak 1970s218-, 19} 

Georgiev 1969*16; Trunser 1976*294/»
A osláv ssóvégek problémáit eIdősorban a történeti 

fonológia szempontjából vizsgálja G* Y, nievolcv és B. 
Velceva. üindkettea megpróbálják felállítani as egyes 

auclaut-jelenségek relativ kronológiáját, asonban egymás
tól eltérő eredményekre jutnak /Haevolov 1964*9991 Yeloova 

I960 : 929—928/*
Ugyancsak a relatív kronológia kérdéseinek szem előtt 

tartásával vizsgálja meg as ősssláv ssóvégek fejlődését 

J, Prinz /1977* 259-274/, Részletesen foglalkozik a végződé
sük speciális fonetikai aspektusaival, miután lessögoai a 

következő alaptét©leket* 1./ a hangsúly alatt is előforduló 

végssótagok ugyanúgy fejlődnek, mint a tőssótagok; 2*/ a 

hangsúly alatt soha nem álló végszótagek egy általános ton- 

dencia szerint oeggyengülnek; 9»/ a ssótagzáró spiráns [-sl 
a követkoső szótagba megy át, még a ayíltszótagúság ©lőtt, 

esért ssótagsáró £ csak a osóvégon maradhat meg} azt, hogy
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becséibetünk-о szövésről, a hangsúly elönti ©1§ 4./ as őo- 

ssláv korai csakassában /a balti nyelvekben hasonlóan/ 

feltétolQBlaeto sajátságos hosszú magánhangzók /Kontxuk- 

tioneläoge/ megléte, amelyek speciális hangsúlyviszonyokról 
tanúskodnak. Prims tehát —as általánosan elterjedt felfogás
sal ellentétben — kulcsszerepet tulajdonít a hangsúlynak

*
as auslaut-preblómák megoldásában.

Legutóbb G. Halsen foglalkozott behatóan ав őcszláv 

ssóvég-törvényekkel. Véleménye esérint eseknok а speciális 

törvényeknek a kontextusát as utánuk következő csünet adta, 

□ivei csín to minden más kontextus a szó belsejében is lehet
séges volt. í.lüküdésük alapvető feltétele ав volt, hogy a 

végződés utolsó fonémája saoaor aéssalhangső legyen, ellem- 

késő ecetben ugyaaasok a változások zajlottak lo, mint a 

scó belsejében /Holser 198087-13/. А свегво előbb sorra 

vocBi ©sokat a végsődésekeü, amelyekre auslau1>*borv6nyck 

vonatkozhattak, majd rátér fonetikai fejlődésük kifejtésére. 

Bhhes nagymértékben táoacskodlk ИогеЙ óscsláv fonológia - 

val kapcsolatos nézeteire, illetve jelölésnődjára. A cikk 

végén ösgs©foglaló táblásat található, amelyen nyomon követ
hető a csóban forgó változások relatív kronológiája is*
Holser igyekosett minél több csővégi jelenséget minői ke
vesebb hangtörvény segítségével mogmagyarásni.

A speciális auolaut-törvények elfogadása nem jelenti 
a fonetikai négyórásatok kizárólagosságát a szláv flexiók 

diakrőn kutatásában. As említett selavisták többsége egyes 

főnévi esetvégsődések történetének rokonctruálásáhoc morfo-
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lóglal Bagyarásatot folté teles» vagy legalábbis elfogadja 

ennek lehetőségét.

1« 222. A fenti megállapítás ferdítve nem mindig igán г 

V» 1. Geor.miov elutasítja a csak a ssóvégekro érvényes 

törvény szerűségek feltételezését, helyettük morfológiai 
oagyarásatot javasol /1969*37-^0/*

An dseslávbaa a végeeétagok mgtahangsói ugyanazoknak a 

fonetikai törvényeknek engedelmeskednek» mint ások, 
amelyek a eső többi szótagjában találhatók. As uralkodó 

felfogással szemben bebizonyítható, hogy itt neo for
dulnak elő a végcsótagok Bagánhangzóinak sajátságos 

redukciói, mint például as ősgeroónban vagy a latin
ban* As ősssláv főként zenei hangsúllyal rendelkező 

archaikus indoeurópai nyelv volt, körülbelül úgy, mint 

as ólad óc as ógörög* as ilyen nyelvekben általában
nincs meg a vágásé tagok magánhangzóinak redukciója*
A osóvégi Báeealbangsók eltűnése nem redukcióval kap— 

csőlátás, hanem a sért snótagek nyílttá válásának tör- 

АП eset- és lgevégződések alapján al-vónyővel
kothatók biztos feneaatikal törvények..., mivel itt

• • •

morfológiai törvények hatnak...
1* 22$, Georgievhes hasonlóan W. Г.kanosak sem ismeri el as 

auslaut-töxvényeket, de 6 elveti a morfológiai törvényeket 

is, kifejezetten anti-strukturalista álláspontra helyezkedve. 
G* K. Zinf ós W* Horn elméletét próbálja a történeti szla
visztika problémáira alkalmazni és kijelenti, hogy as ős-
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Oßldv végsBÓtagok masájahaagBóiaak fejlődése nec különb©site 

a szó belsejében lövőkéből, Amennyiben eltérés mutatható 

ki, ennek ©ka — a nyilvánvaló analógiás változások kivé
telével — a gyakori használat miatt bekövetkezett szabály
talan fonetikai fejlődésben keresendő* A különösen gyakran 

használt nyelvi elemek — morfénál.:, szavak, szókapcsolatok —» 
kisebb-naayobb mértékben lerövidülnek, redukciónak esnek 

áldozatul! akárcsak a román nyelvekben, ill, a nyelvben 

általában /vö. .laácsak 1969, 1970a, 1970b/. A flexiók fej
lődésével kapcsolatos nézeteinek illusztrálásához a lengyel 
roaanista statisztikai adatokkal is szolgál, amelyeket 
ószláv szövegek vizsgálatával nyert /1970a866-87/í

oik- 0,eset el.3-
ford. mjajmjafr," :ie:r:ékel Jen redu

kált уе^сГсГсагеХ

136 slovo 

56 lets, rol.ie 

36 Lsg rcb£
УГПСС

укрМ

9Heg ruba
ОСЬAsg 29

%1 жкX 19
Api rab:; 20 1
Ipl rabiv 11

:,:v JGog, HAVpl relavv 1127

H-.iáczak szerint a táblázatból kitűnik, hogy azok a vég
ződések, amelyekre a szó belsejében is érvényes, szabályos 

fonetikai törvény zerucégek jellemzőek, ritkábban fordul
nak elő, mint azok, amelyek szabálytalan redukcióról tanús
kodnak.
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ES általában így iß van, de felvetődik néhány probléma: 
1, iliadöaeBO ogyetlen esetben. fordul elő as Api - t végso- 

déoo, aaolyet a ssorső öEabályos fonetikai fejlődés eredmé
nyének tokint. Ka ев így van, hogyan magyaráBEUk as óoross 

»Ю flexiót, amely ugyanact g nyolvtani funkciót tölti be, 
tehát ssintón god gyakori, viesont oemeiképpen nem tekint
hető ssabúlyoanak# Hasonló a helyset a Gsg, líAVpl duce 

végsődésével is# 2# A ritkábbon hassnált végsődé sok kosé 

tartosik as Ipl flexiója is, amelyről kostudott, hogy 

fonetikai aagyarásata komoly nokéssógekbe ütkösik. 3# ás, 

hogy a clovo
vagy analógia eredménye-e, nem tiostásott, 4# As Api -y, 
fhteiiójónak fonetikai lovesetése nem megoldható a H'oácsak 

által tagadott auslaut-törvények nélkül#
Ab említett problémák miatt a Zlpf—törvény dlakróa 

alkalc sása non tekinthető elóg átfogónak és kielégítőnek#

végsődése ssabályoo fonetikai fejlődés

1# 23 Uivel a ©sláv vógsődésoknok csak egy réssé magyarés- 

ható úgy, hogy a megfelelő korai ősssláv, vagy még régebbi, 

indoeurópai flexiókból kehEtkonett fonotikai úton, — speci
ális ssóvégi hangfojlődési tendenciák kővetkeötében, illetve 

esek nélkül /ав utóbbi esetben termésaetosem ssánuk még 

kisebb/ —■ a fönnmaradó, hangtonilag nem, vagy nem kielégí
tően magyarásható végBodések erodetérő vonatkosólag kiala
kult vélemények két csoportra e&sth&tók# Ab első csoport a 

sslavioták döntő többségét tömöríti, akik annak a hagyomá
nyos néвötnek a követői, hogy adott esetben morfológiai!
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aaaló.'dável van dolgunk, míg a másik csoport — F. ¥. ITaros 

éa V. X« Georgien? — ason a véleményen van, begy as analógia 

aon alkalmas morfológiai problémák tisstásására, helyett© 

as ún. morfológiai törvény okot kell felhaoismálnunk.

1* 231 Goorgiov teljesen egyetért blares következő állás
pontjával, amely seérints

1. A főnévre .gosás fejlődése fonológiai és morfológiai 
fejlődések állandó ©gymáorahat&sa# 3s ast jelenti, hegy 

nincs hoLv as analógia számúras minden olyan jelenséget, 

amelyet korábban as analógia megnyilvánulásának tartot
tak, mi morfológiai fejlődés eredményének tekintünk, 

amely sohasem v ó le ti mss or u* — 2. Valamilyen különle
ges stimulus hiányában minden fonna tisztán fonolfodai 
úton fejlődik. Csak ha valamilyen különleges iopulcuo 

éresteti hatását, akkor veosi kezdetét as adott fejlő
dés porfolordái reálisáélója.
/Tiare s I960í421 Cíeorgiev 1969s 1?/

A döntő ok, ami miatt as analógiát elvetik, tehát as, hogy 

vélötleüssordí, kiocűmíthatatlan# Essél esőmben a morfoló
giai változások meghatárosott morfológiai törvények cserint 

játszódnak le, о így ugyanúgy ’’megjósolható” as eredményük, 
sint a fonológiai váltosásoké /Goorgiov 1969331/* Ahhon, 
hogy állást foglalhassunk ав adott kérdésben, tisstásnunk 

kell as analógia fogalmát, illetve ast, hogy lényegi 
tulajdonsága-© a kiszámíthat tlanoág.
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1. 23? As analógia egyik elterjedt definíciója a követ
kező /Amanova 1969:43/:

"Удодобдоние, обусловливаемое влиянием, которое оказы
вают друг на друга так или иначе связанные между собой 

элементы языка, стремление к распространению продуктив
ной модели (словоизменения, словообразования, ..онвти- 

чес::ого изменения и т.п.) как предполагаемая причина 

небонетического изменения форм слов.”
A dcíinicó non m©nd ellent az analógia klasszikus» 

a nyelvtudományban as újgrammatikusok által meghonosított 

értelmezésnek» de kiegészítendő a következőkkel:
Mivel as analógiás újképzés som aás, mint egy aréay- 

pár/ük/ból álló egyenlet megoldása» világos, hogy ilyen 

arány;:'ár/ok/ felállításához elengedhetetlen legalább 

bárom erre alkalmas tag megléte. Közülük mindegyiknek 

kapcsolatban kell állnia valamilyen szempontból egy
másikkals adott esetben ев ast jelenti, hogy as egyik

kapcsán kell hasonlítania, ataghoz a materiális el< 

oésikhos a formális elem kapcsán. így például a latin
ban felállítható ав animus:animl e sens tus :x egyenlet, 

míg az animustenimi s nensütx nem. Ezért valamely szó 

flexiója csak akkor lehet tárgya más szavak flexiói
által kiváltott analógiás hatásnak, ha os a szó rendel
kezik egy vagy több olyan formával, amelyek képzése 

egybeesik más szaval; ugyanazon formáinak képzésével
/Raul 1960:139/.
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A fontiekből következik, hogy as. analógia /gör. *evnXey!k 

* arány, arányosság/ kritériuma as arényp ár/ок/ segítségé
vel történő kifejeEb©tőség, melynek előfeltétele as egyes 

tagok materiális ill. formális hasonlósága. Amennyiben 

об a kritérium teljesül, teljes joggal haosaálhatjuk as 

•analógia* terminust.
A morfológiai fejlődés olyan momentumai, mint a vég

sődé cek átvitele más tövekből, ill. azonos tövű névmások
ból, a tő egységesülése egy adott rágósáéi rendszeren 

belül, as egyes rágósáéi típusok kösötti kiegyenlítődés 

stb. kielégítik a fenti feltételt, tehát analógiás váltó- 

sások, s ooiatt nincs okunk új terminus bevezetésére a® 

adott esetekben.
Mivel mind Mare&, mind Götrgiev elismeri, hogy Q font 

említett morfológiai változásoknak kulcsszerepe van a 

szláv főnévragozás történetében /erről részlete-sebbcn 

majd később acélunk/, megállapíthatjuk, hegy tulajdon
képpen nem a ssóbon forgó lenaéget tagadják, mindössze 

annak elnevezését. így a probléma torsinológiai jellegű,, 

a morfológiai váltesések és as analógiás vált®sások ssinonir. 

fogalmaknak tekinthetők.
Ami az analógia "kissámíthatatlanságét", esabály- 

talonságát illeti, tisztén kell látnunk a követkorőketi
- hiívjtö.' v;.ia, wő-oc Lé] csj ,.l. í.x. It e::. i.é j :

és követőik rendkívül sok, egymással látszólag össze 

függő jelenség magyarázatára használták fel. Ezek a jelen
ségek gyakran eltérő nyelvi szinteken jelentkeztek, s emiatt
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as analógia "túlságosan tág magyarázó elv ’’-ként jclenfc- 

lesett /ve, H. Tóth 1977191/« Amint arra J# hvons rá
mutatott, ős újgrammatikusok éles határt húztak a nyelv 

"fißikai" oldala, vagyis a hangok, ós a rá jellemző törvóny- 

sserdsógek, illetve о "pszichológiai" oldal, a grammatikai 
cserkeset köcött, Sserintük csak a "fisikaiv oldalra vonat- 

kOBhattak a ssabályus fejlődés töivémysEerűoégei, Ma már 

viosont tudjuk, hogy ав a mód, ahogy a hangok egymáshes 

kapcsolódnak abból a célból, hogy ssavakat és mondatokat 
hossonak létre, nem nagyarácható pusstán as adott hangok 

"fisikai" termése©tévelt "Ab analógia elve ugyanolyan 

fontos ав egyes nyelvek osabályes bankcsoportjainak Xétre- 

hOBásáhoB, mint a grammatikai paradigmák kialakításúhoz" 

/2фшс 1971*32* 37*/* A hang törvények és as analógia f 

galna — bár a XIX, osásaűból ssármasik — nem tekinthető 

elavultnak, a feladat tehát nem új elnevezések keresése, 
hanem olyan códsserek kidolgozása, amelyek segítBégévei 
megragadható mindkét fogalom működése és a közöttük levő 

öűssefüg és, A strukturalista nyelvtudomány talajén lehe
tővé vált a két nyelvi jelenség helyes értékelése, egymás- 

hős való viszonyuk tisztázása, Igen tanulságos ebből a 

szempontból P, Jakobson véleménye:

As a téma, amely annak Idején megtöltötte as újgramma
tikusok müveit, tudniillik a hangtörvények ós as ana
lógiás kiegyenlítés közötti állandó küzdelem problé
mája, újra napirimdre került, Ennek a küEdelomaek két 

koncepciója váltogatta egymást a nyelvtudomány törté
netében, Ar. első sserint a grammatikai analógia ssa-
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bálytalanság, a szigorú hangtörvények megsértése*
As ellentétes álláspont* amely Saussure müvében nyert 

határozott megfogalmazást, act tartja* hogy a gramma
tikai analógia hasznosan ellensúlyozza a vak és vélet
len hangtörvények romboló hatását* Valójában 

haagváltesásek, sem a grammatikai analógia tevékenysé
ge nem fogható fel ’’betörésnek" /eaabrlolarge/* A nyelv 

rendszerében két síkot különítünk. .el* & jelentéssel 
bíró elemek grammatikai rendszerét, és az esek alapjául 
szolgáló puszta megkülönböztető jegyek fonológiai rend
szerét. A hangváltop.ésok, vagy tágabb értelemben a 

fonológiai elrendeződések és átrendeződések a meg
különböztető jegyek rendszerére irányulnak, míg az 

analógia a grammatikai szerkezet szabályozására és 

újraszabályozására törekszik /Jakobson 1949*11^-1X3/*

a

1* 233 ás analógiával kapcsolatban a szakirodalomban elő
fordul még egy terminus* a grammatikai indukció. L* A. 
Bulaaiovski.l a grammatlkai indukció és a grammatikai 
analógia közötti különbséget abban látja, hogy az utóbbi 
nem más, mint ún. "közvetett indukció", amely különböző 

paradigmák közötti hasonlóságon alapul, míg a ’’közvetlen 

indukció" egy szó paradigmáján belüli végződéseket érint 

/Buloxovskij 1956*17/. Az »indukció* terminus használata 

noo tekinthető általánosnak, helyette inkább a "külső" ős 

’belső" analógia fordul elő /vö. H. Tóth 1976*121-122/*
A terminológiától függetlenül BulasevsflLLj /1956, 1957/
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a szláv történeti morfológia néhány problémájának meg
oldásához az elsők között alkalmazza az analógiát tuda
tosan, úgy, hogy rávilágít; működésének néhány törvény
szerűségére. Többek között leszögezi, hogy az nem mindig 

teljes, lehet, hegy ecetenként csak néhány szét érint5 

megvizsgálja az esetok közötti viszonyokat, ©gymáerahaté- 

suk lehetséges irányait? felhívja a figyelőét arra, hogy 

néha előfordul több variáns párhuzamos használata órtelrai 
vagy stiláris különbség nélkül is? rámutat arra a fontos 

törvénysEoráségro, hogy az ’’indukció” semlegesíti a fone
tikai törvényeket* hzek a megfigyelések fölvetettek számos 

olyan új problémát, amelyek ösztönzői leheltek a további 
kutatásnak, de sok alapvető kőróéc továbbra is megvúlasz 

lation maradt*

1. 24 Egyre inkább világossá válik, hogy a történeti 
szlavisztikában a hagyományos, döntően az újgrammatikusok 

nézeteire alapesett felfogást egy új, a strukturális nyelvé
szet eredményeit felhasználó felfogásnak kell felváltania 

/Jakobson 1929*105, 1951*2^2-205* 1955*227/. Mivel a struk
turalizmus kezdetben csak a leíró nyelvészet keretein belül 
létezett, mindenekelőtt tisztázni kellett a szinkrónia és 

a diakrónia viszonyát, a leíró módozorek és alopelvek tör
téneti használhatóságút.

F. de Sauosure aszal, hogy a nyelvet mint rendszert 

fogta fel, lehetővé tett© orrnak strukturális leírását* 

azonban ennek a szinkrón rendszernek véletlenszer# erede
tet tulajdonitett, vagyis a diakróniában non érvényesült
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as új szemlélet /Jakobson 1929*10>-110/. A sauosuro-i 
üichotónia meghaladásával Jakobson rámutatott* ”Egy 

diakrón. nyelvelmélet csak a rendszer változásai és a 

változások rendszere problémájúnak nézőpönbe'áb ó 1 lehetsé
ges" /ühe théorie do la diachronic do la langue n*QGt 
possible quo sous 1*aspect du probléma des mutations de 

structure et do la structure des outations//110/. Esen 

belül a diakrón és szinkrón törvények egymáshoz való vi
szonya úgy definiálható mint essköa és eredmény viszonya 

/106/.

A nyelvben a történetiséget és as egyidejűséget osoros 

öcczofüg ésben kell elképzelni» statika és dinamika 

kapcsolata a nyelv lényegét meghatározó egyik legfonto
sabb dialektikus antinómia /Jakobson 1951*220/. A szinkrón 

ós a diakrón nyelvészet közötti válaszfal nem létezik* a 

strukturális megközelítés egyaránt fontos mindkét vizsgá
lati módszer számára /Jarccva 1970*82/.

1. 241
vívmányai diakrón használhatóságának elméletét, hanem 

alkalmazta is azt, elsősorban a szláv történeti fonológiá
ban /Jakobson 1929/* Részben itt, részben "Principes de 

phoaologie historique" c. müvében /1951/ kifejti a struk
turális diakrón fonológia alapelveit, amelyek később a 

történeti morfológiára is gyümölcsöző hatást gyakoroltak 

/vö. Barnet 1966| Kuravlev 1976, 1977t Dejanova 1976t 
Georgiev 1969# 1976/. Ilyen alapelvek — többek között — 

a következők*

Jakobson nemcsak kidolgozta a strukturalizmus
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1« Еgy nyelv fonológiai róná csőre nem más, mint 
a fonológiai ош>osíclók összessége /1929t8f/#

2* táladén váltósáét annak a rendszernek a függv önjé
ben kell vizsgálni, amelyben lejátszódik; egy 

adott rendszer adott elemét a rendszeren kívül 
vizsgálni# contradictio in adjecto /1929*105, 
1951* 202/*

p, Bgy hangváltozásnak nem minden ecetben van fono
lógiai szerepe /1951* 205/*

4. A fonológiai változások Ugrásszerűén zajlanak le

/204-205/.
9* A fonológiai változások kóploto*

A # В > Aj, s

Az •pptzícló mogszuabet /defenclogizáció/, ki
alakulhat /fenőlogizúció/ vagy átértékelődhet 

/refonelogisúc ió/ / 2G5*»í 12/ •

6* Vannak olyan hangváltosáeok, ómenek nem a nyelv 

fonémakészletét, hanem fonőmacsoport-kószlotót 

módosítják; a fonémákból fonéma-csoportok kelet
kezhetnek és viszont /21; -215/•

7. Az egyidejűleg lezajló változásokat egymással 

összefüggésben kell vizsgálni, a közöttük levő 

kapcsolat nem a véletlen eredménye /215/*

8. Egy adott nyelvi stíluson belül nem léteznek olyant,
fs. -• ‘ ' •■.'x

fonologlsációk, amelyeket n© У:70-7kompén z álmának
fonologisációkf egy funkcionálisan izolál|ir4ía;l©k:ti>ű cl?

ел»
“'"vX - V,

PlM
<• 1 л
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keretein belül nem bessélhetünk a fonológiai rend
szer gyarapodásáról vagy redukciójáról, csupán 

annak átalakulásáról, asas refonologisációjáról 
/216-217/.

9. Amikor as eg^os váltosások irányára vonatkősó 

kérdéseket vlssgáljuk, a diakrónia területéről a 

sein lerónia területére lépünk* a váltó sásokat ugyan
úgy visegálbatjük csi&krón e eskü nőkkel, ©int Eás 

nyelvi invariáns elemeket /218/.

10. Amennyiben a ssiakrón nyelvészet kontentusában 

viságáljuk a váltosásokat, úgy as a teleológiai 
problémák ssférájába kerül /vö. a követkoső pont
tal/ /218/.

11. Ha a rendszer egyensúlyának megbomlása megelős 

egy adott váltosást, aoely as egyensúly hiányét 

□egsBünteti, minden aehósoőg nélkül aeg&llapítható 

a váltósáé fufrkció.ia* as or., sasul:/ hol:;::oüllítáca.
12. Míg egy váltó sás helyrebillentheti as egyensúlyt 

a rendoser egyik pontján, addig megbonthatja ast 

aás pontokon, s így kiválthatja egy újabb váltósáé 

csükeégescégét. így gyakran figyelhető meg a 

otabilisációs váltosások egésE láncolata /219/*

lp. Hiba lenne minden fonológiai váltósáé lényegét 

ав egyensúly visssaállítására korlát©: ni. Míg as 

intellektuális nyelv általában egyensúly fölé tö- 

rekésik, addig as egyensúly megbontása fontos 

alkotóeleme as emocionális és költői nyelvnek /219/»
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14. А nyelv különböző funkciói szorosan öcszefügg- 

nők egymással. Aß ogymársai ellentétes tendenciák 

párhuzamos létezése a nyelv né lkü lö ehetőt len 

tulajdonsága /220/.

15* Asek a kísérletek, aeelyok egyrészt a sBinkróniát, 

a statikát a teleelégiával, másrészt a diakróniát, 

a dinamikát a mechanikus véletlennel azonosítják, 

mesterséges ssakadék ártalmas illúzióját keltik 

a leíró jellegű és történeti problémák kösött 

/220/.

1. 24-2 A nyelvi rendszeren belüli alszisztémák, nyelvi 
oBintek egymáshoz való viszonyának vizsgálata, kölcsönös 

meghatároz©ttaáguk feliem.rése elvezetett ©da, hegy a 

történeti morfológia problőoareadszerének kidolgozásá
hoz, illetve esek megoldásához a többi nyelvi szint, első
sorban a fonológia /és a szintaxis/ eszközkészletét, mód
szertanát fel lőhet és fel is kell használni.

Ami a fonológia és a morfológia szoros kapcsolatát 

illeti, Jakobson megállapítja /1949*103-114/1

- ogy grammatikai rondezer tanulmányozása elkerülhetet
lenül egy adott nyelv fonológiai eszközeinok problé
májához vezet, aive! свекпок ав епвкёвокпек а segít
ségével lehetséges а különféle nyelvtani kategóriák 

kifejesése /110/t
— egy haagváltozás nem elegendő a grammatikai változás— 

hoc* egy fonológiai tendencia csak abban az esetben
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vésőt grammatikai kategóriák raogváltesásáhos, ha a 

morfológiai rendsserboür sár megvan a törekvés egy 

ilyen váltósáéra /112/5
- amennyiben nincs ilyen törekvés, a nyelv vagy át- 

rendesi a kérdéses ssuffixumekat a vessslycstetett 

graenatikai opposíeió megaeatése érdekében, vagy
ав adott főim egysserűeu ellenáll a hangtörvények- 

пек /11?/$
- a hangtörvényok és a grammatikai analógia konflik

tusai пев mások, mint morfológiailag korlátosott 

fonológiai váltosáoek, tehát nem as egóss hangrend- 

ssőrt érintik, csak bisonyos grammatikai kategóriák 

hangrendsserót /113/?
- a grammatikai és a fonológiai sserkesotek kölcsönösen 

Ágasodnak ogymáshos; a két rendsser vissenylagos 

belső autonómiába nem sárba ki állandó kölcsönhatá
sukat és egymásrautaltságukat /114/?

- a fonológiai és morfológiai struktúrák ugyanannak a 

megbonthatatlan totalitásnak a két aspektusát alkot
ják; kösöttük csános hasonlóság fedő shető fel 
/Lots J./ /110/.

A fonológia és a morfológia kösötti ssoros kapcsolat 

felismerése és tanulmányesása a morfonológja dlsscipliná- 

bának erőteljes fejlődéséhes vosetett, essel cseoben a 

ssintaxis és a grammatikai readseer kölcsönhatásaival fog- 

lalkosó Dorf0ssiataxis, különösen annak diakrón aspektusa, 

csak napjainkban kendi felmutatni első jelentősebb eredmé
nyeit /vö. pl. Dejaa©va& Staniseva 1976/.
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1. 24j5 A strukturális diakrónia morfológiai alkalmazásá
nak problémáival elsőként V, Bamet foglalkozott átfogóan, 

E. Jakobson úttörő jelentőségű segf Így eléseiből kiindulva 

/Bamet 1966/, A cseh nyelvész rámutat arra, hogs? a diakrem 

strukturális morfológia a morfológiai opposíoiókra épül, 

alapjait Jakobson fektette le metodológiai újdonságnak 

számító 9’2ur Struktur des russischen Verbums” /Jakobson 

1922/ c* művében. Ebben a munkában a szerző a strukturális 

fonológia végkövetkeztetéseit használja fel a morfológiá
ban, Eszerint; a morfológiai eppozlció két tagja nem egyoa- 

o;v uéi'-í, a cl"';... j U;./Lü vti. I^vt : a;:,! ..,o .1’ д;ш.

Az egyik tag szemantikailag megjelölt, míg a másik aeg- 

jeloletlen, azaz» a megjelölt /Мегкша limitig/ tag egy 

bizonyos szemantikai jegy hordozója, a segjelöletlen 

/Merkmallos/ tagban nincs meg az adott jegy. Ebből az 

aszimmetriából Jákobon szerint két antinómia következik» 

a/ *A* Degjelöltségének és *A9 megjelölctlenségének 

antinómiája /pl, ©slicc.:. « osöl/i b/ *A* mogjelöletleasé- 

gének és nem -A* megjololtségánek antinómiája /pl, az 

ősei szón belül annak általános és részjelentése között, 

ti, •szamár, a nyelvtani nem megjelölése nélkül*, ill, 

•hímszamár*/ /Jakobson 1932»12| Bamet 1966* 192-1W.
Bamet leszögezi, hegy a fonológiához hasonlóan a 

töeténoti morfológia is eredményesen használja fel a szin
krón nyelvleíi‘ás eszközeit, anélkül, hogy ezekre korlá
tozódna /194/, Ennek megfelelбоа a diakrón morfológiának 

mindenekelőtt a következő kérdésekre kell választ adnia:
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a/ as aszimmetrikus ©pposíciók keletkezése, b/ eltűnésük, 

с/ fojlodesük feltételei /196/* A teljesség igénye nélkül 
Bamot — róssben Dokulil véleményére tánacskodva — a 

következő éssrévételeket teszi:
morfológiai ©pposíciók kategóriája történeti 

kategória /196/;
- feltehető, hegy as aszimmetrikus norfelógiai árpozí

ciók korábbon egységes formák szemantikai kettéválá
sából keletkeztek /196/$

- as aszimmetrikus oppozíeiók mellett lóteshetnek más
milyenek is, de ezekről, valamint as assimoetrikus 

©ppozíciókhoz való viszonyukról emelőre keveset 
tudunk /196/1

- A kéttagúnk mellett vannak többtagú, oppesíciók is? 

arra nézve, hogy esek felbonthat ók-e sind on esetben 

kéttagúnkras eltérnek a vélemények /19o/|
- a többtagú rendszer diakrón képe eltér a szinkrón 

elrendezéstől, ha feltesssük, hogy a megjelölt tag 

a nem megjelöltből keletkezik; vö. például a ssám 

kategóriájában, ahol történetileg a sóma a követkesős

ц

\

— a

А/du

А/
pl

essel szemben a leíró sseassögu elemzés szerint a 

három ssácviszonyaettől eltér /190—199/*
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/ ♦ /
зes

/ - /

pl

A fenti, helyenként problematikus megállapítások 

után Bamot megvisEgálja a morfológiai ©ppcsíciók f©jlő- 

délének különböző lehetőségeit, elsősorban a ssláv cse
lekvő melléknévi igeaevek példáján /201-104/s

A 5 Ax > A a e > X1

A fenti képlet est a folyamatét ssiiabelisálja, amelyben 

a megjelölt tag eltűnésével együtt eltűnik a Dögjelölet
len tag is, ami ge epposíció eltűnéséből vésőt. Brr© példa 

a esláv népnyelvekben a múlt idejű, majd a jelen idejű 

cselekvő melléknévi igenév eltűnése.

/1/

A 3 Ax > A : G > A /<£A + £AX/

A megjelölt tag eltűnése után a megjelölőtlen tag vess! 

át annak funkcióját. /А makedón irodalmi nyelvi 
előitíojűcéget a múlt idejű határoséi igeaóv helyett néha 

a folyamatos határoséi igenév fejosi ki/

/2/

as

1 А, В — grammatikai formák| x. у — osemaatikai jegyek 
indexei. fA, fA‘‘ — a rraamatikai formák funkciói|
b — as op esidón belül as egyik hely feosobadulását 
jeleiI X — as epposíció eltűnése
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A I А3> A I в > A I В?/3/

A megjelölt tag eltűnése küvetkestőben fclssubadult 

liefet egy új teg foglalja el, amely ssaDantikailag úgy 

alkalmaskodik, hogy as tp. osícló megmaradjon, /А mai 
bolgár nyelvben, amely nem rendűlkoßik Dűlt idejű határoséi 
igenévvel, as előidejűséget as jfc-eo műit idejű melléknévi 
igenév is kifejesheti a múlt idejű határoséi igonév helyett/

* a A* > A 3 & > A I Ay/4/

A megjelölt tag saesontikailag úgy alknlaaskodik, hogy a 

morfológiai opposíció megléte ne kerüljön öseseütkösós- 

be a nyelv grammatikai sturktúrájónak új állapotával,
/А határoséi igenév tomporálio jelentését egy új, aapek- 

üuális jelentés ssorítja kis a bofejesett igékből képsett 

múlt idejű határoséi igenév befejesott határoséi igenóvvó 

válik, oíg a folyamatos igékből képcobt jelen idejű hatá
roséi igenóv folyamatos határoséi igenévvé,/
A soerső megjegysi, hogy as iHuastráciáként alkalmasott 

lehetőségek nem tekinthetők véglegesnek, mivel egy-ogy 

nyelv grammatikai readaserének átmeneti fejlődési fokai* 

ként is értékelhetők, A morfológiai korrelációk somosak 

ssiakróa, hemes diekrón sservesődésűok is. As opposíclók 

tagjai kösötti vissony a grammatikai rendsser fejlődésének 

egyik mosgatórugója* /204/,

О "Ölese Widersprüche bilden die Triebkraft der grammatischen 
Imitationen'* /Jakobson 192 :15/,
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A ssláv morfológiai váltonások ocehanisciusa , 

okai ód funkciói# A grammatikai rendesért érintő átalaku
lások, innovációk leírása oind a kosos ssláv f©jlődéstf 

Dind aß egyes oEláv nyelveket illetően sokáig a jelened«» 

gok konstatálására ssorítkosott, a megfelelő kiváltó okok, 
nesgatórugók és funkciók feltárása nélkül# Ab újgramrati«* 

hagyomány gasdag tényanyagot haloosott fel a hangtör
vények ós an analógiás változások, illetve as ún, köl
csönzések problémakörén belül, de ssámos törvényszerűség,

✓reátett ösasefüggés earadt föltáratlan# így például rég
óta tudjuk, hegy a főnévragosás fejlődése serén a követ- 

kenő jelenségek játszottál: fontos cserepet*
1# Seabályos fonetikai fejlődés során a morfémák egy

réssé — többé-kevósbé aegváltosott alakban —
*

fennmarad# Pl. s í5sg* sunus > ауп«ь .

1. 25

I

2# A "régi’1 morf énét egy ’’új' cs< réli fel, valamilyen 

meglévő jelentéstani, ill# formai hasonlóság 

/azonosság/ alapján# Pl#s Gsg óvna /s;;nu helyett/, 

ahol a várt j£- tövű végződés helyén £- tövűt 

találunk#

Míg as 1# típus a hangtörvények érvényesülésére példa, 

addig a 2. típus as analógia hatásának leggyakoribb mor
fológiai megnyilvánulása# Mint arra korábban utaltunk, 

ónnak eldöntése, hogy egy adott ssláv végsődén kialakulá
sában a fenti két tényeső kosul melyik játssett sserepet, 

пш nindig könnyű# Függ attól, taenayiben tételesünk fel
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speciális, csak a sbó végétté érvényes fonetikai fejlődési 
tendenciákat, illetve mennyiben szorítkoznak asokra, 

amelyek hatása a ssó más részein is bisonyítható. Bonok 

következtében — mint látni ionjuk — egyes végződések 

"szabályos" hangfejlődése megkérdőjelezhető«
Ami a második típusba tartozó morfológiai váltoEás©- 

kát illeti, ugyancsak felmerülnek bizonyos problémák arra 

nézve, hogy a "kölcsönzött" végződés tulajdonképpen honnan 

is származik ав egyes esetekben« A legáltalánosabb ecetek 

a kővetkezőks a/ végcődésátvitel adott ragozási típuson 

belült b/ ugyanazon ragozási típus kemény és lágy variánsé 

közötti с/ különböző ragozási típusok közötti d/ különböző 

szófajokhoz tartozó, de azonos nemű szavak között« A fel
soroltakon kívül F« V, Mares megcnlít még egy speciális 

esetet* vógződósátvitel az azonos "ptosis" különböző 

"aspektusai” között /1962*50-60/« /Mares morfológiai 
modelljében minden eset rendelkezik — a vocativus kivé
telével — mind a ntosic, mind az acpeotos kategóriájá
val« Három ptosis létezik* p« rocta /idő tartozik a nooi- 

nativus és az accusativuc/, р» л unions /a looativus és 

a genitivuo/, p« socians /az instrumentális és a dativus 

sorolható ide/« Aspectus kettő van* a« staticus /aomina- 

tivus, locativus, instrumentális/ ós a. dvnumicua /accuea- 

tivus, geaitivus, dativus/« A ptosisok és aspoctüsok 

kereszteződéséből jönnek létre az egyes esetek, pl« a 

ptosis jungens ós as aspectus staticuo metsnőpontjábaa 

található a locativus, a p, staticus és az a« dymamicus 

kombinációja a dativus é«£«t«
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Példaként Mures aß Api - & végződését hozza, amely fei» 

szorította а Ыр1м - 4 / *< »"а / flexióját, as &-tövű 

főneveiméi, vagyis a p# recta a. stoticusát felváltotta 

ugyanazon ptosis a. dynacicusa.. Mint látható» ев a Je
lenség ne t más, eint as adott rágósáéi típuson belüli 
végződésátvit©1 — a/ — egyik formája.

A hagyományos felfogás szerint végződésábvitelr© akkor 

kerül ser» amikor a korábban egymástól Jól Eogkiilönböztet» 

hotő végződések a fonetikai változások követkestóben 

formailag egybeesnek, és ©sáltal vessél estetik as ért
hetőséget» a nyelv kommunikatív funkciójának érvényоsülö
mét. A horn of óniák» esetszinkretismusok kiküszöbölésével 
öb eltérő kategóriákat ismét egymástól Jól eogkülonbös- 

köthető végződések fejesik ki a grammatikai sjorféeák ki» 

cserélése követkestóben /lásd lilareo fenti példáját!/*
Mivel a fenti megállapítás —- bár as esetek nagy 

réoBőre alkalmazható — egyrését nem mindig érvényes 

/vő, megengedhető homonimiák, ill* végződésemre homonímia 

hiányában is/, másrészt csak a különböző morfológiai 
folyamatok felszíni leírását tarts,lmasza, nem bizonyult 

kielégítőnek. ‘Emiatt szükségessé vált a grammatikai rend» 

cser diakrón belső összefüggéseinek feltárása, amihez 

szintén a strukturalizmus biztosított új, megbízhatóbb 

módszereket mindenekelőtt aszal, hogy a nyelvet konkrét 

funkcióval rendelkező Jelrendszernek tekintette, amelyben 

statika és dinamika egysége valósul meg /lásd feat/.
Mindenekelőtt fontos volt s banktörvények és az ana

lógia viszonyénak tisztázása a morfológiai változások
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szempontjából. Korábban sár utaltunk /1. 232/ B« Jakobson 

fontos megállapítására, amely szorint sós a fonetikai, 

sód a morfológiai tendenciák nos foghatók fel úgy, mint 

a nyelvi ronőoser megsértésére irányuló változások* 

Működésük megértéséhes el koli különíteni ha tásozférá
jukat* a hangváltozások и fonológia szintjén érvényesül
nek, funkciójuk a megkülönböztető jegyek readszerével 
kapcsolatos, mig as analógiás változások a grammatikai 
szerkezet szabály©sásában játszanak lényeges szerepet, 

Mindkét színtan egymással szembenálló nyelvi entitásokat 

találunk, amelyek éppen op_.ozíc lóikon keresztül határoz
zák meg az adott rendszert, Ebből a diakrón nyelvvizsgá
lat számára az a fontos konklúzió következik, hogy a vál
tozások megértéséhez, illetve leírásához, de ezen túl
menően működésük körülményeinek feltárásához is nélkülöz
hetetlen egyrészt a fonológiai, másrészt a morfológiai 
oopozlciók sorsának, fejlődésének — azaz az adott rend
szerek mozgás közbeni következetes egybevetésének — 

analízis© /Jakobson 1936870, 1958lIBI, 1932815? Bernét 

19668 204? Hamm 1962, 1966? Dejan©va& Staniüovai 219? 

íuravlev 1976a830-52, 1977 stb./.
Ez a szemlélet lehetővé teszi, hogy a korábban gyak- 

vak, véletlenszerű jelenségként felfogott analógiás 

változásokat célszerű, funkcióval rendelkező folyamatok
ként értelmezzük, mégpedig attól függően, hegy ogy adott 

o. pozíció megszűnését, megőrzését, vagy egy új o;npozíció 

bevezetését szolgálják« A szóban forgó tendenciákra a

roa
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GBakirodalom, /J&kobéen, Zuravlev/ a ” к ciiv er sen c i ük " és 

"divergenciák”, illetne a "morfolögizáeió", "demorfole- 

gizáció" és "remorfologizáoió” /Dejaaovo & Staniseva/ 

terminusokat is alkalmazza. /As utóból hár kifejezés
a jakobsoni *f©nölogicációe, 'dexonologizáció* és *
fcmologizáció* mintájára született*/

As itt vásóit elméleti Megalapozás gyakorlati alkal
mazása sokáig váratott magára, az ebben a szellemben 

késsült munkák általában csak egyes jelenségeket elemes
nek, míg másokat figyelmen kívül hagynak, Baiutt a szláv 

osetvégződések tanulmányozásában tulajdonképpen még ma 

is a hagyományos módszerek dominálnak, a kutatás gyakor
latának non sikerül felzárkóznia az elmélet kínálta lehe
tőségekhez.

A strukturalista módszerek diakrón alkalmazásának 

viszonylag kevés konkrét példája közül feltétlenül ki 
kell emelnünk a következőket /a korábban már említett 

alapvető munkák ismételt felsorolásától itt eltokintünk/з 

1. J. Hamm; íz proolosti slavenske flekoije /1962/ 

Entropy in Clavic Morphology /1966/
2* V. I. Geergiev: Fonémati£eskij i morfemati&eskij

podxod к ob*9jasasniju ílekoii slavjanskix 

jazykov /1968/

Ocnovni problem! na slavjansfcata dianronna 

morfelogija /1969/

Principi na olavjanskata diasromna morfo- 

logija /1976/
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3. V. К* Zur aw lev г Vvedenie v diaxroniceskuju morfo-
logiju /1976a, 1976b/

Щ© Dynamik baltoolaviscker oorfo- 

logischer Oppositionen /1977/

4* K, Dejanova - D. ßtanisevat Iznenenija na r.orl’olo-
giceckom urovne, ©busloviennye 

javlenijani simtaksisa /1976/

Mint a sárójelben feltüntetett óvszámokból jól1. 251
látható, a fenti művel: közül J. Hamm két tanú leány a
foglalkozik elsőként a seIuv diakrén morfológia kérdései
nek, konkréten а főnóv rages ás problémáinak a hagyományos
tól eltérő, új módszerek alapján történő vizsgálatával.

Ae első cikkben Hamm as óbolgár /ószláv/ esetrendszert 

v&solja fel az arra jellemző szinkretizmusok alapján. 

Megállapítja, hogy következetes szinkretizmusról csak a 

duálisban lehet beszólni, ahol az accusativus mindig meg
egyezik a aooiaativussal, a locativus a gmitivuooal, 

az instrumentális pedig a dativusual. /А vocativucb nőm 

tekinti az esetrendszer részének./ Az egyes és a többes 

számban a ragozási típusoktól függően változik az egyes 

végződések egymáshoz való viszonya, azaz a homofóniák 

száma és típusa. A főaévragozás flexióinak viszonyrend- 

szerét vizsgálva Hama a következő törvényszerűségekre
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hívja fel a figyelmet*
1/ u II - Api és du nőnemben és 

egyformán viselkedik* 2/ а nőnemű végEodések egybeestek 

a soBlegooaeouekkel евекЬеп ав esetekben, amelyek a 

többes ssáBban gyŰj bő-többest jelentenek* 3/ emiatt nem 

várható el, hogy as egybeesett végsődések követ ke Betesen 

ne.gőríssék as indoeurópai végsödéook reflexióit* a plurá
lisban as aecusativus, míg a duálisban a nominakivus vég- 

södésoi domimálnka* 4/ a D - I du-baa as ImetruseAÉalis 

flexiója vált dominánssá, míg a G - L-ban a semleges 

vőgsődós sBorepel* 5/ шйг as ősosláv korosakban föl kell 
tété lesnünk bisonyos eppesíclót a hionemu és as egyéb 

főnevek kößött a N - Api és öu kapcsán* os ав ©pposíció 

jelentős mondattani és alaktani váltosásokhos vosot Bújd 

egyes ssláv nyelvekben* 6/ a többi seinkretismus távolról 
sem olyan követkoaetes, hogy strukturális, kategoriális 

jelenségnek tekinthetnénk* Ami а II - Asg ősinkretdsmusát 
illeti a hímen и főneveknél, a ssorső oserint ев való- 

ssíndileg csak formális egybeesés, foltételesbető, hogy 

hangsúlybeli különbség létesett a Heg bs;;4 és ав Asg 

Ь»а^т. formák kötött, esen kívül ав eredeti végsődé se к 

/ m -Qg* 13,1. K ~om / redukciója nem egyidejűleg sej lots 

le. Vagyis* as opposíció, amely ав indoeurópai flexiókat 

jellemeste, nem seunt meg, hanem csupán jellegében válto- 

sett a követkeBŐ lépcsőfokokén kér©setül*
III 

* -jt 

-* n,

semleges nemben

I II IV

Heg в ~*0/о/ 

Aßg »* - ±

*

u>
” IL

*

- eJL>V>&



- 41 -

Bármennyire is. vita tim tó f ©no ui kai esempo&tból as 

itt ismertetett elképselés, sseialélctmódjábaa feltétlenül 
strukturálistérnie sBámít, amennyiben os adott korrelációt 

mosgásábaa, tö rtóne tisé géb on vizsgálja. A íí - A visBOnyán 

kívül Ваш feslslkosik még as A - Ipl, a G - Laß és a 

D - Lsg —■ bisoayos rágósáéi típusoknál kimutatható — 

esiakretismusával is, d© ©sokét Bácodlagea jelenségek* 

nők tartja, mivel a főnévi rendesemok csak. egyes, kisebb 

terül©tóit érintik, A ssorső a követkesóképpen rekonstruál
ja a ssláv főnevek ©setrendsserének belső eszerkesebét az 

egyes számban*

/

N 8 > A
G

L J > D
I

/А nyíl azt jelenti, hogy ав opnosíció érdekében a tői© 

jobbra állő eset megváltoztatta ssuffixurnát»/

A sémából kitűnik, hogy a genltivus és as instrumen
tális nem állnak közvetlen ©pposíciőbaa egyetlen másik 

esettel som.“ Hamm szerint éppen ©sért vált lehetővé, 

hogy as élőt jelentő hímmemű főnevek tárgyas igék mellett, 

Asg-ban *ка végződést kapjanak. Általános funkciójánál

* Vitatható álláspont, vö. Jakobson 1958*
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fogva a genitivusi vógnődés kloneli az Asg-t a Usg-hoB 

képest;, as ©pposíció érdekében. Es azonban non jelenti 
aat, hogy as Asg azonos a Gsg-ssal, vagy abból lett volna 

átvévo. A kettő közötti kapcsolat kozvobett, hasonlóan 

as Isg és Dpi viszonyához. /Ezt az elképsolóst a szerző 

következő, alább röviden ismertetendő cikkében fejti ki 
róselotesebben./ Esek utón Hamm foglalkozik azokkal u 

fonetikai eszközökkel, amelyek a morfológiai oppesíciók 

létrejobúéhoz és kifejezéséhez szükségesek. A következő 

alternatív lehotőségeket sorolja fel:
- vagy megnyúltak a végződések rövid magánhangzói, 

vagy a hosszúk lerövidültök;
- palatális magánhangzót vagy palatális diftongust 

tartalmasé végződésben a palatális elem helyett 

nem-palatális lép fel;
- kivételes esetekben új mássalhangzó jelenik meg 

/szláv és litván területen es főleg az -a-/

A felsorolt esskösök segítségével létrejött morfológiai 
innovációk mint megjelölt /Merkmaltragend/ formák oppo
nálnak a hagyományos, megjelölőtlen /Merkmallos/ alakok
kal.

Második tanulmányában Наш folytatja fent vázolt 

diákírón morfológiai vizsgálódásait, s nézetei kifejtésé
hez bevezeti az entrópia fogalmát. A termedinamikából 
ismert terminust a szerző természetesen más értelemben 

használja, és fonetikai jegyek diszsinktív morfológiai
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Qfíyséí^jé válását; jelöli vele. Három ilyen hangtani jegyet 

coli о meg? а/ a kvantitás megváltozása; b/ ^ vagy ^ 

honsáadáoaj о/ mácsalhangsó hoBsáadása /vö. as előző 

cikkben említettekkeli/.
Példaként említi as -£- magánhangzó bevezetését as 

indoeurópai ragozási rondsserbe, ahol as diastimktív, 

gkülönbös to to jeggyé vált as A og számára, tehát egy 

orcőetlleg morfológiai jelentőseel nem rendelkeső hang 

belép a grammatikai rendeserbe. As Asg-on kívül asónban 

ugyané s a fonéma fokosa tesem megjelenik a Gpl, Dpi, DI du 

végsődé seiben, sőt a névmás! rendszerben is« Ily módon 

ún. *’ontrón±ás lánc” /entropio string/ jön létre, ahol 
a lóno csúcsát /Asg/ követő újabb — entrópiáilag re-
. i áns — -X. L .. -c- hevese.....ov /i i

módosítások kísérik /például a Qpl-bon а» -д~ előtti 
magánhangzó elveszti hosszúságát/. As entrópia-fogalom 

létjogosultságát a sserső a ssláv főnévragozás néhány 

problematikus esetén próbálja bisonyítani /as egyes pél
dákra a 2. fejesekben fogunk hivatkozni/, kitérve néhány 

mai ssláv végződés sorsára is.
J. Hamm elmélete egyelőre noa tekinthető som bizonyí

tottnak, sem megdöntőütnek, as asónban feltétlenül el
mondható róla, hogy sokban hős2áj árult a ssláv fonév- 

ragosá© történeti problémáinak tisstésáséhos ássál, hogy 

új szempontot adott a kutatók kesébe. As entrópiával kap
csolatos elképzelések kétségtelenül megérdemlik a további 
elemzést, ашшк ellenére, hogy maga a sserső tulajdonkép-
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рев éléssé vázlatos formában, nem kellően körvonalazott 

szempontrendszer alapján fejői ki vitathatatlanul eredeti 
nézeteit.

1« 252 A strukturalista nyelvtudomány talaján létrejött, 

a szláv főnévragozás történetével foglalkozó művek között 

megkülönböztetett helyet foglal ©1 V. I. Georaicv com 

gráfiája /1969/* melynek fő koncepcióit a szerző koráb
ban már röviden kifejtette /196С/.

A könyv két fő részből áll: az első rész a diakrón 

morfológia ©gyes elméleti problémáival foglalkozik* tar
talmazza Gerogiev fentebb már részben érintett módszer
tani nézeteit, kutatási elveit. A második részben a konkrét 

végződéseket elemzi a szerző a megfelelő morfológiai 
kategóriák szerint, Elsősorban az ún, ’’problematikus” 

flexiók eredetére igyekszik fényt deríteni, nemritkán 

szemboszállva a kurrens, néha már közhelyszerű magyará
zatokkal. A dekli&ációs végződések részletes tárgyalásán
kívül a jelen idejű cselekvő melléknévi igenév flexiója 

elemzésre kerül. A szerzőnek az egyes esetvégződócek
eredőtével kapcsolatban elfoglalt álláspontjára a 2. feje
zetben térünk vissza, azért itt csak azokra az alapelvek
re hívjuk fel a figyelmet, amelyek meghatározzák Georgiov 

szemléletmódját, s amelyeket részben a fenti munkáiban, 
részben összegző igényű tanulmányában fejtett ki /1978/:

tűvel az esetvégződések a nyelv morfológiai szintjé
be tartoznak, esért morfológiai törvény szerűségeknek

%
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©agedolse ekednek. Ennek ellenér© ssáses nyelvées /Bujer, 

Vaillant, Kusnocov stb./ a SBÓban forgó sorfémáfc eredeté
nek taglalásakor elsősorban fonetikai nagyaráiatr© tsörok- 

ssik* es lényegében as újgrammatikusok koncepciójával 
egyénik b©g* A diakrón morfológiának essel esősben a 

strukturalista ncgkösclítéct go 11 követnie, moly ssérint 

a morfénék egy moghatárosett rendsser, egy modell lánc
cá ©mei, amelyek egymást kölcsönösen moghatártssák* 

Goorgiov rámutat, hogy csak ас- utóbbi időben későtök 

kutatni ásókat a törvényssoruségeket, amelyek a morfoló
giai rendcsór váltosásáhos vcsetneki a Morfológiai tör
vények” htitásaochanismusát, működésük neghatárosó ©telt, 

a morfológiai és a fonológiai törvénye® erőségek kölcsön
hatását. A fonetikai /”£taematikus”/ törvények ав осеtok 

többcégében пом magyarássák a morfológiai sajátosságo
kat. A morfológiai törvényевoruoégek semlegesíthetik a 

fonetikai törvények h kását* amennyiben an utóbbiak a 

modell felbomlását /rasstrejstve/ váltanák ki, mivol a 

nyelvi rend cser ©leseinek hierarchiájában a morf érnék 

/"morf enóoák*’/ magasabb kategóriát képviselnek, mint a 

jelentéssel nem bíró fonémák* Tekintettel arra, hogy а 

flexióé morférnék általában kovés fonémából állnak, gyak
ran lép föl homonímia, amely lehet megengedhető, iliotvo 

nem-megengeőhető* ás utóbbi esetben a bessód érthetősége 

forog kockán, ősért a hcconioiát a nyolv isossám vagy 

kontaminélt morfómák bevezetésével küssöböli ki. A ssorső 

csorint a morfológiai vültosácok okai lehetnek ti.Etám 

morfológiai, morf c-ss in taktika i , vagy morfo-sseoaa kikai
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természetűek# A tisztán morfológiai ©kok kußött a követ
kezőket említi meg:2,

- a rendszer kényszerítő ereje és szimmetriája
/a változások irányát az egyes elemek gyakorisá
ga határosna meg/

- a rendcser egységesülése, a formák kiegyenlítődése
- as allomorfok kiküszöbölés©
- as izoozén morférnék kontaminációja
- az egymással szoros kapcsolatban lévő morfénak 

egyraúcrahatása és kiégyemlítődése
- a ssupplotivizmus
- a dorféashatárok eltolódása
- a fonetikai törvények semlegesítése, a nom-meg- 

engeóett homonimia kiküszöbölésо
- a morfológiai modell felváltása szintaktikai 

szerkezetekkel#
Az ún# morfü-gbintaktikai okok a mondatszerkezetből 

fakadó nec-negengedhető hemonimiák kiküszöbölésére vezet
hetők vissza# Ilyen aon-megeagedhető homonimia öeorgiev 

szerint az accusativus és a dativus, illetve az instru
mentális és a looativus szinkretizmusa# A morfo-ozeoan- 

tikai okok közül a singularis - duális - plurális, illetve 

a hinnem - nőnem - semlegesnek megkülönböztetésének

* Bár külön nem tér ki rá, Georgiev számos olyan tényezőt 
is felsorol, amelyek inkább a funkciók, mintsem az ©kok 
kategóriájába tartoznak#
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/«pposíciójának/ szükségecségé t említi 003 a szerző*
Végső Ббгш tehát» a mondattani ssint, illetve a .jelentéé 

szférája is hatékonyan befolyásolja a morfológiai vál
tozások lefolyásáig melynek során a cslüv nyelvek szint© 

sooailyan teljesen új esotvógsődést nem hestak létre*
Mivel korábban már foglalkoztunk Georgievnofc az 

euslaut-törvényekkel, valamint az analógiával kapca«latos 

kritikájával, esért erre most nem tértünk ki*
Akár elfogadjuk as itt röviden összefoglalt alap

elveket, akár nem, Geergiev *Ю snovni problem! na olavjaaska- 

ta diaxreana oorfologija” c* monográfiájáról minden kétsé
get kizáróan elmondhatjuk, hegy eórföldkő a történeti 
©laktan fejlődés'ben* Essél a könyvével a szerző valóban 

”új fojesetet nyit a modem nyelvtudomány metodológiájá
ban” /Kuravlev 1976a«49/. Es még akkor is így van, ha aa 

egyes esetvégsődések eredetének taglalása kosban Georgiev 

helyenként túlságosan magabiztos, holott valóosía&leg 

tudatában van annak, hogy számos általa javasolt, tagad
hatatlanul éle-selr.éju megoldás nem több puszta hipotésio
néi /vö. Andersen 1971«953? Birnbaum 1979*275/. A műnk- 

igazi értékét a gondos elméleti előkészítés, as áttekint
hetőség és a strukturalista gondolkodásmód adja« mindez 

fontos lépés a modern diakróa morfológia elméletének 

és gyakorlatának módszeres kidolgozása, a kettő egycégé
nek megteremtése felé.
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1. 253 Mg Georgiev a morfológiai változások magyurá- 

satáhos elsősorban specifikus morfológiai /"Eorfomatikus1* 

MQorf®aológiai”/ törvénysEeruségekot keres, addig V, K, 
Kuravlev arra törekssik, hegy rávilágítson a dlakrán 

fonológiában kipróbált ©Ivek és űődsser®kt valamint a 

diakrós morfológiában alkalmasható elvok és Qódoaorek 

kölcsönös ööSBefüggóeeire /1976a, 1976b, 1977/« Goorgiov- 

vel ssemben igyekseik a sslavisstikában oár régóta polgár- 

g*eg©t nyert strukturalista, funkeionélista oódcsórékét 

felhaesnülni, továbbfojlesskeni, ahelyettf hogy teljesen 

újakat keresne, vagy csak a legáltalánosabb elméleti ki
indulásokat foganá el,

1976-ban jelenik meg kétrészes tanulmánya, amely a 

’’Vvodonie v diaxroniÓookuju norfclogiju" címet viseli,
A tanulmány ssgeléleteódja a prágai iskola igen erős 

hatását mutatja, a ssersö elsősorban R, Jakobson — fő
leg a történeti fonológiára ttidelgosott — alapclveit
próbáidé a grammatikai rendcsőrre alkalmasai. As alábbiak-

>/ban röviden vágóijuk Zuravlev diakrón morfológiával kap
csolatos néseteit, nődocortani állásfoglalását,

A cscrső véleménye sserint a nyelvi változások oká
nak, lehetséges irányának és módjainak kutatásában is 

érvényesülnie kell a modern nyelvtudomány két fontos 

розеtűiétúrnának* a rendcsórsseruség és a funkcionalitás 

alapelvének, Esen a két posstulátunan nyugesik a diakrón 

fonológia modem elmolete, ós ugyanebből a két alapelvbol 
kell kiindulnia a történeti morfológiának is, As ún. ’’naiv*’

/
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strulsturuliciaustól eltérően a nyelvet neu egyfajta sárt 

szisztémának, bánon nyílt, viszonylag autonóm alsziezté- 

Dákból álló rendszernek »seil tekinteni. Esők as alszisz- 

témák határozzák aeg as ún. nyelvi szintekett a fonoló
giait, a ssintaktikait ás a lexikait. A rendszer ogyoc 

elemeinek fejlődését laegha táros za annak más, hasonló 

©Ionokhoz való viszonyának a fejlődés©, vagyis az adott 

elemek közötti ©©pozíciós viszonyok megváltozása* kiadós 

elem elsősorban olyan eppozíció/к/ tagja, aaely/ek/ az 

adott nyelvi szintre jellemzőek: a fonéma a fonológiai, 

a merféaa a morfológiai szint korrelációs, ©pposíciós 

rend szőrének a tagja, és ónak végső soron tekinthető 

egyes nyelvi ©lom a nyelvi rend szór etilt egész tagjának. 

Ebbő1 as következik, hegy a változások ©kainak és шесЬа- 

aisrausáaafc feltárására irányuló törekvések akkor a leg» 

hatékonyabbak, ha a megfelelő nyelvi szint op ezícióe 

rendszerére irányulnak. Csupán az adott alszisztóméban 

található magyarázatok kimerítő tanulmányozása utón 

térhetünk át valamelyik szomszédos, az adott nyelvi ölem
mel a legszorosabb kapcsolatban lévő alszisztéffia vizsgá
latára* Ez a megközelítés a diokros, kutatások vezérlő- 

homogeneitáselvévé tette алреевtulátását, amely tulajdonképpen a két 

fő strukturalista alapelvből — a remöezerszerdíségből 
és a funkcionalitásból — következik. A rendszer alszisz- 

téoáit a magasabb nyelvi szint ugyancsak homogén olocei- 

nek felépítésére irányuló funkcióik homogeneitása, egy
neműsége egyesíti. Ugyancsak a heaegoaoitás posstulűtuná-
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val magyarázható, hogy a nyelvi változások okát mindenek
előtt a nyelv rendocerében kell keresni, nem pedig am 

adsztratikus vagy sßubsstratikus jelen &6ge kb on • Ezen 

belül a morfológiai változások okai elsősorban megában 

a morfológiában, a mondattaniaké a szintaxisban, a fi 
lóglaiaké a fonológiában keresendők /vö. Georgiev 1969*12/. 
Goorgievhez hasonlóan Zuravlev is felhívja a figyelmet 

arra a fontos tényre, hogy ее írásbeliség ezeréves törté
nete alatt a szláv nyelvek nem alkottak egyetlen új, 

flexiót sen tisztán fonetikai úton. A fonológiai törvé
nyek következtében kialakult végződéseit a morfológia 

gyakran "kijavítja”, például bizonyos eredetileg fennálló 

oppezíciók megőrzése vagy visszaállítása érdekében /vö. 

ав élőt jelentő főnevek tárgyeoetét as oroszban!/.
A sserső — ismét a "naiv" strukturalista szemléletűt 

bírálva — a nyelvet nem egysEcra statikus szisztémának, 
l^mom dinamikus struktúrának tartja. A nyelvi rendszer 

dinamikus jelleg© közvetlenül a nyelv kommunikatív fuknció- 

jából következik /vö. Jakobsonaak a statika és dinamika 

strukturális egységéről vallott, fentebb idézett vélemé
nyével fi, £4] ! — B. G,/. Miad a fonológiai, mind a 

morfológiai rendseer labilis egyensúly /neustojeivoe 

ravnovesie / állapotában van, amely stabilitásra töret- 

esik, de azt seha nem éri el. A nyelvtörtómése feladata 

éppen abban áll, hegy elemezze as egyensúly, a szimmetria 

elérését célzó tendenciákat, amelyek li, S. Trubeckoj 
véleménye cser int a változások fő kiváltó okai. A szio-
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ею óllá elvén épülnek fel aß ©pposíciók, a valamilyen 

közös jegy alapján létrejött karrelációk is* Trubeckoj 
tcleologikus elképzelése a harmóniára, egyensúlyra való 

törekvéssel kapcsolatban nem mond ellent.A. Martinét- 

nok a fonológiai váltosások gasdanág©óságáról ssóló 

álláspontjának, a két előélet Zuravlev sbérint kitűnően 

kiegészíti egymást* A ősimmétriára törekvés koncepciója 

a következő fontos fogalmakat, problémákat veti feli
1« aa "üres helyek" betöltésére irányuló tendencia, 

2. a rendszerbe tartósáé foka,
5. a nyelvi rendszer perifériája ós centruma,
4. a nyelvi rendszer kénysserítő ereje /davle&ie 

siotemy/ stb.
Ввек a jelenségek mind a fonológiában, mind a morfo

lógiában kimutathatók, számos változás értelmeshető a 

segítségükkel. így például a szimmetriára törekvés, as 

"üres helyek" betöltése jegyében szemlélhető ав egysé
ges ssótő, ав általános, egységes flexió, as ólő-élet- 

telen kategória kialakulása és ©ég sok egyéb váltoBás 

a sBláv fönévragosáeban, illetve a morfológia egyéb 

területein is»
Á váltosások asokat ав elemeket érintik, amelyek nőm

'

tartósnak bele ©lég erősen a nyelvi rendszerbe, s ősért 

helyzetük labilis*^ %y-egy nyelvi elem labilitása

~ As egyes nyelvi elemek "c sopor to kh©z tartozásának* ..fokéi
ról , feltételeiről már H. Paul is ír ав analéglá kap
ósén /1960:1^1/. . rí

«I tn 2 : 1
° \ ' .u^ 

^-lA. M
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©Buenos éránkban áll as őt körülvevő "üres holtok*'’ 
esáBával* A nyelvi rendszeren belül léteznek úa, labilis 

és stabil "blokkok8,5, as utóbbiak a rendsser centruüáb, 

as előbbiek annak perifériáját alkotják, A periférián 

egyrésst a régebbi nyelvállapot naradv árnyait, másrészt 
as üj csíráit is me g ta lálhotjuk• Mindasofc a nyelvi élő
nek, aiaelyok itt feglelnak helyet, vágj ©ég non épültek 

b© igazén, vágj sár nem tartósnak оléggé a rendszerbe. 
Labilis helyzetüknél fogva igyekeznek a nyolv centruma 

felé haladni, s ennek követkostóben egyes perifériális 

elemek centrálissá válnak, míg mások kivossnok в rend- 

cserből, Is a eentripe télis tendencia ugyancsak egyaránt 
jellemző a fonológiai ós a morfológiai ssint elemeire, 

ások produktivitását szolgálja, A stabilitás foka ssán- 

ssoruleg kifejezhető, függ ac adott nyelvi ssint összes 

о lose, illetve a aegkülöaböetető jegyek ©Sáráétól, a 

következő öcssofü gés alapján?

s =2 f - d,

ahol & =s 1Л adott nyelvi eleo stabilitásának foka, £ a 

a nyelvi elemek /itt: fonémák/ széna, a = a negkülöaböB- 

totö jegyek száma.
Yalemüly nyelvi elem fejlődés© valószínűségi, vélet

lenszerű folyamat, ahol a változás valószínűsége és lo- 

hotségeo módjai döntően a rendszeren belül ható tévézők
től függenek. Egy adott váltós is jellegét és irányát 

végeredményben valamennyi rendcseren belül ós esőn kívül
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A tclfoje&ési oldal egységei a fonológiaisEinttel, óig a 

tártaiéi oldal eleoei a mondatta*! esinttel állnak 

kölcsönhatásban /vö. ас egyes formák Jelentése éc hass- 

nálata* a morfológiai eppocíciók megsEunóaének feltó- 

telei stb,/, A nyelvben megfigyelhető a síimméüriára 

törekvésnek egy olyan mocsanata, amely a tartalmi oldal 
ős a kifejülés oldala köcötti egyértelmű viszonyra irá
nyul cgy-ogy nyelvi Jelen bőiül. Eb a tendencia* mint 

ait már ac újgrammatikusok megfigyelték* analógiás ki
egyenlítődéssel /vö. ”as abssolút ős a relatív scótő 

egysége” Georgievaól!/ valósul meg. Essél a tendenciával 
kapcsolatos a ragosási típusok 3Eáoának csökkenése, a 

"kemény” és "lágy” doklinációe variánsok egységesülés®, 
a relatív ssótő bangalakjának kiegyenlítődése stb.

A nyelv alaktani roncséerének fejlődését Kuravlev 

a követkecu általános törvényscorusógben látja kifeje» 

aődnis a paradigmák boricontális tengelyén maximális 

egységesülés* míg a vertikális tengelyen maximális dif
ferenciádé figyellictő meg. Hori&oat&lis tengelyen a 

grammatikai kategóriák egysége /pl. minden, ав adott 

kategóriával rendclkOBő sző nominativus oingularica/, 

vertikális tengelyen egy adott ssó formáinak különbség© 

értendő. Tehát* ha egy paradigmán belül a fonetikai tür- 

v nyék miatt két, eredetileg különböcő floxió egybeesik* 

/^JL. IlAsg, rabn. . svnt * копь . reostb ac ósclávban/, 

akkor okikét idővel egy új végsődóo váltja fel* meg-
*

őricvo a vertikális tengely maximális differenciációját.
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fJegf ordítva is igas* ha — ugyancsak fonetikai okok
ból — megbomlik a horisontális tengely Gßysege /pl, a 

korábbi béna és a korábbi flexió ©gyoáerahjtása követ
ke Etében/, akkor as oson a tengőiben ható оgységosítő 

tendoncia lép élőbbe, és visszaállítja as eredeti álla
potot, sőt, eredetileg különböző flexiókra is kiterjed
het а folyanat /vö. a főnévi és névmás! doklináció köl
csönhatását 1 /•

áuravlev oserint a morfológiai vúltosások egyik 

alapvető forrása as a fonetikai eredetű folyamat, amely
re már X, A, Baudouin de Courtenay is felhívta a figyel
met* a merfémahatérok eltolódása /lásd fent/,

A nyelvi tronsEformációk típusait vissgálva a sserső 

újabb párhusonra mutat rá a fonológiai és morfológiai 
változások között* mint ahogy a^tranosfonologiBáció”
/a fonémák kösötti oppooícióo vissony megváltozása/ 

három különböső irányban játosódhat le /a tulajdonkóp- 

poni transsfanologiEáció, def©nologináció és fenelogisÉ- 

ció1/* ügy as egyes morfémák kösötti opposíciós viscony 

is hasonlóképpen változhat meg. /ügyапев a párhusam meg- 

található egy hamarosan tárgyalásra kerülő másik struktu
ralista munkában 1st Dojanova & Staniseva 1976* 219/

*

Ssek a terminusok lényegében ugyom&Et jelentik, mint 
Jakobsonnál, aki "transEfonDlogiEáció” helyett "re- 
fonologiEáció” kifejosést haasnál /vö, 1, 24-1/.
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bl b2Ь bnа it
An B1 B2

al a2 • • * • • •
- s

В В»A A1 AP • • • • • •

ahol a suáolálóban a tartalmi sík egységei» a neveső- 

bon pedig a kifejosés síkjának egységei foglalnak 

helyet. Ha as opposició hiánysik, ncutralisációrél 
bessólünk» aooly elvileg háromféle Ichets

/а/ г Ъ — /v •/VI
A I В cn

ahol Pr as ún. '’rclovanciahelycet" /Eelevans-Position/» 

amelyben a kőt corfóna clad Sartatloilag» mind formailag 

különbenit: (egymástól, Pp pedig a ’’neutrolisációs helyset' 
/líeutr&lisatioas-Pooitien/, acolyben as opposició csak 

résalegesf illetve /lásd a (c)formulát/ hiáayeehat is. 

Erre a neutrailsációra példa а Д = A ssinkroticaus a
Л

semleges nonu főneveiméi.

Го/
Cna : b'V /V4-----

A í ВA : В

Bbbon as esetben a tartalci síkon figyelhető meg a 

noutralisáció, míg a kifejeeós síkján fennáll as opp©ci
cié. Pl. "flu, :ia noаоГ1« s ffJa rxaidtT. as oressbnn.
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/с/ а : b с
'V /V

А г В С

Itt mindkét síkon noutralisációt tapasztálunk, vö* pl* 

a plurális és simgularia tantum kategóriájába tartósé 

főnevüknél*
A fenti formulák csupán a szinkrón nyelvi rondsze

ren belüli neutrolicációk leírására alkalmasak. A mor
fológiai opposíciók megváltozásának, a konvergens és 

divergens folyamatoknak as ábrázolásához Zuravlev kót 

összotott kéx,letet alkalmaz, д konvergencia sémája a 

következő:'*'

a/ a * ^
C

a x b C c
A x В

Bóldék as ©gyes esetekre:

a/ A bolgár nyelvben a fonóvragozás kategóriátt eredeti
leg osotvőgBődések fejezték kit míg ma sogédszatak

* A fonológiai konvergencia azaxb-*eta divergencia 
as a—>• b-4- c kópiatokkel szimbolizálható.
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segítségével jelölik az egyes szavak szintaktikai 
funkcióját; a szóalakok minden esetben megegyeznek*

b/ Á régi indoeurópai ragozási típusok elveszítik szeman- 

tikai tartalmukat, míg a formai különbség fennmarad*

с/ A ssláv nyeljek többségében megszűnik a Du i Pl 
©ppozíció, s ennek következtében a Du kategóriája 

kivesz /tulajdonképpen csak ebben az esetben beszél
hetünk szigorú értelemben vett konvergenciáról/.

Hasonlóan ábrázolhatok a divergenciás folyamatok is*

b 4- c
A

b4- ca
В -г- С В -г- С

b -г* с
B-fC

A három típus mindegyikexehoz példát a szerző:

a/ Ez az eset eléggé ritka, mivel a tartalmi síkon fel
lépő ©ppozíciót általában a kifejezés síkján is meg
jelenő szembeállítás kíséri. Emiatt az utóbbi hiánya 

csak külső hatással magyarázható /más kategóriák vagy
é

más nyelvek: bilingvismus, szubsztrátun, adsztrátun/, 

Vö.: ©rósz Mcruglv.l / krunla.ia sirota*.
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Ъ/ A tartalmi sík egysége mellett "üres” morfológiai 
opposíeiót találunk, vö. bizonyos flexiók váltakosá
sát adott ssó, adott ragozási típus, adott eset kotr 

retain belül például ап ©rose nyelv történetében.

с/ Ebben ап esetben beszélhetünk tényleges divergoneiá- 

rólról, ahol an új ©ppocíció mind a tartalmi síkon, 

mind a kifejendő síkján bekövetkenik. Más szóval* 

sorfologisáció és sBomamtinácló játszódik le, amoly- 

r© példa an élő - élettelen kategória kialakulása a 

szláv nyelvekben.

A diakrón morfológiában kétségtelenül a kifejezés 

sikjának elemeit érintő konvergens és divergens folya
matok fontosak elsősorban, vagyis a formulákban b/-vel 
jelölt típusok, mivol as ún. ’’üres formánsok" átalakulá
sa, váltósása meglehetősen gyakori jelenség. Essél kap
csolatosak as olyan jól ismert folyamatok, mint a dekli- 

náciés típusok átalakulása, a flexiók egységesülése, 

átrenűonődős© stb /1977* 1%/.
Mint ©sütöttük, előéletének igazolására a Du a Pl 

opposíció sorsát vizsgálja meg Kuravlev a konkrét ssláv 

nyelvek, illetve a litván nyelv alapján, A fonti képle
tek segítségével formalizálja az egyes osetoppcníciókat, 

majd an
dF° »

összefüggés segítségével kiszámítja ások erősségét
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/Гс а as oppoBÍció erőssége, d a a relevanciuhclysetoli 
ssáma, а = a neutrálisáéiók ssánu/, A rősslotes elensós 

adataiból nyert kov е the в to tó веко t a morfológiai ©pposí- 

cióh fejlődésére általánosítja, és rámutat a következő 

törvénySBeruaésr©s "Egy oppozíció meggyengülése egy 

másiknak a aogerősödósélies veset és megfordítva? egy 

morfológiai ©pposíció noutraliB&ciójónak megerősödése 

ogy másiknak a meggyengülését vonja maga után, és meg
fordítva. Akárcsak a fonológiában, ha egy ©pposíció 

fokosatos /lépésről lépésre erősödő/ moutralisáció útján 

konvergens tendenciát sutot /domorfologisálódik, mog- 

sBuaik/, akkor egy új divergens folyamat is fellép 

/morfologisáció/, és megfordítva5 egy divergens folya
mat általában egy konvergens folyamatot von maga után, 
és megfordítva" /223/»

V. K. Zuravlov fent említett két tanulmányával 
jelentős mértékben járult borssá a ssláv diakróm morfo
lógia ©lméietóhoB és gyakorlatéi»». Kutatásaiban a 

modern strukturalista nyelvtudomány bővült essköB- 

kőse1ctót és módoséreit alkalmassá» beleértve a mate
matikai eljárásokat is. Legfőbb érdeme véleményünk 

seerint as, hogy a fejlődésében a történeti alaktant 

mogelőBŐ diakrón fonológia vívmányainak kovotkecetes 

alkalmasáéival átfogó, koncicstons diakrón morfológiai 
elméletet hosott létre, melynek hassnálhatóságát a 

gyakorlatban bis©nyitotta*

c
9sf £7/*A■á.
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A diakrón morfológia problémáinak strukturalis-1. 254
fca megközelítése jellemEi SS. Do.ionévá és B* ». ü:..nlsova

#■ -

könyvét is /"Ismenenija na rsorfologlőeskom urovne, 
obuslovlénnyé javlenijaci sintaksioay Seófia, 1976/, 
amely asónban — eltérően a fent tárgyalt átfogóbb, 

általánosabb jolloGu munkáktól — a történeti alaktan
nak csak авокка! a problémáival foglalkosik, amelyek 

a mondattani ssinttel vannak csórós kapcsolatban.
A szerzők rámutatnak arra, hogy a diokróa morfo

lógia problémáinak tanulmány©Bása során a szlavisták 

nem sEonteltek kellő figyelmet a morfológia és a szin
taxis kapcsoltának. Ha érintették is est a problemati
kát /pl. V* I. Georgien?/, nem dolgozták ki a konkrét 

elemséshoE ssükséges metodológiát. Dejanova és Staai- 

£eva szerint ennek a feladatnak a megoldásához a struk
turális diakrónia problémakörén belül célszerű hozzá
fogni /11/. Esnek as elméleti kiindulásnak a talaján 

abban jelölik meg vizsgálódásuk célját, hogy feltárják 

a moddattani jelenségek körébe tartósé morfológiai rend- 

sserek változását kiváltó stimulusokat. Ehhez elenged
hetetlen a kövctkeső jelenségcsoport tanúleányоsásai 

a nyelvi elemek struktúrán belüli kapcsolatai meg
változásának, illetve új struktúrák kialakulásának 

törv ény szerűségei •
A szerzők kiemelnek két olyan problémát, amely egy

formán fontos mind a morfológiai, mind a sbintaktikai 
szint tanulmányozásakors
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к ssintagmatikus ós párádigmatikus1. a nyelvi éli
kölcsönhatása,

2* as ©pposíciók keletkezésének, létének és mogssű- 

nósómek törvényszerűségei.'*'
A konkrét epposíciók elemzése alapján a mondattani 

jelenségekkel kapcsolatos morfológiai változások három 

típusa különíthető el. As első típusba a differenciádén
folyasatok tartósnak. Etekkel magyarázható például as 

©ross Osg *4a/-íi , valamint bog -e/-& végződésvariénsok 

kialakulása ós funkcionálása. A eácodlk típus as ún. 

morfоIonizációs jelenségeket tömöríti, amelyekre példa 

a melléknevek fokozásához használt analitikus formák 

létrejötte. A harmadik típusba ások az esetek tartós
nak, ahol a morfológiai változásokat a nyelvi ©lenek 

működésének szintagmatikai feltételei motiválják. Erre 

példa többek kösött a szláv nyelvek egy részében leját
szódott lexikai jellegű ‘csllectivum - singulativun* 

opposíció átalakulása morfélégiéi ‘plurális - eingularis* 

oppezícióvá /vöe orosz brat* лаЛ
А г:; ex'. .. xxani és alaktani egységek ssiatagaatikus és 

paradlgaatlkus viszonyai kapcsán Dojanova és Stenibova 

megállapítja, hogy, bár jelentőségük tagadhatatlan, a 

szlntagmatikus viszonyok csupán a változások feltételűit

^ fant láthattuk, Suravlev hasonló eredményre jutott a 
fonológiai és az alaktani szint közötti összefüggések 
feltárása sorún.
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teremtik вез, míg annak lefolyásában a paradigmatikus 

viszonyoké a meghatározó szerep /mindenekelőtt as op- 

pozíciós visEonyok kialakításával kapóselatban/.
A szerzők felhívják a figyelmet arra* hegy valamennyi 

általuk megvizsgált változás okát as opoozíciós viszony©!, 
megváltozásában kell keresni* A mind a morfológia, mind 

a szintaxis szintjére jellonső ©ppoEÍció tehát történeti 
kategória* As ©ppozíciós viszonyokban beálló változásnak 

három formája létezik? a morfolonizáció /morfológiai esz
közökkel új ©ppozíció jön létre/, a donor fоIonizáció 

/a morfológiai ©ppozíció megszűnik/ és a reaor:olo; dzacic 

/а morfológiai ©ppozíció átalakul egy másik típusú opposi
ói óvá/* /:;iint látható, ez a hármas felosztás csak termi
nológiájában tór el £uravlóvétól, vö* 1* 2j?3*/

Dojanova és ßtoniSeva szerint a kutatás megerősíti 
annak ав elméleti következtetésnek a helyességét, amely
nek értelmében a lejátszódó változások nyelvileg csak a 

szinkrón rendszerekben lejátszódó változások alapján 

minősíthotök*/226/.
Bár könyvükben a szerzők csak egy bizonyos jelenség» 

csoporttal foglalkoztak, о vizsgálódásuk tárgya aaz egyes 

szláv nyelvek történet© volt elsősorban, mégis jelentősen 

előmozdították a szláv diakrón morfológia fejlődését*
Mivel morfológia és szintaxis kölcsönhatását tanulmányozva 

hasonló /gyakran megegyebő/elméleti következtetésekre 

jutottak, mint Zuravlev a fonológiai és Sorfológiai szint 

oleoséso során, újabb bizonyítékot szolgáltattak a struk
turalista módszerek általános és eredményes alkaloazható-
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ságára.

lm 255 A szláv morfológiai változások ©kaival, funkciói
val, mechanizmusával foglalkozó művek sora a fentiekkel 
nem teljes. további hasznos, a kutatás számára üj táv
latokat nyitó szempontokra hívják fel a figyelmet a kö
vetkező — a teljesség igénye nőikül fölsorolt — elemző— 

sok*
Az analógiás változások törvényszerűségeit kutatva 

N. Dm rusinov /19&1/ a kibernetikából vett eszközök segít— 

sógével, konkrét számítások alapján mutat rá arra az üssze- 

füg ősre, amelyet már H. Paul /1960*151/ is megsejtett 

az egyes nyelvi elemek gyakoriságának ós a velük felírha
tó arányosságok szúrnának az analógiás változásokban ját
szott szerepét vizsgálva* Euoinov a redundoncia fogalmát 
felhasználva,egzakt módszerekkel igazolja a következő 

összefog, éseket*
a/ az analógiás változások attól függően játszódnak 

le, vagy nem játszódnak le, hogy az érintett nyelvi 
elemek redundanciája mekkora a közös funkcióval 
rendelkező összes elemhez viszonyítva, 

b/ az analógiás változásokat azok a nyelvi olemok 

szenvedik el, amelyek negatív redundanciával 
delkosnek, mégpedig azáltal, hogy a pozitív redun
danciája. elemek hatása alá kerülnek.

Й. ; tiober /1979*97/ régóta ismert tényezőkön /a rago
zási típusok egyaácrahatása, analógiás kiegyenlítődés, 

a különböző dialektusok ®gy®ásrahatása / kívül megemlíti

ren-
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a nyelvet használó emberek "világnézetének" hatását az 

adott nyálv morfológiai rendszerér©, d© fokozott óvatos
ságra int ennek a magyarázó elvnek az alkalmazásával 
kapcsolatban* Példaként említi a hímnem* személyt jelentő 

főnevek szembeállítását a nő- és seclegesnemű, illegve
a hínaeoű, non személyt jelentő főnevekkel.a lengyel 

1nyelvben.
Az analógiás változásokban résztvevő finUi morfé- 

□ük sorsát vizsgálva több kutató elfogadja azt a nézetet, 

amely szerint a nyelvi rendszer előnyben részesíti azokat 
a végződéseket, amelyek hangalakjuknál fogva alkalmasab
bak funkcióik betöltésére /fenológiailag diszticktívebb, 

ún, testes vagy expresszit ©oetvógződéoek/, vö. Hoonigswald 

/Kurylowiczra utalva/ 1963*4-9? Hamilton 1974*127? H. Tóth 

1977*93 etb.
A szláv nyelvekben érvényesülő konzervatív és inno

vatív tendenciákat eloezi tanulmányában /а VIII. Szla
visztikai Kongresszuson elhangzott előadásának kiegészí
tett változata, 197С/ Z. Goláb. Felhívja a figyelmet arra, 

hogy kétféle nyelvi változás lehetséges* a/ a nyelv lexi
kai szubsztanciáját érintő, illetve b/ a grammatikai 
fordát érintő változás, MÍg az első típus a nyelv geneti
kai lényegét befolyásolja, aduig a második tipológiai vál
tozásokat eredményez.

1 Mint arra Sapir, Whorf, Hoijer, Hjelmelev és mások is 
rámutatnak, minden nyelv máskép]en rendezi el a tartalmi 
sík egységeit. Est as elrendezést 
fojeses síkjának 
sónek létjogosultságát.

tükröznie kell a ki- 
is. Mindez alátámasztja Ctieber feltevő-
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A kettő köEül ав utóbbi a fontosabb, mivel a nyelv 

kognitív, intellektuális oldalát érinti. A szláv nyelvek 

történeti tipológiájához fel kell tárni a grammatikai 
változások variánsait és invariánsait, melyeknek helyes 

értékelése fényt deríthot a változások irányát meghatáro
zó tényezőkre. A szláv történeti Berfelógiáboafvalószínű
leg ilyen invariáns Goígtb szerint egyrészt a nyelvtani 
nem kategóriája, másrészt а Ж s A oppouíciója.

Végezetül megemlítjük W. S. Hamilton /1974/ tanulmá
nyát, amelyben a szerző a generatív nyelvtan talaján 

elemzi a szláv nyelvek struktúrájában történt ’’mély" 

és ’’felszíni” változásokat. Megkísérel egy olyan modellt 

felvázolni, melynek segítségével lehetségessé válik a 

mai szláv nyelvek felszíni struktúrájához tartozó formák 

generálása az öossláv öoklináció mélysturktúrájából ki
indulva. Mindehhez a mai eeeh, lengyel, orosz, és szerb- 

horvát irodalmi nyelvek főnévragozási rendszereit Ihász
nál ja fal a szerző, á négy nyelv adatai alapján Hamilton 

arra a végkövetkeztetésre jut,hogy a mai szláv nyelvek
ben jelentősen megváltozott ugyan az egyes strukturális 

komponensek alakja.és alapanyaga, de szinte tökéletesen 

fennmaradt az ősszláv singularis és plurális rendszer
ből átvett komponensek típusa és száma. A tanulmány 

tipologizálja az egyes ’’mély”, illetve "felszíni” válto
zásokat, kitér azok lehetséges funkcióira, működésük 

egyes mozzanataira is /62-73/*
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2, Dolgosatunk küvetkoBŐ récsében rátérünk ásóknak ав 

álláspontoknak as áttekintésére, amelyek зв egyes esláv 

GcetvégBődések eredetével foglalkosnak, Mint arra koráb
ban már utaltunk, viBsgálódácunk elsősorban as úa. prob
lematikus végsődésokre fog kiterjedni, vagyis авокга, 
melyeknek eredetét illetően nincs egységes vélemény a 

sslavisták körében.x
Ab ©leesés kosben előforduló rövidítések a követkesők:

N =s nemin.:.; tiv us L =s locativuo a a nascülinum
V a vocativus 

Dg SS singulario 

pl sí plurális 

űu я duális

A 3 accusacivus f 3 fenininum
G s genitivus 

D s dativus
n 3 noutrun

I 3 instrumentális

2» 1 Aa o.- tövu2 főnevek flexiói

2. 11 Ilon ш - J£_

Ab indoeurópai végBŐééö ®* -os /£ cemerópyi 1980*199/* 

Arra nésvo, hogy aa őssoláv * - 4 milyen úton jött 

létre, gyakori: tilag kétféle vélemény lőtesik. Ab első 

sBorint itt eaabályos fonetikai fejlődésről van ssó,

^ A fennmiradő, fonetikai úton jól magyarácbató flexiókra 
térünk ki.

2 As indoeurópai, illetve ősssláv magánhangzók rövidségét 
általában külön nem jelöljük{ tehát jS m £.

nem
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Delinek eredményeképpen a csővégi -ю- megváltoztatja 

artikulációját, as -s hatáséra sértabbá válik és egybe
esik a hétulkópsett redukált magánban sóval*

w -öd > И ~Ш > ~2

Speciális, ssóvégi hangfejlődést tételesnek tehát 

fel ш«к a né s cipónknak a képviselőit őfe illet /1951*325/, 

Vaillsnt /a fonetikai Begy órásat do Hot t elképzelne bonok 

tartja a morfológiait is, acél osoriat a Keg * —i végső
dé oe as ji- tőből GSárDQsik, vö. 1958*29? 1950*210/, 
Kuznecov /1961a*63/, Bräuor /ugyancsak negemlíti gb analó
giás átvétel lehetőségét* 1961*105, 1969*21/, a Vstup1 

sBorsői /1966*268, fenntartva a morfológiai oagyrésat 

lehetőségét* 55/, Kaon /1962:161-162/, Perroll /1965*93- 

-Ю2/, Galabov /1973*5-5/, Гг ins /1977*267/, Pobrev 

/1982*30/, Volceva /1980*324/. !5s a DOgköselítős пеш új, 

hissen nár í’ortumatovnál ie megtalálható /"Lakói! po fo
netika star©slavjanskog© /corkovaoslav janskog©/ jaiyka”, 

Xsbranny© trudy. Moszkva, 1957, II* 93 ff*/, neonban 

továbbra sem tekinthető bisonyítottnak. A mellette el- 

hangsó érvok e követkesök* 1/ nincs ©kunk analógiás ha
tást féltételesni, hissen akkor joggal várhatnánk el a 

IfaA ssinfcrotismus kiküssöbölését /ve. Moillet ós Galabov, 
fent/t 2/ feltétéleshető, hogy a sec logo snooíí tövű

* Votup de 
по». Es er

porivajaHno-istory&aoh© vyvŰennja slov* janakyx 
k,* 0. S. Mel*nyóuk. Kijev, 1966.
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főnevek ©rede tileg -1* -re végsődtek# vö. óbe ígér és 

óeress dlvt f lennel cud stb. /Galabov* 8-9/|
3/ anenayiben elfogadjuk, hogy a Dpi flexiója M -qoo 

vslu />* s’g /« nincs ©kunk eltérő fejlődést várni a 

Ksg-ban see /Ferrell/; 4/ pdrhusao mutatható ki as 

* > • lile tv» as "«^s /le. **-aa/ > -2.
/Gsg, HA.plv и-tő/ hangfejlődós kösett /Ferrell/.

A második оla6let ssorint ас **-oa fonetikai úton 

**-£ -vá fejlődött# tehát as -*ь végsődós analógia ered
ménye, konkréten* átvétel ac д-tőből^ vö.í Horálok 

/1967*157/# Mares /1963165/# Aruaaa /1964*113-114/, 
ifoschniodor /1956*235/, hűdtko /1966*134/, Gcerrdev 

/1969*55-54/, Schelesniker /1964*58-55/. Aitgcftiller 

/as .u-tő mellett as £-tövű Asg hatását is feltételezi, 

1976*76/, Vudavo*kat.1 /1966*655-6; 1982*360-365/» fikevelov 

/1964*156/, ktieber /1979*96/. A morfológiai magyarázat 

mellett felhozott érvek a követkesőks 1/ ha а Голе tikki 

fejlődés *-es > - t lőtt ve ina, joggal várhatnánk el 

as -ee>- jL redukciót is, mint a latinban, erre azon
ban nincs példa a sslávbanj 2/ as K-os > -jo váltesés 

mellett ssól as 1 pl -so igovégsődés egyes ssláv nyel
tekben és nyelvjárásokban /Aruaaa/; 3/ ólengyel
hoalOm Faló. HioíiQ. 6g.de. Гг о to. Zvro. kösópukrán Euslo. 
aoslo. Berooslo stb. helynevek» valamint ct óbolgár
.-.t- i - ■■■ ■-. ;,n j - . ^ ,í'ta ;.a.u. ..у;. :,i .a;

is est támasstjék alá /Rudnyc’kyj/§ 4/ a seklegesncoű 

-s tova főnovek végsődé se iísg-ban -o* hegy a sBimkretiz- 

nust kiküssöbölheosók, a hínnemií főnevek felvették ав

- T,
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ü-öö lag -jb. vógsodését. /Ас **-o^> -£ íoálődés félté*
újkeletű, 1. pl. A* Loöklön cikkéttelesés© ugyancsak n< 

ав Indogermanische 1 orschungon XXI, sBátaábnn /1907* 

535-358 /.
Garnes, ©gyik állapot sem bisonyítható egyórtelDuon, 

□ivei ав említett érvekkel seősben felmerülnek a követ-
ke so problémák*

а/ a fonetikai nagyarásattal kapcsolatban* 1/ а Ы 

ssinkratizmus kiküszöbölése пев sBlikséganeru* 

legalább iö ideiglenesen fennmaradhat sBomőlyt 
jelentő főnevek esetében is, vő, ав и,- ős jl- 

tőben* 2/ nincs kellő bisonyíték arra, hegy a 

sémi. лови főnevek eredeti végződése - jb, volt, 

mivel aa idésott példák esetében olkópnclhotő 

párhusanoo végsődésvariánsok létezése is* a nyelv- 

tani nőmmel кареnolatos ingadozások noo ritkák 

a sBláv nyelvekben* 3/ a Dpi végződése lőhetett 

**-muc is a balti-sslávban /1. lent/* 0/ aa 

*-5о/-5в/ > fejlődés legalább olyan vitatott* 

nint ав itt tárgyalandó hangái to sás.

b/ a morfológiai állásponttal kapcsolatban* 1/ a 

sagas hangrend# rségánhangsók a celávban ellen
állóbbak a ebóvégi redukcióval szónkén, mint a 

nély hangrendünk, ©sért nincs *-es >- ь váltig* 

cás* 2/ as 1 pl -do IgevégBődós minden valossínu- 

ség szerint másodlagos, akárcsak a -do. -táv 

flexiók* 3/ a Rudayc’kyá által fel sereit helység* 

nevek egy bizonyos területre korlátosodnak, tehát
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nem általánosak, ezenkívül késői forrásokból 
származnak /a legkorábbi 119o-ból, a kozépukrán 

adatok pedig а XVII. századból/, emiatt 

kelt ősszláv eredetük feltételezése* 4/ a redo яь 

típusú se ókapc solato к magyarázhatók egyszerűen 

az erős helyzetben levő redukált vokalizációjával 
is* rod1» о & > rode вь * 5/ а socio ;osneaü
főnevek -о, véGződéso ősintón lehet analógiás ki

egyenlítődés eredménye /elsősorban a *tod > to 

típusú mutató névmások hatására /vö. 2. 12!/. 

líjscor& megoldást javasol L. E. X’oinborn /1970* 

112-115/t aki ugyan szintén egy **-os > **-us > **- % 

váltisáet feltételes, azonban őst non tartja automa
tikus fonetikai fejlődés eredményének. Míg az £- tövu 

és a névmás! ragozásban az Asg valamennyi hínnemu és 

nőnöm ti paradigmában az Api, valamint az £— és £—tövu 

Gpl végződéseiben a csővégi nazális mássalhangzó 

hatására egy — a kutatók többsége által elfogadott — 

automatikus, amaz hangtani lag indokolt ± > £ válto
zás zajlik le, addiG -£ előtt Feinberg szerint az £ 

□ogtartja eredeti hangszínét. Mivel azonban a csővégi 
Dássalhangzék lokopásával meg non en cdhotő homonimiák 

jöttek volna létre, az alteraáoió megszűnik
automatikus lenni és átterjed а liog-га is. Az eredeti
leg szabályos fonetikai tendencia így morfológiai 
funkciót nyer. Po inberg hangsúlyozza, hogy neo az £- 

óc 0,-tő közötti analógiáról van szó, a formai egybe-

iado-
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о sós csupán ki sérő j©lenségc a folyamatnak, miivel a 

ssláv főnévragesás a tematikus elven épült; fel, as - 

-u- a tematikus Bagánliangsó fő cogjolonosi formája 

volt as &-toben, amely esetenként -ou-val váltak©- 

sott, míg as ©.- tőbon ugyanas qe csak másodlagos 

volt a m®ghatér©EÓ -д-iaos képest, Ae egyes ooetvégBŐ- 

dések egybeesése csupán a merfémahatárek eltolódása 

után vált strukturális jeggyé, a külonböső tövu fő
nevek egymásrahí tása egóoson ©dóig elképselb©t©tlen 

volt /114/,

2, 12 íla; na -©,

A ki kö v о t ко etető tt indoeurópai végsődén **-oc 

volt /vő, öBomorényi 1980199/# amely a nagyáfásotok 

döntő többsége értelmében speciális auslaut-fejlődé- 

sen seat keresetül, g fonetikailag - 4j-t adott* Mivel 

os a vógsődés egybeesett a hítaaomŰ HAsg végződéssel, 
a nyelvtani поток különbségének ©egőrsóoe érdekében 

a névoEÓi ragosás -o, flexiója /a melléknévi rond- 

ssor ко в reafíkü dé sév о1/ klsserította a fonetikai fejlő
dés eredményét /vő. á2efllet 1991*331 Valllaat 19581 

15, 45-44I Kusnccov 1961a*63-64? Brauer 1969*65*
Vo tuo 1966*268? Echo le sniker 1964*55"56# Eüüvoígv 

1964:956? áruaaa 1964*115? Pcrrcll 1965*103*10?§ 

SofeCbEiodor 1956? Mtsőtcüllor 1976*85? Felfal'.... 
1980*324? Holser 1960110? Prins 1977*265? Golabov



•>

- 74 -

1975*6-9/. Sßooben ge Hsgn *-os vógBŐdésóvel, ahol 
— Eint láthattuk — kérőésco ав speciális fejlő
dése* Itt a sBÓvégi Banális aássalhangBÓ hatására 

indokéit /és több indoeurópai nyelv által tanúsít
ható/ el auslaut-fejlődés: *-oK > - %

Éppen eniatt, a ssláv nyelvekben található HA aga 

-£ végsodós aagyarásatáhos néhány sslavista ast fel- 

tótelesi, hogy a orsóban forgó végsődós 

м-оп, Ьааев ав ie. *-©, /tehát a pussta téoa vógBŐdéG 

nőikül/ folytatója. Hujor, Agrell és ísober nyomán 

ont a nósotet vallja as utóbbi időben Haros /1963*55/* 

Dobrev /1982*204/ éa Loiuaalstiof? /1963*71-72/ is. 

Dobrev sserint a sGElegesnoníí HAsg

non ав

VÓGBŐdéo ©gy 

ún, "abssolút’ eset /з a tiesta -£-te/ refle::©, 

sint ahogy ©ЗУ ilyen esetre utalnak ав ugyancsak 

senlegesnoBu -es- és -son- tövu főnevek ve gr, odó sói 
lo* vö. óbolgár sieve > *k*lou-os. illetve ba&so 

*bhQg-Don. ahol ssintón a pussta téma sserepel.
As adott feltételesés collett látr.Eik seóIbí, 

hogy a litván nyelvben, ahol ugyan nincsenek oeslo- 

gesnenu főnevek, a sonlegosnoBU /v. általános nesu/, 

ner. ragocható sclléknevek egyik lehetséges végEÖdéso 

-ci pl. пег a *jó*. Esenkívül — sint arta Schsalo- 

tieg ráoutat — a hettita nyelvben is előfordul egy 

flexió nélküli Кege melléknévi forma, pl.: narsa 

•гооов*, feaxmatta •üres*. Ugyanakkor Schaalotiog

^ Ab ü oBinbólun tetosőlogos nasálio nássalhanrEÓt
jelöl /= m, n/.
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son tartja kiftártaak, hogy aß eredeti vógsődés *-pjff 
volt. Ebben as esetbon elkópselhöfco, hogy aß -о, nem

#
más, Eint ennek as *-oI? végsődéinek оgy sandhi-variáasa• 

Míg litetUlftagtdlal kesődőd sső előtt ав *-eH > - ^ 

hengfejlődósi tendencia érvényesül« addig a Bagánhangsó 

előtt egy *~©Ií > -je» váltesás sajlik le« amely később 

éltalánosoá vélik« rési ben aa ^-tüvű, elovo-GÍpuoú 

formák hatására /vö. Schmaletiog 1565* 239-340/.
A fentieken kivül előfordul egy harmadik előélet 

is, amely sserint a csővégi -on hangkapcsolat a nyílt- 

ssótagúságra való törekvés örtcloóbon fonetikailag minden 

esetbon -o, reflexet ad, vö. llorálok 1967*154{ Goor dev 

1969*27-40# 52* ÍJgy tűnik, hogy a felsorolt magyorásutok 

késül es utóbbi a Icgsobeshetőbfc, mivel sen Eorélok, sem 

pedig Georgiev non tudja оессуоаооп alátámasstani olyan, 

а шог оlógiai rondsser oda torüle tőiről vett példákkal, 

amelyek hasonló fenetikéi auolaut-fojlődésről tanúskod
nának, 0 ágy aa M-o,. > -£ váltesás egyetlen felült j 

Xonoégen alapuló pusata föltevés marad. Essél csőmben as
*—^> - X hangteadeaoiát látásik alátáaasstaai a követ— 

késő kategóriákban megfigyelhető párhusaD03 fejlődés* 1 

Gpl *5, < М-©Ц, Api a,f /£-tő, £-tő, névmás! ragesás/
-2. < *-eHs. Nsg m,n /jelen idő jű cselekvő melléknévi 
igonév/ -д, < ^-olí/t/s, 1 sg tornatikus aoristos ♦ ^ <*-MI

^ As Asg* m-oa kívül, ahol ugyancsak általánosan elfogadott 
as —jgm > - foltétclesós, 1. lent.
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/ve. Foinberg 1976ilO6-109/. A legszilárdabb érvnek а 

tematikus aorlstoe végződése tekinthető, amelyet egyedül 
Goorgiev tart analógiás átvitelnek a szigmatikus /&*/ 

aoriotosból, ahol a végződés «на lehetett# Est as analó-
W»

giás folyamatot asónban semmi neo indokolja, ellene szól 
viszont, hogy ас aorisüos paradigmáin belül a kiegyenlí
tődés éppen megfordított irányban zajlott lei a ssigmatl- 

kuo formák változtak meg a tematikus végződések analógiá
jára» pl# óbelgár 1 du v%sov%. 1 pl vésőnk / vésti/# 

párhuzamosan as 1 du idovo# 1 pl idomt / iti/ alakokkal# 

Ráadásul as io# *-и som ad után mindem esetben
**-um /> - *jy eredményt» sőt tipikusnak som tokinthető 

/vö. Andersen 1971#952f Galabov 1973*£/•

Befejesésül megemlítjük még !>1# Truaner /19781260/ 
álláspontját, amely sserint a kérdéses fonetikai folya-
nat a következőképpen játszódott lei 
авав a nasális mássalhangzó előtti magánhangzó /amely 

itt nőm £» hanem &, mivel Trümmer véleménye sserint as 

ősssláv hangrend se erben ekkor már nem volt labiális magán
hangzó/ előbb nazalisálódik, majd zártabbá válik, s végül 
elveseit! a naBálio képsési поспалаtot# Est, а овогвб 

által Gsabályeonak vélt fonetikai folyamatot azonban 

megzavarhatták külöaböső, elsősorban morfológiai tényezők, 
s emiatt a haagfojlődéa bizonyos esetekben csonkán, а 

zártabbá válás nélkül Baj ük lei *-on > a > а > £.
Ilyen eset volt Trümmer szerint a szóban forgó IJAsg n is.
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г. 13 мua« -1
Mivel aß indoeurópai rekonstruált végsődén **-оп 

/vö# BöQDorényi 1980*199/, авав Begegyeaik a fent tár
gyalt HAog n flexiójával /aaonnyibon eltekintünk ásók
tól a nősötöktől, anelyok sserint as * 

as ide venatkosó olDÓletek saorosan össsofüggcnek as 

előbb érintett kérdéskörrel# Éppen ecórt noo soroljuk 

fel újra annak as álláspontnak a képviselőit, nelynek 

értőIcában itt ssabályes fonetikai váltósáéról van eső 

Aon > **-ш / f oindöeose kiojóásítjuk a fenti
listát a kövotkosőkkol: Kosciiniodar /1956*255-344/?
Mareg A563*53, 65/1 Bann /1962* 161/1 Felnberrr /1978*109/? 

Bobrov /1982*56-31/? Scbnalsúier? /1967*47-48, 1983*46-47, 
73, 1983a* 270-271/*

trdokes és újsseru W#R. Gcimalctior: elkópsolése arról, 

hogy as őssslávban minőaaa £-, mind as Ц- tőben as Asg 

végsődéсо *-aK volt, akárcsak a kösös balti alapayelv# 

ben. A oslávbaa ев a végsődés ssó végén, sártabbá válás 

útján M-üII -né váltosik# A nasális oásealhangsó oltfínóoc- 

vel a flexiónak két sanúlii-v ariánsa jelenik cog* magán- 

hangsóval kdsdődő ssó előtt **-uII > *-£ , másoalbangsóval 
kesdődő ssó előtt *-uH > Kezdetben as *-£ és
BegjelonóGe automatikus /a fonetikai körayeset által nog- 

határosott/ volt nindkét ragosési típusban, később asonban

hiányzott/,

* ^ “2

/Л. es kösbeeső fokosatokkal kap- 
rések, de esek нов érintik ,r%

^ . .C /

^ A jelölésben, illőtvо as egy 
csolatban vannak ugyan eltér

V v
X \

a problcna lényegét#
4 A .-'V'?' ; ; - x
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a két samdhi-variéns használatát ©gy-ogy morfológiai
tő *-u > - ^ • AaS S-tŐkategóriához kötötték* Asg

• Aßt, hogy ge as olkőpselés lehetséges, Sclimalstiog
szerint alátárnasatuja a **smi sorféna párhuzamos fonoló
giai fejlődés©* ha a következő norfóma magánhangzóval
kezdődött, ©sy s*fc - variánst találunk /vö. óbolgár sí3JtBl_

•gyülekezőt, zsinagóga*/, míg mássalhangzó előtt sg- 

szerepol, s végül előfordul a а*ъ változat mint prepozíció« 

Egyedül V* I* Goor^iev tulajdonítja ав - п» végződést 
ас -д- tő hatásának, mivel szerinte az ie. ^-om hangkap
csolat fonetikai reflexe a szlávbam -2 /!♦ foat/, oíg as 

д-tová Aog as *—шв > - S, hangfejlődós eredménye« As át
vétel célúja as Aegm = Asgn /-£/ meg nos ongedhötő homo
nímia 0Ikerülése volt Georgiov véleménye sbérint. Mint 

asonban láttuk /vö. 2« 12/, hegy ав **—эп flexió ав őo- 

sslávban minden valószínűség szerint nem -£, hanem -2» 

reflexet adott, nincs ©kunk morfológiai fejlődést felté
té lesni#

2« 14 Gc-t

A ssláv végződés fonetikailag non vesothető 1© ав 

indoeurópai végződésből, amely *-es/y/o / -os/v/s volt 

/vö. Szenerónyi 1960199/» ezért a legelterjedtebb nőset 
az, hogy ап végződés ac indoeurópai áblativus folyta
tója« Ezt a hagyományos megközelítést fogadja ol többok 

között 'icillet /1951*311/» Vaillaat /195в*30/, Drüucr 

/1969*21-22/, LkireÜ /1963*65/, Georniov /1969*54/,
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Schmidt /1977/* Bctelstiiec /19öji75-72/ 6s mások.
Függő i; lenül attól, hegy *—cd/ -it , vágj5 *-äd/ «^át 
végsődéoből indulunk«* lel, a scláv Fonetikai fejlödéо 

eredménye mindemképpen -a. A litván -o, végcődós asomban 

as utóbbi / *-ad/-át/ flexióból osármashat, Amennyiben 

est hokin tátik косое balti-scláv végsődésnok, mohoson 

oagyarácható ac -<>* mugánhamgsó, mivel as oredeti inde- 

európai végsődés *-cá veit /vo. Sseaerémyi 1980*195/* 

Emiatt neo tekinthető bis©nyitottnak a fonti nócot,
amelyet többek böEött Kucnoeov is bírál /1961ai57-38/.

1Véleménye as érint a nsláv Gsg -a. flexiója nem iddo- 

ourópai eredetű, hanem balti-scláv innováció, amely egy 

segédosóra vesethető visssa, hasonlóan a locativusi 
formák képséső&OE. Ugyanas a grammatikai elem cserepei 
itt névutóként, amely prepozícióként és preverbiumkónt 

is előfordul, vö, litván és lett а£, illetve pl, óbelgár 

ft/V. Hasonlóan vélekedik I, Dobrov is /198itl$M9l/§ 

aki seerint as óbolgár «а flexió, valamint ас ДД ^ és 

do prepocíciók egy Uöcös lativuei tőből scármasnak

/ *aü - «á- /•
R. /.itaetaaüllor a Gsg -& végsödését két forrásra 

veseti vlsssa, mivel vélemény© sserint a ssóbam forgó 

flexió nem csupán ablativusi és genitivusi funkciót tölt 

be, hanem locativusit is /1978876-78/, Ab óbolgár u bcr:a

1 Kucnoeov tulajdonképpen K, Kappus nócote mollett foglal 
itt állást.



- 80 -

do bo era típusú kifejj esésekben — mivel a kérdéses vi- 

...:joiv г—. ’ói.i.:.-. лз bl civus alighc lett vslna al
kalmas — egy régi lomativuei végződést vél látni, amely 

formailag később egybeesett as abrlativussal. Az ősszláv- 

baa as adott Lsg funkciót foltehettőleg egy *-¥ végződés 

látta el as j>-tőbenf amely — hasonlóan ав ű- és i- tő- 

hős — пев veit más, mint a tő ayúlásfoka. Est látszanak 

igeвélni az óbolgár dóira, vipera, na t*la határozóseók 

is /77/.
A fenti álláspontot elsőként H. t’chelosaiker fogalmas- 

ta aeg és dolgosta ki ’’Beiträge sur bistorischen 

KaoueenteicUlung des Slavisehen” /Gras-Köln, 1964/ с* 

munkájában* Abból indult ki, hogy a ssláv nyelvekben 

a genitivus három fcülönböső funkciót tölt b©s ablativuoit, 

locativucit ós genitivusit. Kösülük a genitivusi funkció 

a legfiatalabb, asit nemcsak as bizonyít, hogy nincs meg 

as eredeti indoeurópai végsődés relieve, hanem as ist 

hogy a korai ssláv fordítósokban a görög birtokos oset- 

tel álló sserkeseteket zömükben birtokos melléknevekkel 
adták viscsa /vö. ош boso.lb . вуп«ь boga helyett^1 

As -a végződés a kót holyhatároeós eset — as ablativus 

és a locativus — eredetileg külöaböső, ma^d fonetikai 
okok miatt egybeeső flexiójából kelotkesett, és fokosate
flon kezdte betölteni a genitivusi funkciót is /Geheleá
lltkor 1964*ll-lo/. A Lsg **-Т[ végződést igasolj&k as

1 Vö. Kunnocov 196^a»4?-435 és Aitzctraüller 19701771
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Aitso tnüllerrel kapcsolatban ©Eliteöt példákon kívül 
as olyan kifejosések io, óink például as óssláv ste.laááa 

a areba. vidám, u ofrt>oa « vÓruite ть sveta « umval na 

te» á&M£ УФМ stb. /14-15/. Brr© a
aésotre később, a Esg kapósán Bég visatatérünk.

Telj ©son seekíb a korábbi nősetekkel ¥. I. 1?o?,>orov 

/1975*293-295/» ©ki as indoeurópai goaltivuoi végsődé® 

tipológiai sokféleségéből indul ki és as feltételűéi, 

hegy a szláv Gag «-g. flexió egy korai őassláv *-15g 

folytatóba. As -д ©lom minden rágósáéi típus hasonló 

végBőűésébea jelen von, ©sért 'as .©-toben is indokolt 

pesstúlélni, míg as -i- /a tónagámhangsónyil&sfeku/ 

a lisg -os -seal fényegobő ősinkretisaust bivabotü m©g- 

0lesni, vö. ópoross deiwaa < *defms. Gog — dolBo< 

*deiwas. iísg# A jav seit eogoldás előnye Toporov sserimt 

as| hegy egysége0 elven nagyarássa a különbéső ragozási 
ti usek Gag flexióját, feleslegessé tossi külső, abla- 

tivusi végződések átvételének feltételezését /vö. a 

Gpl és as &-bövfi Gsg flexióinak augyaráaatát!/.

2. 15 teil -Д

A rekonstruált indoeurópai végsődé® egyértelműen 

M-£i /vö. Ssenerényi 19801199/» első pillantásra tehát 

nohóc elkópselni a fonetikai magyarázatot, annál is 

inkább, mivel as **-oi diftongus Lsg-ban eredményt ad 

/1. ott!/. Ennek ellenére több elmélet ia von orra vonat-
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kosólag, hogy a szláv flexió non analógiás átvétel, 

hanem ©gy speciális hamgíejlődós eredőébe lenne,
A, beillőt sserint ав analógiát acért lehet kísérni, 

mivel ав л-tőben a Das végsődése -ovi, non pedig -jü. 
Ehelyett valóssínubb a következő fonetikai fejlődés*
**~ol > > -л • Igas, hegy ев a hangfojlodési tenden
cia izolált, nem bis okítható, vissent feltételesóaót 

megerősíti ав Ipl M-őis > -j,, esetleg ав л- tövíí Gag
*4^i > -i . а. I l ........ / ii ■ X ,:/J.*;; • -j //.

Lényősében ugyanősen a véleményen van X, Duridanov 

/1966*22-23/ la, aki sbérint ав *-ci diftongus -1, eleme 

— valósaínáleg ав őt negelőső £- hatására — a ásó végén 

velárisadén óa labiálisáé lón négy keresetül /hasonló 

Dedoreen feltételezése is* Kg XSXVXII, 1902*323 ff,/
Kevócbé olképselhotő A, Vaillant elmélete, nicserint 

a ssláv vógsődés ogy balti-ssláv ^-uoi triftongucból 

ssársasna, Sem maga a trlféoagua léte, som a feltétolo- 

sott fonetikai fejlődés non igazéibató /vö, Vaillant 

1950*213/,
J, Prins /1977*269/ sserint a Dsg-floxió szabálytalan 

fejlődésen ment keresetül, melynek serén ав Ж«Д1 diftongus 

elemeire bomlott, majd a D éa L megkülönböztetés© érdékő
boa as hős egy *-im partikula /ав **оп redukciófoka/: 

Dag *HÜHI > *-c-u > -л, illetve egy *-in vagy *-en 

partikula járult,1* Lag *-őln > *-Öl J> vö, éereea

1 Vö, Debrev 1982*195*
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dfrovu •Kijevbe», ill. Kvove *Kljevben*, valaai&t litván 

pjokóa / oiskcG *erdő* /, -olovon / nieva *rót#/f ahol 
as ~а partikula iránit fejős ki, osemben ав -ю-г© vógsődő 

locativuai alakokkal /269*»2?0/*
Tekintve, hogy a fölsorolt fonetikai aagyarásatek 

oeglehetősea problematikusak, пев meglepő, hogy a kutatók 

többsébe morfológiai vagy oorfomológiai Bagyarásatot koron 

а овбЬад forgó jelenségre*
A norfonológiai megoldást J. Наов javasolta /196?*

166, 1966*46/, aki sbérint a LjD opposíció érdekében 

as M-oi diftongus palatális оlene egy velárissal cserélő
dött fel*

Lsg *-ol s > D » гч„-fiÜЛ
Is a csóró nen Elás, mint а Наши által bevesotett

' *
entrópia-fogalom egyik megnyilvánulási formája /1. font!/.

W* B. áeiimalGtlon megkérdőjelöni as egyébként álta
lánosan elfogadott nésotot, mely sserint as ie* Dog vég
sődéi© *-ői volt /1974* 194-197/• Véleménye seérint es a 

végsődén kontamináció orodnőaye* as eredeti Dog *-£ + a 

bog *-oi alakkeveredéseb61 sEármasik. Ab *-JT végsődés 

vissont aas io* *-ои oandiii-variánea, amely kimutatható 

például a latin Dsg lunö. gót darea SBÓalakbua is*
A sslávbon Schaalsüleg oserint as *-ов vógsődés roflexét 

találjuk meg, amely ssó végén *-jj- vá váltosott /vö*l eg, 
as óbolgérbaat idg stb*/, majd sporadikus doaasali- 

sáció útján -u, -vá alakult* Est a sporadikus fejlődést 

táaaestják alá a követkeső óbolgár párhusumos alakok is*
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nnuakat /angsbao» , audit! /pgdlti . audit!/ nyditi stb. 

A szerző szerint az * flexió Kutatható ki példáui а 

litván tagúi /Dsg/ nut. tó névmásban /valószínűleg a 

*Ш - ifi > MJí2Ií -1 - fii > "l£fi ~ fi hangfejlö-
dés eredménye, ámenhez később más tövükből került át ав

»

—X, Eltérő fonetikai vülte2ás®к serén a szlávbani *JjfSrSfi> 

lem - ^ > ás a ®|| További érvként Schpalstlcg pogoolf- 

ti a lett tan cilvgkan szókapcsolatét /*ennek az embernek*/ 
a feltételezett *—sb végződés létezésének igazolására*
Ezek szerint tehát a szláv -u, felxió eredetileg aóvoási 
végződés veit, amely fokosatosen átterjedt a sellóknovek- 

re ós a főnevekre is /1971:145/« Mint később látni fogjuk, 

a szerző ugyanebből a végződésből indul ki a Dpi /ós a 

Ddu/ parféméinak pagyarózatónál is /vö* í chaalstieg 

1974*196/.
A iü— tő analógiás hatását föltételezi F. V, nareo. 

aki szerint a következő fonetikai fejlődés játszódott lo 

a szlávbani *-iuei >*-uei /’’progresszív diosziniláció 

eredBénye/>*-££g /nótatézis/ > -ü /1965*54/. Még ha el 
is fogadjuk egy egykori **-iu-tő létezését, Maree magyará
zata akkor is valószíníTtlen narad az ad hoc h&ngváltozá- 

sok Blatt, eint erre ssánss kutató rámutatott /vö. pl. 

Georgiev 1969*55/.
A szláv ©,- tövu Dsg -u- végződést többen az jy-tő

# 4

Lsg и /<М-Яй / flexiójára vezetik vissza, vö. H. Cehe le s- 

niker /1964* СО/, V. I. Goorgiev /1969*40-42, 54-56/ és
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R. Aitsebpüllcr /1978*70-60/. Scheie sniker se érint as
tövu Lsg-baa, sind a 

Dsg-baa párhu&amosan fordult elő ав eredeti Dög ~2 

végsődés aellett /amely a Leg funkcióját is átvette, 

miután ав végsődós geaibivusi oserepet kesdott bo-
2 as j|—tő hatására tdsárólag Iseati-

-ü vógsődós keEdotben mind as

tölteni /, Bajd as 

vuoi, őssel egyidejűleg as klsárólag öativusi jelontóo-
boa honosodott meg & paradigmában. As -д eredeti /loca- 

tivuíj'i/ jelentését őrsit ав óbolgár bu, ©nu- de határosó- 

osók.1

A locativus -* dativus funkeióváltosás — mint erre 

Aitsetaüller felliívja a figyelmet — mondattamilag jól 

indokolható. A locativus eredetileg két funkcióval reifcűol-
kesetti jelölt© a cselekvés helyét ée jelölhette annak 

irányát is, vö. óbolgár pad© уч

ctb. /vö. 79/* Enellett használták as irány megjelölésére
ав ún. oélnccusativust is, amely funkcionálisan egyen
értékű veit a célbcativusoal* Mindkettő magában foglalta 

a cselekvés céljának elérését is, oebcI ssoabem a harma
dik irónyoset, a dativus csak annak irányát jelölte meg, 
vö. idő /к / .КУеуц. A oendathan betöltött ssserep hasonló
sága alapján veit lehetséges Aituetmüllcr sserint ав ere
detileg locativusl végsőddé dativusl hassnálata a későb
biekben /1978*70-80/.

* : cholvsmikor megemlíti, hogy es
sen új, ós hivatke&ik Leskxemre, Ends©

i . :t a -U v>. „Ija-
dselinre ős Kőrisekre.



- 86 -

A fenti két állásponthoz hasonlóan Georgiev is ав 

ü- tő végBődésének átvételét feltétalesi, melynek célja 

a fenyegető 1Ы szinkretizmus kiküszöbölése volt* ав 

alapját pedig as -о- ós д- tő közötti szoros morfológiai 
és свевав tilsai kapcsolat jelentett© /1969*54—56/• As a- , 

£- és résabaB a oássalhongBÓs tövek hatására as 

eredetileg yp tövu Lsg végződést kezdték Dsg funkcióban 

is használni a "szabályos” - ovi collett* Innen került 

át nindkót végződés as £-tő Dsg-ba,1 Annak okát, hogy a 

szinkretizmus elkerülésére as eredeti о- tovíi Dsg -jL, 
nem pedig Lsg -i végződést csóréitok föl ав д- tő folxió- 

jával, Georgiov abban látja, hogy as utóbbi gyakrabban 

fordult elő, tehát jobban rögzült a grammatikai rendszer* 

ben.
üobrov /198?* 140, 166/ as őscsláv *-ou végződést a 

követkézóképpen értelmezi* téaa /-£-/ + as "inesGivuc1 
végződése /~и /. As inaosivus a locativuo egy válfaja* 

amely azonban korán beleolvadt a locativusba. Dobrov 

szerint est bizonyítják a következő párhuzamos szóalakok* 

kgdo /кран* ^de/spau« todo/ todu cfcb. As inesoivusi vég
ződés később új funkciót nyert: ösg-ban kosdtók használni 
/vö. 1982*166, 195/.

Amennyiben elfogadjuk Schelesniker, Georgiev és Aitzet- 

müllor magyarázatát, amelyek nőm sérják ki, hanem inkább 

jól kiegészítik egymást, a Dobrev által említett párhuzamos

^ Az -ovi flexió az £- tőben csak másodlagos szerepet töl
tött oo as -u, mellett*
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példák könnyön értelmezhetővé válnak, nincs szükség 

olyan Qorfológiai kategóriák feltételezésére, melyek 

létezésének bizonyítása igen kanéig nehézségekbe ütközik.

: * /с ka..: ~%nk> /

Ae £- tő leg- ónak végződése az indoeurópai alap- 

nyelvben *«£/•£ volt /vö. Sseaerényi 1960*199/, anely- 

aek a szlávban egy *«$, felxió felelne meg as istiért fone
tikai törvényszerűségek miatt, Mivel as ónban a Gog-boa is 

-t találunk, feltételezhető, hogy a nemkívánatos 

szinkretizmus negelőzéséhez vesették be as új вчзь végző
dést. Egyes nézetek szerint esetleg az eredeti **-а nyomát 

őrzik az óbolgár уьёога /vö. orosz veera/ típusú batározó- 

szók az egyes szláv nyelvekben /vö. Vaillaat 1958*32-351 

Georgiev 1969*57* Bräaer 1969123/, níg az *-£ reflexei 

az óbolgár dobre típusú adverbtuaokbaa fedezhetők fel 

/Melllet 1951*327/.
As -£- elea valószínűleg nás ragozási típusból, illetve 

a paradigma sás e setforcáiból került az £- tő Isg-ába 

/vö. Mcilloü 1951*312-313* Brfütter 1969*85/. Матой /1963*65/ 

és AitzetnLlllor /1976*80/ az jj- tő, Goorgiev /1969*57/ 

a nóvnási rendszer hatását föltételezi.
Az északi szláv dialektusokban kikutatható *-*■*> 

végződést A. Furdal / 1961*68/ innovációnak tekinti, míg
CÍU Staat? /aki Furdalhoz hasonlóan ebben az eoetb 

hatását föltételezi/ szerint az *
az u- tő

A **-?□> flexiókiSL
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kosul ап utóbbi ап eredeti, tekintve, hogy a nyugati 
és keleti ssláv a^eÍv területen /a cooh ós a оSlovak ki
vételével/ a hassnálata kis&rólagos volt, **• -variáns
aen fordult ©lő* Kniabt a déli ssláv fersát valóssiEüleg 

őss&láv dialektálls vonásnak kell tekintőtnünk /Staag
1964t I9I-I92/. Issei csecsben J. Hann /1966:47-49/ tagadba 

ogy ősssláv talajon létrejött éssaki-déli dialektálls nog- 

különbÖEtetós ssükségességót as leg végBődése alapján. 

Vélemény© звérint as -n- öles egy entrópiáé lánc tagja 

/lácd as előső fejese tet!/, osely a plurálisból került 

be a slngularls paradigmájába. Л tematikus magánhangsó 

redukción sent keresetül, Eiajd bisonyos esetekben újra 

teljes kopsósu Bagánhaagaóvá vált, a hajogsúlyviss©nyolctól 
függően. A fonetikai körülsényeket asonbam Навез

derül ki as általa adott aagyaráiatból,
ré sa

le tesi, s as O' 
hogy ni as ©ka as eltérő refloseknek.

I. Dobrev /I98P:161/ an leg -сь végBőáásben egy 

*-£- ún. ”ncdiális jelet” lát, anelyet egy *-4 ’’deiktikus 

elem” követ. Véleménye ssérint ugyanés aE elen ssore- 

pel e görög - / < **—bhl/ név utóban is, hasonló jelen
téssel. Dobrev foltótelesi, hogy ugyanes as he- jel ssű- 

ropel as g- tő óe a ncvoási ragosós Isg -ában óc Ipl-ában
is*

A DIdu egységes vó jsödésből kiindulva i.chnalstiof» 

elkópseihetőnek tartja, $egy eredetileg a Dsg és Ipl is 

egybecsott, csak később kesdték as instrumentalist egy 

partikulával EogkulönböEtetni /vö. 1974:197, 1983: 
75-74/.1
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2. 17 Ls^ -á

A ssláv vtógsődést indoeurópai Lsg a~of /vö# Esőse- 

rényi I960f 199/ folytatójának tartja f.le illet /1991:327/# 

Yaillmt /1356*30-31/, f-rattor /1969*23-24/, :ЛагоЕ /1363*65/, 

és GeorrdLev /1969*13/ ic, valamennyien szabályos foneti
kai fejlődést feltételesnek,

H, Echclesnlkor /sbérint a ssláv Lsg non indoouró- 

pai Örökség# hanee sint ast már Jagió és Pederson is ki
fejtette# analógiás újképséo as Ц- tő ©latijára. As a- tő 

Lsg «<[ végsődése eredetileg dativusi flexió, sível ebben 

a rágósáéi típusban — hasonlóan sós indoeurópai nyelv ok
kor. — nes volt önálló locativusi norfósa, As o.-tő 

végsődé se is csak ©lat Dsg ér te la# she tő, aaely as a- tő 

analógiájára locativui funkciót is kosdett betölteni, 

mivel as eredeti Lsg—& , illetve végsődés egyre in
da a- tőbenkább a Gsg flexiójává vált. Ahhoc, hogy as 

est© D —# L funkcióvált esés végbeBohesson, as 2r tő
ssolgáltatott morfológiai alapot, ©ivei ebbon a dekliná
cióban a két osetvégsődéo kesdettől fogva asonos volt, 

eltekintve as intonációs különbségektől /1964*10/. Hasonló
в

©agyarásatet feltételes G. llolsor /1960*12/ is, rész
letesebb indoklás nélkül.

B. Aitsotcüller /asért
álláspontot, mert véleménye sserint men valószínű, hegy 

a dativus,
volt, egyezerre a lovativus statikus esetfunkciját

tartja ©eggyőzanek est as
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/Qrtskasus/ kedste válna betölteni. Emellett azt sen látja 

bizonyítottnak, hogy a Gsg -£L végződése valóban a Lcg-ból 
szártausik ób iiQD az ablativusból, viszont nos tartja ki
zártnak as 5Г- tő analógiáé hatását. A maga ró ásóról a Leg 

-£ végződését regionális /balti, szláv, ind©iráni/ innová
cióként órtókeli* *-4 ♦ if vagy analógiás kiegyenlítődés 

a Ipl **-olsu hatására /1978*81/.
W. E. rchaalstioF: nősete cserint /1982*?4/ as 

flexió men в ás, mint a tematikus magánhangzó 4* as*-i 
partikul fonetikai reflexe.

Ugyanezen a véleményen van X. Dobrév is, aki est as 

8 £- t ün. deiktikus - névmás! partikulának tartja/vö. 

as Isg -seal kapcsolatsa elméletét!/* A bolgár sslavista 

as ónban — Schaalstiogtől eltérően — annak a nócetónek 

is hangot aű, mely szerint ugyanez a partikula talál
ható neg a HAdu és a Npl в végsőd őseiben, illetve a Dog-ban 

/itt **-o! ablaut-véltezatban/.io /vö. 198?» 161-162, 164/.
J# Erine /1977*269/ a I»sg végsődé sót egy balti-os láv 

—© —in ftangkapcsóletra veseti vissza /a tő nyúlásfoka + 

067 **&а partikula/, anoly as *-£, elvesztése után szabá- 

lyos fonetikai fejlődésen cent keresztül. Eészleteseb- 

ben lásd а 2. 12 pontot!
Végül dogon!xtjiik ast a figyelemreméltó előéletet, 

anoly szerint as indoeuórpai alapayelvben nen volt önálló 

locativuci végződés, eredetileg egyetlen flexió /a téma + 

**-1/ jelölte mind a űativust, mind a locativust. Helye
sebb tehát egy D — L esetről beszélni, amely csak később
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amely csak később vált ssét аа ogyes nyelvek történetéboa 

/vü. Kurylevjicc 1964«19G-196| Kusnocov 1961a*26, 55I 
íoporev 1961*285, 34-9/« J. Kuryloeioza követkoső érveket 

hossa fel a ssóban forgó álláspont mellett* 1/ a locativus 

M-i, illetve a dativuo **-oi végsődérei csupán ablaut-vari- 

ánsoki 2/ gyakori as ingadosás a két flexió hacsnálata 

kösött péölául a Big Védában* 5/ a görögben a D és а I» 

funkcionálisan egybeesett* 4/ a mai "analitikus” nyelvek
ben megfigyelhető egy új dativuo kialakulása, molyét ero
de tilej loc.tivusi vonsattal hassnált prepecíciókkal fejes- 

nők ki /vö. qsL a ^acján nyelvekben, as angolban» cián a 

hollandban, u£ a svédben, til a dán nyelvben/ /190-191/ • 

Amennyiben elfogadjuk est as elméletet, nemcsak as 

i-tő Dsg ss Lsg ősinkretdsf usa válik érthetővé, hanem a két 

eset коsötti kölcsönhatás is a többi ragésás! típusban, 

vagyis as a oorfológiai-ssenamtikai alap, amelyre több fent 

idósett analógiás tnagy órásat is épül /mind a Dog, mind a 

Lse felxiója kapcsán/.

2. 16 KVrvl m -i

Ab £-tövíi főnevek Hpl- végsődóse as indeoui’ópai alap- 

ny elvben *-»s veit /a neutrumban *-a/t as ónban ss&mes nyelv
ben /óír, görög, latin, balti és sslffi / kimutatható egy 

*-oi innováció, amely 0, Ssemerényi oseriat a névmás! rend- 

osérből — a mellékneveken keresetül — került ét a főnévi 

deklinációba /1980*197-196/.
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Ami a saláv talajén losajlott további fejlődóst illeti, 

eltóteioli g vélemények* beillőt /1951*527-528, 122/ foneti
kailag levesethetoneк tartja as végsődést ав *-oi 
diftongusból, nsenban ge *-sl > -4 váltesást is Eint 

hoagte-iiilas lehet só sect tétolosi fel* Ab eltérő reflexet 

/vö* 2. 17/ nen lehet véleménye sBcrint intonációs különb
ségekkel BOgmagyaráBni, as igasi ok vissomt rejtve aarad*

Ab utóbbi időben egyedül Brauer /1961*105-104, 1969*25/ 

van ason ав állásponton, hegy ав *-oi flexió további sorsa 

a SBlévban attól függött, hogy milyen intonációval ejtet
ték* Amennyiben cirkumflex intonáció alatt áltt ев a vég- 

sődóo /Log/, a fejlődés eredményes **-£, amennyiben akut 

intonáció alatt, úgy a reflex: *-£. Ев a aéset elsősor
ban a görögből nyert adatokra épül, figyelmen kívül hagyja 

visBont 0 követkcEőkets 1/ a litvánban as akut intonáció 

csak a melléknevek Npl-alakjaiban van meg, míg a főnevek
nél cirkumflex intonációt találunk* 2/ a felsBölító mód 

2 sg vógBődéee /amely as Indoeurópai eptativusi **-oi-ból 
osáraaBik/ a sslávban ^-j., holott mind a görög, mind a 

litván flexió cirkumflex intonációról tanúskodik /vö*
Schmalstieg 1965*75-76/.

Dobrov евérint ас -jL végsődés ugyanabból áss *-£ - 4, 
flexióból saármusik, mint a fent tárgyalt Lsg -кз, a kettő 

egysége pedig a tómáhoE kapcsolódó ^-^'’doiktikus partikula?* 

funkciójával magyaráBható /relatív vagy abssolút köEolség/. 
Tipológiai igosoláskőnt a ssorső egyes maadBsu-tungUB

!
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nyelvekre bivatkeaik, amelyekben mind a Npl, mind a Leg 

kategóriáját egy косое ’’locativusi-sociatlvusi jel” 

fejed ki /19ö2tl£&/. Se a feltevés a ssláv nyelvekre 

nem alkalmasható, mivel nen érvényes valamennyi ragosási 

tipusra, ec ©»kívül a többes ssám nogfelolo alakjai sen 

tácaasstják alá. A kettős fonetikai fejlődést Dobrev sem
mivel nen indokolja, így álláspontja aligha elfogadható.

A hangsályvisscnyokat tessi felelőssé a feltételecett
■-oi flexió kétféle sslóv reflexéért Vrinz /1977*269/ és 

í-'dinalstior: /1979-76/. Prins nócete scerint a nyílt 

ssótagban lévő, hangeálytalán ssővégi -diftongusok 

/tehát a »pl M-©i is/ **-l- b© / > «| / mennek át, ad©tt 

esetben tehát scabályos fonetikai fejlődésről van sső.
A Les ~£ végsődéséhes oredotilos cárt saótaget tételes 

fel a ssorső /vö. 2# 17!/* fíchmalítiog őssel ssemben 

nyílt gsütagban is elképsolhetőnek tartja nind as -i, 

fonetikai reflexet, a nos©oslőtt hangfejlö
dé si tendencia egyetlen ©kát ав eltérő hangeúlyvissonyok
ban látva. Véleménye osorint mindkét morfónaesstály le
hetett kesdetbon akár hangsúlyos, nkát hon, súlytalan, 

as egyoü végsődének csak később váltok általánossá a 

konkrét kategóriák — Nplí -jl, Lsga -o — jclölécéhos.
As anorikai nyelvéos nindomellett nem tartja kisártnak, 

hogy a kétféle fonotikai fejlődés mögött morfológiai vagy 

ssenantlkai okokat kell keresni.
Gclubev a Npl -1 végsődést ogy feltételezett ^-ois-ból

V
Dind as
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me во ti le a kö v е t kés óképpen г *vblkois > *vblkes>
*velkis > *УЫ:;1 /> óbolgór vlboi/. mivel egy *^Si 
flexió fonetikailag -e^vó fejlődött volna, pontosan úgy, 
mint a Lsg-ban. As -s, végsödést ge eredeti indoeurópai 
**-as-ból ssármastatja, éo — mint korábban Hares /1963*
55/ — kontaminációt tételes föl a névmás!, illőévé a 

főnévi flexiók köEötti ^toi vbikes > Ktoio v blkels. majd 

a fonti fokosatokon keresetűit *ti vbici /1973114-15/*
Ha el is fogadjuk asónban, hogy a csővégi **-£ bofolyásels 

ta a fonetikai folyamatot, adott озеЬЪеа egy ilyen ssótag- 

sáró Dáosülbangsó létének ellentmond a litván vilkaff 

Gsóalak /vö. Georgiev 1969*57/*
Morfonélógial megoldást javaséi Folnborr? /1976*116/, áld 

aki ssorint as * végződés /helyesebben téma + vóg- 

sődós/ tematikus magánhongsója bisonyoo esetekben, morfo
lógiai ©kok miatt -ii-val váltakosik /vö* 2. 11/*
A Npl-ban — ahol ugyancsak a nemkívánatos ssinkretismus 

olkerülőse lehetett a mosgatórugó — eszerint a feltéte
lesés ssorint a hangváltosás a követkcsó volt*
*—о -i *-ul > *-9j > ®-J > -i . A f ő nehéssóg ennél 
as elméletnél as *-ui. эi diftongusok előfordulásának

Л

igasolása as össsláv nyelvben, emiatt Feinborg álláspontja 

sem moggyőső*
A fonetikai problémák miatt a lajvulóesÍJiífbbnek 

a vélemény tűnik, amely ssorint itt morfológiai megoldást 

kell keresnünk. Voll lant /1956*35-5V» Oerrrdcv /1*969*57/ 
és Aitocfcnüllor /1976*61-82/ egyaránt oson a nónoton

as

)
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vasnak, hogy ав *-oi / M-cd/ dif tongue DémoftongiEÚcióJá- 

nak eredmény© a sBlávban -£, csért a lípl -д vőgsődósc 

пор lehet pác, Bint a .is- tő megfelelő végaödésének át
vétel© • Ez az álláspont morfológiailag megalapozottnak 

tekinthető, asonban így továbbra kod világos, miért talá
lunk a felűsólitó mód 2 sg-ban as ^-el hollón -i vőgs er
dőst /ve. óbolgár bori, nesi stb./.

2« 19 Api nt -2£

A rekonstruált indoeurópai végződés *-©n£ /vö. Seeee- 

rényl 19bO«19В/, amelyből a kutatók többség© sscrint 

szabályos fonetikai fejlődés során Jött létre a ssláv 

flexió /vö. Mcillot 1951*1?1» Vaillant 1956*34-35»
Bräner 1969127» Kusnecov 1961a*63» Aruoaa 1964*116*
;.1aro£ 1963*53» -chtaalistio- 1963*77» Aitsotaaiillor 1976*62» 

"Eciabcrr: 1976*11:-114» Velfova 1960*325» bobrev 1562*30, 
32« Shevelov 1964*333» Galabov 1973*10» R?frffiliiftfMiiAy 

1964*35» Trunmor 1978*260» Prins 1977*263/.
Úgy tűnik, egyedi! Georgiev tartja elfogadhatatlannak 

a fonti álláspontot, mivel véleményо szerint ав **-ons 

seó végén — akárcsak a ssó belsejében — nazális g-vá 

fejlődött a oBlávbon* Emiatt oorfológiai megoldást Java
sol* abból indul ki, hogy ав ősssláv Api ■ *4a volt 

/ав **-5nü eondhi-variánsa» oás indoeurópai nyelvekben is 

kimutatható/, amely a nyíltевótagúság tendenciája miatt 

s-c-t adott volna. Mivel ев ав vógBődés egybeesett
)
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volna a NAdu flexiójával, új flexió jelenik meg a helyén, 

as ja-ljőből ssáxuasó Api /1969*58, 45/• Mivel Georgiev 

MB tudja aecgyösöen cáfolni as *-ans > -2. hangfejlődést, 

nincs okunk morfológiai megoldást feltételesül fonetikai 
helyett# As, hogy a ssóban forgó hangkapcsolat csó belse
jében hogyan viselkedik, nem lehet perdöntő a sBóvégek 

sscsapostjóból, mint ast sséoos, különböső nyelvekben 

kimutatható tény igasolja /1. as első fejesotet!/#
A *-.1ons > -„lg hangyáitesás önmagában пев bizonyít
hatja egy M-ons > folyását kisárólagosségát# Mint
ajrra többek kösott már Meillet is rámutatott, a veláris 

nasális BagánhangBÓk labilisabbak, mint palatális meg
felelőik /vö# Meillet 1951*121, 52/#

2. 30 toli - ±.

Ев a végződés nemcsak as o.-tovu főneveket jelleosi, 

hanem valamennyi ssláv deklinációs típust, ássál a kiegó- 

scítéssel, hogy -j.- után - jb_ alakban szerepel# A Gpl 
lBdeouórpai flexiója *-om/ **-5ш volt /Vö# Sb 

1920*170, 190/.
A kutatók egy réssé as©n a véleményen van, hogy ав 

j—tsövá - végsodós ав ie# *-©п folytatója /vü, Mares 

1965*551 Maslulio 1965*34-26| Наша 1966*48| HoráloL 

1967*156* Prina 1977*2688 l,crake 1984*145/, amely a későb
biek során lorövidült, Hen világos авопЬоп, hogy mi volt 

ав ©ka ennek, a magánhangBÓ hososúságában bokövotkesott

rényi
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Változásnak, mivel a végsődóere rekonstruált eirkumflex 

intonációnak önkényes lenn© ilyen szerepet tulajdoní
tani /vő* Lidiiét 1951**-őd flexió pedig való- 

csínülog -£ reflexet adott volna /vö. Vaillant 1958*56/* 

Böiatt elterjedtebb as as álláspont. Boly sserint as 

eredeti ősssláv /és indoeurópai/ végződés rövid volt*
**-on /vö. nóg Brauer 1969*26* kebele sídkor 1964*55* 

busmccov 1961a*68-/2* ‘Itooorov 1975*290-291* Kortlandt 

1976* 2941 /.ItsotPÜllor 1976*825 Trucmor 1978* 260 5 Dobrov 

1982*117, 196-199* t chnalsbio.-- 1985*76-77/. As &- /és 

as ]i—/ tő valószínűleg a többi ragnnánl típusból vett© 

át est a flexiót, amely eredetileg aligha lehetett geni- 

tivusi esotvégsodés, tekintve, hogy a genitivfts — Dint 

ast a singularisnál láthattuk — Viszonylag fiatal morfo
lógiai kategória, línellett as #-or| flexió egyeteBeseég* 

is általánosabb funkciót sejtet* Brauer ós bcholosniker 

egyfajta ragozhat atlan aelléknóvképsŐnek, Dobi^cv birtok
jelnek, Korfclandt állítmány! alaknak tartja, amely kósőbb 

birtokos melléknévvé vált, míg /itaotoüller sserint loca- 

tivuoi parti ula volt as w-oc. Valamennyien egyetértenek 

abban, hogy csak később válhatott esotvégsődéosé, a Qpl 
flexiójává.

A fenti eltérő nézőtöknek van egy fontos kosos vonásuk* 

elfogadják as se óv égi *-00 > - hangf 0 jlődóst, amely

2;v,jd°a^

*

&
C'\1 A réseiétes indokláshos 1. Kortlandt 1978*261-262

ti
t

Ч-
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formáját tekintve azonos az Asg n fonetikai történetével 
/vö, 2, lj?t/• Ezért пев meglepő, hogy Gcor :lov. aki ta
gadja a speciális auslaut-törvények létezését, itt is 

morfológiai /analógiás/ folyamatot feltételes. Két magya
rázatét tart elképzelhetőnek* а/ a szláv - *L. végződés 

©gy di Icktális *Hg folytatója, amely a mássalhangzóé 

tövöí főnevekhez járulhatott /valószínűleg akkor, ha ások 

tőhangsúlyosak voltak; b/ a Gpl szláv flexiója eredetileg 

a névmás! rendszer és az /о/с- tövu főnevek Ipl morfoméja 

volt, amely később Gpl funkciót is nyert, majd átterjedt 

a többi doklinációa típusra is /1969*134—136/• Ami as első 

lehetőséget illeti, maga Geerglev is elismeri, hogy as 

-в flexió hiányzik a többi indoeurópai nyelvből, ezért 

bizonyítása problémafcikus,
A második magyarázat egy ie, M-su végződést feltételez, 

amely az /о/e-'tőnél valóban *— reflexet ad, tekintve, 

hogy a nyíltszótagúság miatt a flexió #-g- hangja ki
küszöbölődik* * nebhez - su > *nebes^ . Ez a szóalak 

azonban nem fordul elő Lpl funkcióban'4', csak mint Gpl,
/Ha elfogadjuk a sajátos *-on > - fejlődést, a Gpl 
nebes^ analógia nélkül, tisztán fonetikai úton is magya
rázhat óvá válik a Hnobhooom alakból!/ Kincs tehát közvet
len bizonyítékunk arra, hegy a gonitivusi végződés való-

9

ban a locetivusból nzárnazna. Ezenkívül, mivel a **-su

^ Már a legkorábbi emlékekben is az i- 
lUi -ехЯ / szerepel /vö, Biels 1932

tő végződése /-JLSI» 
2*171/.
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flexió ав /о/s-tövu főneveken kívül mindenütt jól el
különül a szótőtől, minden valószínűség sEorint ebben os 

alakban kellett volna, hogy átkerüljön a főnévi rendszer
re, tehát as o-t8*e, holott ennek nincs nyoma, Nem vilá
gon továbbá:1/ miért éppen as /е/s-te veszi fel a szóban 

forgó Ipl-végsődést Gp1-ban is* 2/ mi volt a Gpl végső- 

dós© eredetileg* 5/ miért tűnt el nyomtalanul, As itt meg
említett problémák inkább a fonetikai megoldást valószínű
sítik, elsősorban as *-oo > - feltételezést.

2# 201 Bár nem kösöo ssláv fejlődés eredménye, klegéssí- 

té-.:4.:é.:-:-on B^IBlíiPí Ш /rtok-w/ bl ^ vv.-
sődéo eredetével kapcsolatos problémákat. Ев a morfóma 

a ssláv történeti alaktan egyik legvitatottabb lÉrdéso, 

amelyre többféle elmélet van ugyan, de egyelőre egyik 

sem tekinthető bisonyítottnak. As elsőként Dauűouln de 

Courtenay által felvetett fonetikai magyarázat szerint 

as -5 qod más, mint as ős ssláv *- JL folytatója. Erre 

utal as ósserb - kfc> - /-íí-/ írásmód io /vö, Vnlllnit 

1950*66/, A redukált megnyúlásának oka feltehetően a meg
változott hangsúlyviszonyokban keresendő, miszerint 

dotileg cirkumflox intenációjú tőssótagok új, akut hang
lejtést kaptak, aai lehetővé tette a végssótag hosszú
ságának negőrr.éoót /vö, többek kösött Ifdns 1977*« 60/.
A* “-1 > váltósáé ellen sóéinak а в ónban a követ
ke во tónyek* 1/ a osóvégi redukált a ssóban forgó dialek
tusban kb, а X, századra kiveszett, míg az mi végződés
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előfordulására a legkorábbi példák a XIV, esésűdből 
ssárgásnak /a szlovénben a XVII, ss.-ból/; 2/ ha gé -S 

a redukált folytatója lenne, noo világos a megelőző szó- 

tag Bagánhangzójának as eredetet ssbh. seоtára, otacá 

/vö. llortlandt 19761266, Bräuor 1969t41/. Emiatt indokolt
nak tűnik a morfológiai negeldás keresése, ataely egyéb
ként ugyanosak non új, megtalálható többek kösött Obiak-

lnál óz a-:_ -i-:ól iBssoril t • SB rb. -C vv то-
dós a plurális egyéb eseteiből /D, I, L/ ssártaasikt -am« 

-ami, -ah /vü, pl. fttiebor 1979*155/» oíg a nagánhangBÓ 

hosszúsága as jl-tő Qpl -jj. flexiója alapján kelotkesett 

a következő analógia szerinti -!)-!□s-ini: -ill s s * -an; 

-ami* яЦ| i$«| /vö, Bulaxovski-i 1957 t 19-16; .Тп^вя^
1972; Kortland,t 1978t286/. A részleges elonséshes 1, első
sorban Johnson idézett tanulmányát!

Más ternéssetu analógiás hatást feltételes K, hiukkone-n 

/1974-t159-164/, aki sBerint a sßorbhorvat Qpl -g, végsö- 

dése a duálisból, pontosabban as ún, ’’Götterdvandva”- ozor- 

kesetekből származik: svotih /ovetiju/ anostola /sió!/
Botro i Pavbla. íiivel a XIV. századra as adott nyoÍv terü
lő ten kivéss a duális, as eredeti HAVdü vógcödést kesdtók 

Qpl-ként értelmezni a fenti szentesetekben, amelyek B0£’- 

leiwtössa gyakran fordultak elő a nyelvemlékekben, és jel- 

lenső volt réjuk a Botra X Pavbla szóalakok használata,

t A korábbi irodalomhoz 1. Kortlandt, i.o.
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attól függetlenül, hogy milyen esetben állt előttük a 

főnév, amelyre vonatkoBtak. As -g hesssúságát Mukkonen 

is ав 1.-tő hatásával indokolja.
A problémával Иасш /19668,51/ is foglalkOEik, aki sze

rint a stokav -jx egy entrópián lánc csúcsa, dicstinkhív 

SBoropet tölt be, asonban ав erodetével kapcsolatban nem 

foglal állást /1* még ав ©16во fejesetet Hamm clnélotóhosf/
Mindent egybevetve: a ssrbhorvát Gpl -a genesis© 

továbbra sem tekinthető tisEtásettnak, annyi asonban való
saim, hogy morfológiai eredettel keli számolnunk#

2# 21 Dőli -/e/m% /valamennyi rágósáéi típusban -аг /

A sBláv végBődéo egy rekonstruált **-aoG /
folytatója, mi:’ más nyelvek ©gy H-bhA-/oo vógsődóst fel
tó Uelocnek /vö# Ssemerónyi 19808198/. A flexió -n~ elem© 

a balti és a germán nyelvekben is megvan,
Moillet /1951*316/, Vaillant /1950*36-37/ ós Brauer 

/1969*26-27/ egyaránt elképselhetőnek tartja a **-соз ós 

a **-auc vógBődést mint a ssláv morfóma forrósát, essel 
sBonben Kasiguskaa /1961:818; / egyértelműién egy balti-osláv 

M-nos flexiót feltételes, amelyből a sslávban fonetikailag 

szabályos fejlődés során keletkezett -шпь . Ав ólitván 

M-mus /egy M-mas köDbonső fokon keresetül/ ugyanebből a 

-□oo végsődósből koletkosett Kaslauokas mésofce sBerint 

/!©!/• Been ав állásponton van AitEotmuller /1978:71-02/ 

is, a balti adatok elenBósóro asonban nem tér ki#
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Ab ólitván vógsődés alapján egyes kutatók egy balti- 

—ssláv ^-nus flexiót tekintenek kiindulásnak, ahol ав 

-£- esetleg a Lpl **-зи hatására alakult ki /-o-/ helyett 

/vö. СтоQr.ríov 1969#59-60f * oivaalstiofü 1905*77/.
SB érint a ssláv *-n n, ogy *«ВМ1 vógeődés reflexe, 

véleményét asonban пей indokolja /1965:59,64/, оIlontét
bon IIa£iulisüBal/1966i4W51/. aki ugyancsak nasálist fel
tételes a flexió vésBácoalhanGBÓdaként, de emellett érve
ket is sorakostat fel, Véleménye SBerint as ópoross *-вапв 

egy balti-sslév w-mcns vógsődósre utal, amely egy régebbi 
M-Gön -ra óo ogy Ä-s többesjelre bontható. As **-s, hoccá- 

toldása másodlagos jelenség, as eredeti flexió *-воп volt. 

a eserső sserint. A ssláv -р% erre a régi *-исп -ra vc- 

sothető visssa* ebből alakult ki fonetikai fejlődés útján. 

Bűvel asónban as ópoross *-mans végsodés mellett előfordul 
ogy ^-aas variáns is, amely a jelek sserint régebbi, mint 

ge előbbi, hissen kisárólag a névmás! rendssorben fordul 
elő Aö. Kaslauskas 196bi161/, megkérdőjelezhető Malsiulie 

elméletének elvi kiindulása. Enollott aa n > -» jL. fej
lődés hangtanilug nohesen képвelhető el.

Amennyiben elfogadjuk aa *-os > - auslaut-fejlő- 

dést, a ssláv végződés tulajdonképpen mind a **-»mos. mind 

a *-ous alakból levesethetővé válik, bár — elsősorban 

Kaslauskaus elemzése alapján — an előbbi flexió félté# 

teloséso indokoltabb a balti-scláv nyelváilapofcra nésvo. 
Pobrev — aki szintén а *-еоб > - рч, változás mellett

a **-düs morf ómén belül egy *нао "meűiálisfoglal állást
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tómát" ós ©су *-£ többosjolet különít ol /vö. d^iulis 

fenti vólociónyővel!/ /19628165/.

2. 22 1гЛг -Ä

A indoeurópai végsődég ^-üs volt /vü. Bsomerónyl 
19Ö01198—199/1 aooly kisárólac ebben a í'unkc lóban fordult 

©lő* ©sért nohés a fonetikai fejlődést rekonstruálni.
Maliiét ев érint as **«-01 в > -x hancfojlődée

lehetséces volt» akárcsak a Dög *~ői > -д folyamat 

/1, 2, 15/» a kót auslaut-fejlodés mintegy kölcoönösen 

megerősíti egymást /1951*123/. Valllant io fonetikai meg
oldást keres» ő asónban egy balti-sslúv *-uqíű /*< -öle / 

morfómából ssármastatja a ssláv flexiót /1956*37» 1950*213/, 

Buridanov álláspontja esérint /aki a maga réőséről Boder- 

sonr© hivatkosik/ a ssóban forgó vócsodés *-01- difton-
S* S Ы - Ыcuoa a Bárt eeótacban -őis > -üla > -uua > -д 

~x fejlődésem ment keresetül /I960: 23-24/. Dobrov 

seérint ic hangtani folyamatról van osó, amelyet asónban 

ő így rekonstruál* **-őia > *-öc > «g /196; *30, 33/,
Ms nésotek sscrint a ssláv Ipl- -x végsőddé noo ke- 

lütkeshotott fonetikai úton ав ic. **-*0x0 -bői, következéskép
pen morfológiai megoldást kell feltótclosni. Brauer 

/1969*27/ és Qalabev /1973*13/ egyaránt a 

giás hatását feltótelosi» ahol as Ipl -.1 vőgbőőós osabá- 

lyOs lumcfejlődós eredménye.1

:io- tő anuló—

1 Galabov csorint as H-ois-ból ősintón -1 kolotkesik.
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Mivel más osetkatogóriákban о kemény ób q lágy vágződés- 

eeriőns jól q lkai önül egymástól /vö. - Jl_i - ь /% -овь / 

eqk Btb./, as Ipl-bon íb visszaáll as opposíció* -£ s -i. 

Aitsetmüller azonban rámutat, bogs a palatális végződés 

veláris megfelelője a szlávbon non volt, hanem -ю, 

amint arról a Lsg flexiója ie tanúskodik /1978*82/, emiatt 

о jo- tő hatása nem valószínű.
Goorniev nőm a ,1o-. hanem os u-tő hatását feltételezi 

/1969*60-61, 75-76/. Igas, hogy os u-tő Ipl-bau ált 1 bon 

az TÍSÍ végződést tartják elsődlegesnek, as -£-t pedig az 

o-to hatásának tulajdonítják, azonban Georgiev szerint 

mindkét végződés az u-tővün bőiül jött létre mint sandbi- 

-variánBt - női / -y < M-umlo / -urns, szabályos fonetikai 
fejlődés során. Feltételezését aszol támasztja alá а bolgár 

n alvéss, hogy a litvánban több tőben is kimutathatók a 

vógződésvariúnsok, pl.* oűnunls / ounums. Meziulis azonban 

rámutat, bogy os -ums flexió másodlagos, az -ui..ls-ból 
származik az -i- kiesésével /1975*20/, emiatt Georgiev 

álláspontja nem tartható.
Mares szerint a szláv egy ^-oins flexióból származik, 

amely hangsúlyában eltért az Api hasonló végződésétől.
Az g-Qins alakkeveredéa eredményei **и1д*оis X * toiel/s/>

е**Я****’ о "*^*Ч ,С* «--»»*<*«»». гя«в ..-го

^ulq3oirns /*-oins/>v^ky /a részletes hangfejlődést 1. az 

Apl-nál!/ /1965*55-56 , 65/. A kontamináció feltételű zése 

önkényesnek látszik, ezenkívül a Mares által javasolt 

-0ins> -alNs > ~aHs hangfejlodés nemcsak valószínűtlen,
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hanem вёз a szerző saját "mora-megmaradási törvényének"
/1. az első fejezetet!/ is ellentmond.

Sobmalstieg /1935*77-73/ *-om - в > 

fejlődést feltételez, amely csak első lépésben tér el 

az Apl-tól. Az **-ош véleménye szerint megegyezik s dati- 

vás végződésével /vö* Schmalstieg 1974sl96/, az **-£ későb

bi bozzátoldás eredménye. Az amerikai kutató azonban maga 

sem tartja igazán meggyőzőnek ezt ez elméletet»azért, 

alternatív magyarázatként elfogadja a /fent már tárgyalt/ 

-;io-tő analógiás hatását is.

Igen problematikus Laziulis álláspontja, ainal^v szerint 

a balti-szláv periódusban az instrumentális és a looativus 

nem különült el egymástól /?!/, a két funkciót egyetlen 

végződés jelölte, amely azonban rendelkezett agy vógző- 

dóovariánssal is. Esztrint két I - L- esetvégződés volt 

a balti-szláv alapnyelvben, mégpedig egy M-ős és egy 

*-ais. A szláv Ipl*—£ Masiulis sz rint az előbbiből 

•sármefsiks *-os > is>-y /1975t20/. Az elmélet való

színűsége ellen szól, hogy szláv talajon az I és a L 

szinkretizmusa nem igazolható, a duális esetformái alap

ján az I a D-szal, az L viszont a G-szal eshetett egybe,
I - L szinkretizmusra nem áll rendelkezésre megbízható 

példa. Az sem világos, hogy honnan származik a két végző

désvariáns, illetve milyen kapcsolatban vannak egymással 

eredetüket tekintve /Sandhi-variánsokról aligha lehet szó./ 

jbe fttkőSü az Ь:.щ fejlődéi lg мЩ| i*v
bár elvileg sem zárható ki/l»az 5-tő Gsg-ának tárgyalásánál!/.

• • •
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Mivel sem a jo-, sem az u-tő hatása, sem pedig a 

kontamináció feltételesése nem oldja meg kielégítően az 

-2. flexió keletkezésének problémáját, elfogadhatónak 

látszik a fonetikai magyarázat, bár a kérdés egyelőre 

nyitott marad /vö. Kuznecov 1961а*75-78/,
Befejezésül megemlítjük Feinbern; /1978*116/ morfoló

giai elméletét, amelynek értelmében az *-£ -is végződés 

tematikus magánhangzója -u- ablaut-fokban lép fel, majd 

az így létrejött *-u -is végül -y-vé fejlődik. Mivel a 

szerző szerint az **-ois flexió fonetikai reflese -o' -u/s/ 

lett volna /- GLdu, Dsg/, az o^u alternácicra itt a 

szinkretizmusok elkerülése érdekében volt szükség /1, még 

2, 11!/, Továbbra sem bizonyított azonban az elmélet fone
tikai része, emiatt semmivel sem valószínűbb az g-uis > 

fiingtál tozás, mint a fent említett g-ois> -y fejlődés.

Lpl* -/e/хп, /valamennyi ragozási típusban -x<b /2. 25

Szemerényi /1980:198/ szerint az indoeurópai Lpl vég
ződése oisu volt, amelyben az -oi- elem névmási eredetű. 

Az g-oisu flexiónak a szlávban az -exn, felel meg, sza
bályos fonetikai fejlődés eredményeként. Igaz, hogy elég 

korán előfordul egy -ox% végződés is, amelyről H, Or ze
ch ovska azt állítja, hogy archaizmus /1966*55 ff,/, 

régi _o— tova végződés. Ez az álláspont azonban egyelőre 

nem vált általánosan elfogadottá,részben a rekonstruált 

flexió miatt, részben,amiatt, hogy a korai emlékekben az
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—ox % szinte kizárólag a— tova főnevekkel fordul elő* 

ehol egy 0 bsngváltozác feltétélozóse a redukált
erős helyzete miatt indokolt /vö. Diels 1932*157/*

As *-oicu végződés összetett, több elemből állt az 

—of— származhat a névmási deklináció mellett az Lsg—bél 
is /Aitzetmüller 1976*82/, az -s- ebben az ecetben lehet 

a többes szám jele, míg az -u partikuln*/£%baalstlop; 
1985*78/. A bangfejlődés szempontjából a végződés szer
kezete nem lényeges* a szláv mindenképpen indokolt
fonetikai szempontból /vö. I. e ille t 1931»313-3171 w a illant 

1958*36; Iraner 1969*27-28; Lares 196§*64/.

Maziulis/1975:18-21/szerlatdközös bnlti-szláv flexió ”-ais 

vált* asoly Bind instrumentális!, mind loeativusi funkciót 

betöltött /1. 2* 22!/* s a későbbiek során a balti nyelvek
ben Ipl-kónt* aíg a szlávban egy — az atematikus dekli- 

nációból származó* vö. H-su — elem hozzáadásával 
Ipi-kéat kezdték használni. Az Ipl /lásd fent/ kapcsán 

előendettak miatt as az álláspont meglehetősen problematikus.
Régóta foglalkoztatja a szlavistákat az ócseh kelás.

Pólus típusú helynevek ké dósé. Többon úgy vélekednek* 

hegy ezek Lpl-l szóalakok, amelyek megőrizték az eredeti 
le. *-au /)> ca "> «|/ végződést, hasonlóan а паст,, vas ч, 
névmási fermákh*z/vö. Maillét 1951*339; Vaillant 1958:168; 
Brauer 1969/11*^9-50; Marefc 1965*59/. Stieber /1979*135-136/ 

osztja est a nézetet* szerinte azonban 

tea mondható ki az archaikus végződés, hanem déli szláv 

területen is, vö. pl. ssbh. Yrbas. Véleményünk szerint

csak cshh terülő-
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!
mmgalapoBOttab b S. Respond véleménye, aki sserint a fonti 
típusú óceeh helynevek Lpl-i órtelmesóse / * Dalian - аиЪ 

*Dolgck > Doláa/ téves a követkesőfc miatti 1/ helynevek 

пега alkalmasak morfológiai rekonstrukció céljára* 2/ a 

latin forrásokban a ssláv helynevek nominativusban osore- 

pelnok* 5/ ae -o.s végsődós csak Мвопуое, a cseh-német 
sBomssódoo területeken előforduló helymégок nevével for
dul elő, gyakran neo loeafcivuoi kontextusban* 4/ as -as 

/-ап ♦ német -£ / morfológiai SBUboBtitúció erodmónyo.

2» 5 А jo- tövu főnevek végsődésoi

Ab orr© a dekliaúciós típusa jellemző flexiók ere#
tövu vógbő-dotüket tekintve általában megfelölnek as 

déseknek, hangalakjuk pedig a téma *-Jjr másoalhcngsójó
nak / * -1,- / hatásával magyarámhatós - b < *-,1 ^ f 
-át < о« -i < *-;!&* «нивь < ”-лошу» stb. /vö* többek
kösött По illet 1951« 529, Va illant 1956*47-48, Brauer 

1969*73-75/* miatt ав alábbiakban aiadösoB© kót olyan 

flexióval foglalkozunk, amelyekre nem érvényes a fenti 
megállapítás.

2. 51 Var:* -/.i/u

A ssláv -u, vógBődést a kutatók egy rósse egy feltété-
**-;iu- tő Vsg végsJdéoének tartja, amely kiszorítottamл 

ав eredeti -£ végBődést /vö. ©t*»ce/í Vqillant /1958149/, '
■* -re^ /1965*65/, Brauer /1969*74/, Stiebor/1979il06/,'€ /

lesett
v.'c:

Л V"

ч<;\< 5 •*'
<-r'
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Mivel a * ,iu- tő létezése nem bizonyított, valószínű
leg helyesebb egysserden ав ^-tő Vsg »ü /<. le. *-ou. 

vö, Escmerényi 1980:168/ flexiójából kiindulni, amint aßt 
iLerroll /1965*103-105/» Georrdcv /1969*65/» Altgo taillier 

/1976t83/ ée a
rint ав analógiás átvételnek ав volt ав oka, hogy as erede
ti Vsg * -e egybeesett volna a Nsg végződésével /*-,ios > 

M-:íe /. iíen lehet as ónban kisórni azt a lehetőséget,
hegy a Ksg végsődéso kezdéstől fogva -Лк volt /vö, többek 

kösött Georgiev 1969*65!/« *

Istieд /1963*83/ is tesBi, Ferrell ebо-Hires

&. 52 /ml* -/j/g /éssakon: -/Л/с /

1, Ав -g, végződés eregető.
Általánosan elfogadott ав a nézet, mely szerint сва- 

bályos fonetikai fejlődés oreűmónye az óbolgár Api flexiója 

Af-.icna/, vö. Meillet 1951*121* Vaillant 1956*46* i.'area 

1963*54* Brauer 1969*74* Georrdov 1969*66,44-* > chelesnikor 

1964*35? Ferrell 1971*91-95* flü&g 1975*Ю* Shovelev 

1964*354| 1965*; 44* 'Brunner 1976*260* Altsotoüller 1976*04* 

Bobrov 1962*30* BohpalGtior: 1963*81-82* Prins 1977*262.

2. As -e vógBődés1 ' - "tJC

Az flexió a geleti és a nyugati szláv nyelvterülct- 

ro jellecző, szemben az imént tárgyalt végBÖdássel, 
amely déli ssláv sajátosság volt, Meillet sserint mindkét 

flexió a korai ős szláv **-.1 ons-ból származik, de as északi
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variáns elüb elveszítette aas; litésát és -e-vé fejlő
dött /1951*1^1/1 Z2/m Ugyancsak denasalisációt feltételes 

Ve,illant /1950*49/* klares — aki szerint az e előbb meg
nyúlt* 5 »órássá vált /f"/, s cefck ezután vess tett© ©1 a 

nazális képsési mozzanatot — /1965*54/, Trümmer /1978*260/ 

ée bobrev /1962*30-51/. Brämtr /1969*74-75/ sieriat szin
tén lehetséges os as álláspont* de as is elképzelhető* 

hogy ав északi szláv nyelvterületen а пав üli tás ki sen 

fejlődött.
Abból kiindulva, hogy as északi csoportba tartozó szláv 

nyelvek töbőségében as g. helyén *a áll* A. Furdal felté
teles!, hogy a denazalisációt megelőzte a aagánhangzó 

nyíltabbá válása / g > g /• Fmiatt as Api végződés© egybe
esett válna a ItApl a és az &—tövu Heg flexiójával /g > a/.
A fenyegető szinkretizmus elkerülésére minden olyan eset
ben, ahol erodetilog állt, új végződés jelenik meg* -o 

/1961*60-61/. Aszal kapcsolatban, hogy honnan szársasik es 

az új végződés, ffurdal вей foglal állást* mindössze annyit 

jegyes aeg, hogy az c. továbbra is önálló fenőma maradt.
Georgiov /1969*44, 66/ szerint az északi és a déli 

szláv Api- oorfóma úgy nemik & végződésnek a két sandhi- 

-variánsa* ^-.lons > -ig /Bagánhangzó előtt/, illetve 

*-jons !> *-.10s > -Лэ /mássalhangzó előtt/. Kosdotben 

valamennyi szláv dialektusban előfordulhatott mindkőt 
végződéstípus, később azonban délen as -gt északon az -ü,

1 Ssokás "harmadik e "-пак* Ъ térti urna к is nevezni.
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vált általánossá« míg a másik egykori sandh.1—variáns 

eltűnt a használatból.
Baoenló megoldást jav.sei aehBalstie/; /19S3tÖ2/ is, 

aki szerint -§ és -o ugyanannak a végsődésnek két külön- 

bößo stílusvariánea volt eredetileg. Megemlít авónban egy 

nácik lehetőséget is: a határozott /pronominális/ mellék
nevek hatását. Mivel esek a melléknevek végződésákben 

lényegében megismételték a főnév flexióját, ав eredeti 
Api ш norfémája a következő volt* **~j©s -jós. Fonológiai 
©kok* miatt ев a végsődés átalakult és *-jge -:iős for
mában kezdett szerepelni, majd később "kiegyenesedött", 

északon M-.1os -лов- re« délen újra *-j§s -jgs- re. As így 

létrejött vócBodóovarlánsok a főnévi rendoserre is át
terjedtek.

Érdekes álláspontot képvisel G. Holzer /19^0s14—22/, 

aki ав Api két végződését ocintén egy eredetre vezeti 
vissza, az eltérő fejlődést pedig ав egyes hangtani vál- 

tosások eltérő sorrendjével indokolja. As adott végződés 

szempontjából szerinte az általa megfogalmazott auslaut- 

-torvényt kell figyelembe vonni» 1. о veláris magánhangzók 

palatalisációja és palatáliséit oáosalhangzők után?
2. a nazálist tartalmazó diftongus után álló -& lekopását 
pótló nyálác követi; 2. s szóvógi ssonáns mássalhangzók 

elveszítik szoneri búsukat, amennyiben képző vagy fölső 

nyelvállású magánhangzó állt előttük; 4, a magánhangsó- 

rondszer fonológiailag kétfokúvá válik /eltűnnek a középső

* Sehmalstien 
pótló nyúló

szerint szó végén, —s 
s lép fel, vö. Í96$847.

előtt denazalizáció és
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nyelvállású Das nhangsók/* Ab ©Хоб két hangfejlődéot egy
formán, a fenti oerrondben sajlott lo valamennyi osláv 

dialektusban, a 3# és a 4. visBont nem. ÍSssakon előbb a 

3. sajlott le, s csak esután a 4,, délen vissont éppen 

megfordítva« A folyamat rekonstruálása Holser jelölésével 
a követkeső*

*k«nj - o<ns > *bxnj - one > Äkogij - őn 

Set követően óssakon* *Wnj - on, > ^kxnj - e >MkxnJ - :i 

/» кода/, délen asonbans *íaxná - én *ki>mj - in /akong /*
A sserső elmélete —- különösen ha readseerőben tekintjük — 

motodelógiai ssempontból igen fi yelemre Dőlté, a fonetikai 
nohésségek ellenére is /1. még as első fejesetot!/*

Egy másik mogyorósat aserint as Api -jj> a .io» tőben 

analógia eredménye, nincs fonetikai kapcsolatban a déli 
sslávra jellenső morfóméval. Ennek a nőseknek as alapba
аж a feltételeséé, hogy a *-iens /és а **-ians/ végsődésből 
a asláybaa ssabályos hongfejlődés során -:io kelotkesik, 

nig as Л-tő Gsg, iípl **-,ias flexiójából -Л&. Mivel as adott 

morfológiai kategóriák végsődése a kömény tőben mindenütt 
-X* ав egyes dialektusok ennek aegielolően a lágy tőben is 

csak ©gy flexiót tartottak meg. Essarint tehát aa óssaki 
dialektális sónára jellenső -& vógsődés a .la- tőből ssár- 

naaik, a követkeső analógiás ’aráaypár” alapján* 

x i -X = -£ s -i, am bői x s -o. /vő, .echclosnikor 1964*3^- 

39* Iterrall 1971*90-93* Palaboy 1973*10-11* Altsetoüller 

1976*84, 91./
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& ásóban forgó probléma csór о son kapcsolódik a .10—tövu 

Gsg, HApl flexiónak eredetéhez, ©sért ott Bég egyezer 

érinteni fogjuk.

2. 4 As a- töMÍi főnevek végződései

A már korábban is elmondottak alapján obben a ragozá
si típusban — és as ©sutén tárgyalásra kerülőkben —* is 

csak a leginkább vitatott flexiók eredetér© térünk ki, 

delgesatuak aiapkencepc lójának megfelelően. As a- tőben 

©sok a következők* Gsg, Hpl, Api.

2. 41 Qwit -£

As indoeurópai végződés M-ü§ volt, a ssláv flexió való
színűleg non ebből származik, banes egy *-Sns corfóoából, 

amely későbbi eredetű, vö. Özenerényi 19ÜOí^)2.^
Háhény szlavista megkísérelt« az ie. ”-üs-ból levezetni 

a szláv -ц végsődóst, a ssóvógi -j* előtt sártabbá válást 

feltételesve, vő. Meillet ДО| Salabev 1975*Ю|
Pring 1977*2621 Veléeva 19^0 *325. A "nos, MvÖs > óbolgár 

ni7» yy váltosásról ©aga Meillet is elmondja, hogy non meg
bízható feltételezés, mivel elképzelhető, hogy a kiindulási 
szóalakok tartálcástak egy nasális mássalhangzót. így a 

fenti auslaut-folyamat támasz nélkül ©arad, as -J3 önmagában

^ Sseaerényi est a véleményét Schmalstiog /196&/ elméletére 
alapozza.
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valószínűleg no es okozhatott ilyen nór tőkben zártabbá válást 

/vö. Kuznecov 1961aj73/*
P;k,slulis /136ßt 21-22? 27/ feltételest9 hegy a korai 

őoezláv korosakon belül létesett egy olyan poöiéüus, ani- 

kor as **£ két pozicionális variáns; al rendelkezett* nyílt 

szótanban **£, sárt ssótagbaa egy sártabb *£ allefen jelent 

Mg. Ев utóbbi fonetikailag szabály ев fejlődés serén szukeb- 

bé vált, s végül x-t adott, amely a Gsg végsődésévcl 
azonos« Szláv talajon azonban nehézségekbe ütközik egy ilyen 

"■árt д ** »lőferdulásáaak bizonyítása« Enélkül viszont 

továbbra sod valószínű a foltét-.;lesett hanglejlődési ten
dencia«

Több kutató azon a véleményen van, hogy a Gsg egy 

-ans végződésből származik, anoly megegyezik az Apl-szal, 

esetleg unnak analógiás átvétele. Az -n- nazális nássál- 

hangzó jelöniét© több alapot ny&jt a speciális szóvégi hang-
válhozáshoz, mint az -s, önmagában /1. az első fejezetet!/, 

vö. Vállpánt 1950*61; Brauer 1969*103-104; Матой 1965*36,
Gsg átvé-66; Dobrév 1982*53; Truccer 1976*260« Az Api 

tőihez valószínűleg az tőben meglévő Gsg = Npl « Api 

szinkretiznus adhatott ösztönzést, a .iá- tő kü zv о ti tá sá
véi, vagy anélkül.

Más jellegű analógiás kiegyenlítődést feltétele*
Selma lstic.~: /196Ь| 1971, 1983*89/* fontos szerepet tulajéi 

nítva a prenominalis melléknevek végződésének. Az elmélet

* T.i« az H"áa > egybeesett volna a Hog végződésével«
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lényege a következő* a nóvQási melléknevek végsődése 

Apl-ban /nőaenbcri/*-^üát - ^áHs volt, amely a szóvégi 
denasalisáeió és pótló nyúlás következtében *«иЬКс - Лав, 
alakban későétt ssoropelnij mivel ав д- tövű főnevek 

Api *-as /<^-5JSs / végsődé se megegye sett a Gsg *-as i légió
jával« a melléknév is átvette as Api ^-aHs - .ias végző
dését as eredeti Gsg *-as - das helyett* tükör a masa— 

lisáeió újra lehetségessé vált auslaut-pesícióban, as
♦ .1as helyére - ;iäils lépett, s a melléknévi

*-affs végződést a főnevek Gsg -a is — as Apl-ssal együtt — 

átvette* Végül es as flexió, hasonlóan as &- , a-
ős л- tövű Apl-lios, -x-be m©mt át* Bér es a nagyarásat 
meglehetősen újszerű* elvileg пеш kizárt* ha elfogadjuk, 

hegy a névmás! flexió hatást gyakorolhat a főnévi rendcser
re, est a lehetőséget a mellóknévragosással kapcsolatban 

is el kell fogadnunk*
Létesik egy olyan álláspont is, amely sserint as ^-ans 

> -x Véltesás fonetikailag
csak egy *-sns flexióból keletkezhetett, vö* ffenox'ov 1975* 

Г39-293 /Ehobloch nyomán/ és Uolzer 1960:10. Holzor el
fogadja Lehmann vélomónyét, miss érint es as *-ono vógr.ődéo 

as sr tövű főnevekből ssármasiks Mued - ons > ved - x 

/©st a lehetőséget Brauer 1969*14 sem tartja kizártnak/* 

Kuznecov /1961аa72/ sserint — aki egyébként a lágy végső— 

désvariáas miatt ugyancsak egy eredeti M-e>ns vógsödóst tart 

a legvalószínűbbnek — nincs alapunk aa n- tő befolyását 

feltételezni, ha anaak a deklinúciós rendszerben sehol

lehetséges, a szláv Gsg
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DÜGUtt ninec nyoma.
Toporov abból indul ki, hogy ha elfogadjuk a Gsg-ban 

egy -fi ♦ egy -fi végződés meglétét, lehetővé válik
két eltérő flexió /-fi as a- tőben, -fi a lágy variánsban/ 

homogén magyarásata. Ac indoeurópai deklinációban Gpl 
as egyetlen többes csámú eoet, amelyből hiányaik as -fi 
végződés* As -fi a sslávban a Gsg-hos járul; Gsg *-qd -fis 

Gpl -ею* As *-ош -fi flexió vagy kiszorította as eredeti
nek tekintett **-as -t, vagy es utóbbi nem is lótosett*
Ami до -oos végződés belső sserkesetét illeti, Teporov 

rámutat, hegy as -fi- elem ac aceusativuscal asssociálható 

/= ’’nem-orgativus” v. "inactivus”/» oíg as -fi a nocinativue- 

cal /« "ergativus”/* Ily módon a szóban forgó morf óma tük
rös! as esetek struktúrán belüli viszonyát, ahol a geni- 

tivust mind a nominativuc* mind as accuoativus ©otiválja, 

míg as accusatlvustcsupán a noninativus^. Álláspontját több 

különböző ssláv és nem ssláv, indoeurópai és nem indoeuró
pai tipológiai p&rhUBamaal támsstja álé a sserső. Meto
dológiai ssonpontból Top or о v tanulmánya oogkii lönbos 10 te 11 

figeimet érdemel, elsősorban asért, mert rávilágít a nyelv- 

tipológiai ©leesés fontosságára ac öoesehaeonlító-történeti 
kutatásokkal kapcsolatban.

Kevésbé meggyőső Geor^lov /1969*87-69/ foltétolesése,
-fi forrása as Д-tövS Abl sgamely osérint a ssláv Gsg 

*-ú/d/ flexiója. Es as álláspont fonetikailag ugyan nem

^ Vo. Kury2:ovjics 1964; 166.
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jelentene problémát, vlssent nem bis ©nyitható /оа пев is 

vlószínő/ ses egy ilyen *-űd végződés létesése» sem a 

kosi smer ton improduktív Д- deklináció hatása az Jj» tövu 

főnevekre,*

Érdekes, bár teljesen új Schelegniker /1964t22-29» 

1967í125/ magyarázata, amely szerint as Г-tövu Gsg -y,
tövä Gsg -a flexióé: a régieredete ugyanaz, mint as 

Lsg végződés átvételéről van szó /1. 2, 14/, Ab -y. sorfám 

locativusi jellege mondattinilag igazolható ав u zепл. 
de zemljg típunií kifejezéseken keresztül, A fonetikai 
fejlődés a következő veit a szerző szerint: *-ős /> -um/> «*ф» 

fitzcunüller /1976*06-87/ szerint /aki elfogadja Ceheles
ni kor elméletét/ ez a magyarázat valószínífbb, mint az el
terjedtebb, az ji-tő analógiás hatására épülő Api—* Gsg 

feltételezés* Ha tekintetbe vesszük, hegy az itt javasolt 

álláspont azonos elvon magyarázza az 2r* *Шг» Ж- és && 

/déli szláv változat/ végződések eredetét, megfelelő mon
dattani igazolással kiegészítve azt, feltétlenül számol
nunk kell vele, mint a szóban forgó probléma egyik leg
figyelemreméltóbb megoldásával.

Végezetül megemlítjük Fetnborg /1976:115>-116/ morfoló
giai elméletének ide vonatkozó tételét, amely egyúttal 
az 5-/.15- tövu HA és Gpl flexiók orodotéro is válását 

kíván adni# A szerEő szerint a se óvégi **-jj eltűnése előtt 

az a- deklinációban a Hsg végződése null-morféma volt» az

* Kuznecov /1961а:56/ és mások szerint az д-tő nem képvisel 
külön ragozási típust, pusztán a sássalhangzós ioklináció 
egyik változata.
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as Ass-6 a Gog-é а 5ф1~6 is ®-£t as Apl-6
*HSSt * Gpl-ó pedis *-ü# Foinborg sserint as *-s elveeité- 

se után as általános végződéssé vált /а fteg kivételével/. 

Időközben a tematikus nagánbcngsó /-о/ váltósata jelent
nos valan nayi végsődé ©formában,,а К óe Asg kivételével«

plgg sg

*-£- 9
H *-ű- 9
A

*-u -líG

Лв £ д altemúció variánsa tehát a kövctkeső eoe-
tekbea jelenik ©eg /figyelembe véve as jö- tővel kapcsolat
ban — 1. 2, 1! — elmondottakat is/; a hím» és nőnemű

és I- tövű geaiti-főnavek alany- és tárgye setében» as 

tusban és as £- tövű intferuseatalisbau. /esetleg az &- tövű
Ipl ós Bpl s-ban is/.

Feinberg szigorú strukturalista elvekon nyugvó elmélete 

/amely- sok szempontból rokoni”Gható Karír entrópia-elméle tő
nek alapgondolatával/ feltétlenül figyelmet és további 
elemsóst igényel.

-4 /~*JW2. 42 Iorí

A osláv végződés non vesethető le as ie, K-á- ból 

/vö, Szeeerényi I98G1202/, minden valószínűség szerint egy 

balti-sslúv ”-ат folytatásának kell tekintett»*.
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As eredeti oslóv Ids -g. a eelléknevekböl, Illetve 

as I-tova főnevekből Buta the tó kis novg -jg, hö%.
/vö. Vaillant 1958182, Brauer 1969*104-109/. As óbolsár 

emlékekben előforduló log g- vógBŐdós3, kapcsán eltérnek 

a vőlenén^ek, amennyiben r-loillet /1951*519/* V illant. 

Наш2 /1968*49/ és Georgiev /1969*90-93/ archaisfausaok 

tartja* @£g Bräuer. Aitsoteüller /1978*87/ és mások 

ssérint valószínűleg kontrakció erednénye os a flexió*

-od£ > “£•
Georcicv szerint as eredeti log -g. csupán presódtai- 

lag küiönbösött as Ado végsödéoébll, emiatt teljesen ki
szorította as —©jg váltósat. Bs utóbbit aévmási ivMtt&ll 

•tartja a kutatók többsége /vo. pl. MaroS 1965*59* Bräuer, 
V' illant, Aitsotmiiller, Sohaalotieg 1965*245/.

?• 45 isL» -a.

Ab eredeti indoouórpai íipl flexió *»aa volt /vö. rse- 

aorónyi 1960*202/, éneidből Hoillet /1951*121, 518-319/, 

Gulabev Д975:Ю/ és grins /1977* 262/ ssoriat ssukebbé 

/sértabbá/ válás során alakult ki a megfelelő ssláv vég- 

sodóo. A sslavlsták körében mégis általánosabb as a néset, 

h©gy a Bpl -2. végsődóse пев nás, mint as Api átvétele

* Vö* llaVfi óiig, dligotf, vojevodg, cistotg, verg ctb.

о Нава as or int а longa' е 1 és cseh log r.vbn. rabot 
r,/be, rybu/ foroúl: is as eredeti -о rely totói, 
fctrrr .alTÉIt alakok /49/*

Ц /vö. Asc
non podiS



1
- 120 -

/ /, az Ъа és az a tematikus deklináció cin táj ára
/vő* ЦЩдЦ 1956«83-84$ Hares 1963*56f68| BrSuer 106-107* 

Truaaer 1976* < 60* Holser 1980*10« Наос 1966*48« Duridanov 

1968/* Bár az indoeurópai nyelvek adatai egy *-Se végző
désre utalnak Apl-bon is, valószínű, hogy a szláv — a 

göröghöz és az itáliai nyelvekhez hasonlóan — analógiás 

úton rekonstruálta az eredeti ^-őns U
GChBalstleg a Iígl -v, eredetét ugyanúgy nagyérásza, 

nint a Gog flexiójáét* Alternatív megoldásként azonban 

negeclít nég egy lehetőséget /1. 2. 41/*
Eszerint elkópzolhctőnek tartja, hegy Apl-Ьаа a végsődás
nék két stílusvariánsa veit, a gyors beszédre JellensÖ 

*-űo és ß tagoltabb *«5Ho. Ab *-ác váltósat alapján as Api 
flexióját kezdték azonosítani a Upl és a Gsg-éval. Az 

**ans szabályos fonetikai fejlődés útján válik -д-vó a 

cserző szerint /1983*92/*
Goor:lev /1969*93-94/ szerint ап a5no fonetikai ref

lexe a cslávban nem lehet -y., ezért morfológiai megoldás
hoz folyanodik. Akárcsak a Gsg—bon, itt is az T[-tő hatá
sát feltételezi* *-üns > ^-us > -£* A beígér nyelvész 

szerint az д- dekllnációnak bizonyos fokig olyan szerepe 

volt az ä-tővel kapcsolatban, mint az u,- ragozási típus
nak az £-tő vonatkozásában. Fz az álláspont azonban egyelő
re igazolásra vár /vö. 2*41!/.

Scho lesni kér /1964136-39/ és /itse taillier /1978*88/ 

egyaránt azon a véleményen van /Georgiovhes hasonlóan/, 

hogy oilíApl végződése пев vezethető le sop egy **-as. 
oea pedig egy *«SiB norfónéból, Analógiás átvételről van

/
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gbó, Belenő к során as £-tu Api / *~ons > / «g flexióját 

kestíték es £-tő Apl-éban is hasBnálni, mjd innen terjedt 

át a Hpl-ra,

2# 51 Ggüf И Api i -/j/g /écsákón: -/J/o/

1, As -g flexió orcdete.

Ab uralkodó nőset cs rint as -g végcődós ae ©rod©ti
los Api ^-.iönc-ból köletkesott, raajd később aindhárom 

morfológiai kategóriában általánossá vált a dóli osláv 

nyolvfcorülofcon /vö. Vaillant 195£«67-aót 1950« 216-218; 

Brauer 19699126t Mares 1963*59-60; GSlabev 1975*10-11? 

Trusaer 19781260; Erins 1977*262-2631 Velgova 1980«327- 

52В; ; Shevelov 1965*240/# As analógiás váltás ás való- 

ос fnulog as ,1-tő Dintájára történt,

rchelcsniker /1964«33-35/ és /itseüoüllor /1978*09-91/ 

vóleBónyo as rint as -f végsődés fonetikailag ai 
hető lo ав Api *-jans taorfóoájából, de ni 

s6g hasonló analógiás kölcsöneősre, elvei о Gsg flexiója 

/akárcsak a Dór tárgyalt deklinációkban/ egy rógi Lsg-ból 

osármasik# Л fejlődés nonet© о követkeao lehetett« *-ioi> 

> *«■$!§ > -jg # Бв a -/j /g as ónban csak formailag 

Ígyi>lk neg a HApl flexiójával, aaely a ;io-tő Apl-ból*

VOBQt-

is volt ssük-

^ Valan int a nAvB&sl rendавérből, ahol a nyelvtani nőnek 
különbség© as adott kategóriában oár neutralisálódott.
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került át a ,1a- tő Apl-ba, tya jd innen a Kpl-ba is.

V
2* Az «Ю eredete

Vaillont /1. fent/, Brauer« Mares és Trümmer ob м~е_ 

flexióból származtatja ав északi szláv -£ végződést, omolj/ 
nézetük szerint az előbbi denozalizáclójával keletkezett* 

Ennek oz álláspontnak oz a hiányos, ága, bőgj’ nem ad vá
laszt egy fonto problémára? ha a nazalitás elvesztése 

valóban élő fonetikai tendencia volt, miért nem terjedt 

ki a porticipiumokra is? /vö« Kuznecov 1961a?76-80/.
Egy másik elmélet szerint az -h5 flexió szabályos hang- 

fejlődés során keletkezett a Gag, illetve a Kpl й-лов 

végződéséből, vő* Gebele:;niker /1964?22-29, 35-40/; 

Aitsotmüller /1970109-91/l Ferrell /1971*90-93/» Galábov 

/1973*10-11/5 Prinz /1977*262-263/. Ennek megfelelően 

az ún. "bormadik e” nem létezett a szláv nyelvekben.
Von agy olyan álláspont is, mely szerint Miad az -f, mind 

az -*e végződés ugyanarra az ősoziáv morfémára megy vissza, 

előfordulásuk külső tényezőktől függött, nolzer /I960*
14-22/ az egyes auslaut-folyamatok kronológiájában látja 

az eltérő fonetikai fejlődés okát /1. a .io-tönól rész
letesebben!/, Gqorr;lev /1969*90-99/ viszont sondbi-tör- 

véa^azerusógekkel magyarázza о jelenséget? az -g végződés 

az ősszláv **-;íans- ból /magánhangzó előtt/, az *05 pedig 

/< M-.iőhs. mássalhangzó előtt/ flexióból ssáÉ-
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mozik /1. 2, 52/*1 Gofamalstior; /1905*96/ iß egy **-jans 

végződés két variánsát tételesi fel аз ősszláv nyelvben. 
Véleménye szerint esek basEnálata a beszéd stílusától, 

tempójától függött* Д nazális váltósat Apl-on kívül tör
ténő meghonosodását valószínulcg elősegítette a pronomi-

$4 *

nális melléknévi rendszer is a déli szlávban /vö. 2.41/.
*

Aa egyes végződések általánossá válását északon, ill. 

dóion morfológiai tényezők szabályozták, mindenekelőtt 

az 5- és az i- tő paradigmája.
A jő- tővel kapcsolatban itt vázolt kérdéskör о szláv 

történeti morfológia valószínűleg; egjik legvitatottabb és 

legbonyolultabb problémája, korántsem tekinthető megoldott
nak.

2. 6 Az i- tő végződései

Geor ;icv ánnak a véleményének ad hangot, hogy az i-tövu 

főnevek flexiója eredetét tekintve világos /1969*31/.
Az alábbiak azonban cáfolni látszanak est ez álláspontot.

1 Ezek о sandbi-variánsok kezdetben csak az Apl-ban sze
repeltek, később - miután északon kizárólagossá vált az 
-c, délen pedig az -g — az Api végződéso jelenik meg 
a~Hpl-ban és a Gsg-betn is /északon ez megegyezett az

eredeti flexióval! -^§ < -job /.

\\/s v

ц• t
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2. 61 Dc^j -i

ü se merényi /1960s 167/ szerint a szláv végződés egy 

*-ei folytatója, amely — hasonlóan a latinhoz és a 

litvánhoz *— az ie. M-eiei flexióból keletkezett, 

ügy one sen a véleményen van ...c illet /1951*335/ és 

Dojrev /1962« 164/ is, míg Brauer /3.9698153/ nem tekin
ti bizonyítottnak, hogy as a-ei flexió valóban a fenti 
módon jött volna létre. ¥aillant szerint a balti-szláv 

*-ei as ©tematikus ragozás hatásának tulajdonítható 

/1956«153-13V• Aitsetmüller /1976*73-74/ is valószínűbb
nek tartja a mássalhangzóé deklináció befolyását , 
mint a haplologiát, de nem tartja kizártnak, hogy 

szerepet játszhatott itt az £- és а лa- tő analógiája, 

is, t.i. ezekben a ragozási típusokban a dativus végző
dése egyes számban megegyezett a locetivus végződésé
vel. Alosonló tendencia figyelhető meg a mássalhangzós 

deklin oióbon, ahol a Dog -i fokozatosan kiszorítja 

a Leg -о flexióját./ Л teljes egybeesést megakadályoz
ta, hogy • Dog -i végződése hangsúlytalan volt, szem
ben о vógbangsúlyos Lsg-ssal /vö. Kuznecov 1961a*34* 

Bchelesnlker 1964*16/.
Egyedül Kares /1963*54, 66/ tartja levezothetőnek 

a Dsg -i morfémát egy * -ioi flexióból* *-iei >*-jei

v
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**-лЫ > «i , Es a bangfejlődés /bar о nora-órték vál
tozatlan marad, vö. 1. fejezőt/, azonban non valószínű, 

mivel egy ’“gostlei szóalaknak az óbolgárban ,-oati 
felelne meg, eszel szemben mindenütt ^osti van 

/vö. Aifcsetmüller 1978*73/.
Kuznecov /1961a*52/ rámutat, hogy az adott morfológiai 

kateüóriát meglehetősen eltérően jelölték az eg^ee 

indoeurópai nyelvekben, emiatt elképzelhető, hogy a 

Dsg végződése nem közös talajon keletkezett. A sziúv- 

ban — a szerző szerint — a puszta tő -oi- foka adja 

a flexiót /a Lsg-ban valószínűleg -el volt/. A d^tivus 

és a locstivus közös eredetével kapcsolatos nézeteket 1. 
a 2. 15 és 2. 17 Alatti

Az -i végződést Georuiov /1969*18/» nolzer /1980* 

11-12, 27/ és Schmalstier, /1983*86/ is **-£i-ből szár
maztat ják,ic az utóbbi eredetévei kapcsolatban nem 

foglalnak állást.

2. 62 Kgl |> -J^c, Í s -i

A hü^aJx -ьле vég»644intte is lftdoittfépii alap
ra elvben **-eies felelt meg /vö. Szemerényi 1980*187- 

168/. Ее illet /1951*336/, Eares /1963*60,67/» -rauer 

/1969*156-157/, Oobrev /1982*118/ és scomalstier; 

/1985*87-88/ különösebb kommentár nélkül állapítja meg,

í
1
I
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hogy a szláv flexió fonetikailag levezethető a re
konstruált ^-eies morféiuából.

Vaillant /1920*110/ azonban rámutat, bogy es az 

álláspont ellentmond a hangtani törvényszerűségeknek, 
emiatt egy balti-szláv **-1хез végződést kell kiindulás
ként feltételeznünk, amelyben valószínűleg az -i- téma 

jelenik meg analógiás úton /1958* 135-156/# zcmerónvi 
/1980*187-188/ szerint az -i- magánhangzó a plurális 

többi esetéből került át a nominativusbo#
Aitzetmüller /1978*74/ álláspontja szerint a szláv 

végződés nem származtatható a feltételezett ie, M-oico.
^-ies. ^-Xs. -lies flexiók egyikéből sem, in

kább a /nem attikai/ görög JtoAie.^ , oit£ s zóolakok-
kal hozható kapcsolatba, amelyeket a védikus ind avifa.*

deklinációval1ke11 rokonit ununk. A kérdésavyah.
egyelőre tisztázásra vár*

я о

A nőnemű végződés oz ált alános* elfő adott nézet 
szerint analógiás átvétel az Apl-ból, feltehetően az 

Ji-tő mintájára.

2. 62 Afii * -1

Az indoeurópai végződés minden valószínűség szerint 

ins volt /vö* Bzemerényi 1980*188/, amelyből szabályos

1 Vö. Bzemerényi 1980*188-189$
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fonetikai fejlődés során /а ssóvé&i mássalhangzók el
tűnése + pótló nyúlás/ keletkezett a szláv flexió* 

been a nézeten van többek között Г.pillét /1951*336/,
Vall lant /1950*214/, I ares /1963*67/, kräuer /1969*157/, 

Агшааа /196 * 116/, Obbvelov /1965*239-240/, Heinz 

/1977*263/, üolzer /I960s15-27/, bobrev /1982*30,33/, 

áohnalstieg /1983x68/ és Wesnke /1934*146/ is*
Magyaráz tra szorul azonban az a tény, hogy a cselekvő, 
jelen idejfí melléknévi i.enév Heg m flexiója — amely 

ugyancsak az g-lns < s- ints morfémára megy vissza — 

eltér a várt **-i végződéstől, vö. óbolgár xvalg*

Voillant /1* fent/ és Bräuor /1961*106/ a parti- 

cipium felxióját analógiás innovációnak tartja, amely 

a függő esetek /xvalgst - / hutására jelont meg.
Prinz /272/ morfológiai okot feltételez, ©mennyiben az 

^-ins > -i — hasonlóan az északi szláv g-;1ens > **-лез 

> -ю folyamathoz — bangfejlodés, azaz a denazakizáció
«

a pótló nyúlással, kizárólag az Api kategóriáját jellemzi* 

Aitaotiaüllor /1985*75/ szerint о попешГ—i- tövu 

főnevek Api Végződés© nem ^-ins-ből. hanem egy ie*
M-Io morfémából származik, álláspontjának igazolására 

az óind matlh szóalakot és a litván -£.c flexiót hozza 

példának, azonban a litván végződés levezethető egy 

bolti-szláv M-ins /vagy ** -Ina/- bői /vö* Vaillant 

1958*136/* Ebből következik, hogy Aitzetmüllsr másik 

feltételezése, mely szerint a nőnemű főnevek esetleg
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ó.-’poi: az oi i -i / < *-*Х; / v.. '•s.Y;-.:;: Y';,
ugyancsak nem valószínű. А в ser bő egyébként nem sarja ki 
as K-jLma>-i fejlődés lehetőségét, ós elképzelhetőnek 

tartja, bogy as -£/ «i allomorfok kiválasztása alaktani 
tényezőktől függött /54/*

2. 7 A mássalbangzós tövu főnevek flexiói

Mint ismeretes, a mássalhangzó© tova /atemutikos/ 

delkináció nem tartozott a produktív ragozási típusok 

közé, mi el már a legkorábbi szláv nyelvemlékek is arról 
tanúskodnak, bo у fokozato an háttérbe szorul a tematikus, 

magánhangzóé tövu felxióval szemben. A legjobban megőrző
dött különbség az atomatikus és a tematikus ragozás 

között az, hogy az előbbiben a Nsg szótöve eltér a többi 
esetétől, vö. óbolgár kasa - kaaene 

mati - matere
Már ősosláv talajon megkezdődött azonban az esetek közti 
különbségek nivellálódása a tömörfáméban, mint azt az 

új, a függő esetek hatására létrejött nominativusi kamenь. 
кгvri. matert típusú szóalakok is illusztrálják. A szóban 

forgó változáshoz feltehetően katalizátorként járult 

hozzá az eg^es magánhangzóé tövekben megfigyelhető N = A 

szinkretizmus. A tőegységesülésen kívül ugyancsak koréi 
jelenség a magánhangzóé ragozási típusok végződéseinek 

megjelenése az atematikus deklinációban /'mindenekelőtt

ing, - jönne. •.,
9 alovo - sloveoe.... kry - krzve...

• • •,

• • •

I

i
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az i- és es £-tö befolyása volt erős/. Lessel egyidejűleg 

as er deti, mássalhangzós tövu végződések fokozatoson 

visszaszorultok* ami az egyes szláv nyelvek történetében 

as adott ragozási típus felbomlásához vezetett, A tema
tikus flexió elterjedését gyakran kíséri különböző 

produktív „főnévképsok megjelenése* es azonban, későbbi 
fejlődés eredménye /vö. Laras 1965* olsnsLi 1979/*
A kővetkezőkben néhány régi, a mássalhangzóé tőre jellem
ző végződéssel foglalkozunk#

2# 71 n- /-men- / tő, Hsa иг

i.eillet /1951:541/ szerint as indoeurópai végződés 

*-]3 volt, amelyhes később egy ®-£3 járult# Ebből a bang- 

ke peso latból — a másealbhng só le kopása, ill# a magán
hangzó zártabbá válása során — keletkezhetett a szláv 

végződés. Me illet a &&. vaksit? -£ és a latin -jő 

flexió alapján rekonstruálja a régi morfémát, amely 

problematikus, mivel a függő esetekben mindkét nyelv
ben kimutatható egy на- elem. Ez — a többi indoeurópai 
nyelv adataival egyetértésben — arra enged következ
tetni, hogy a fenti két nominations* végződés másodlagos* 

Kiindulásként tehát nem *-ős végződést kell feltételez
nünk /amellyel kapcsolatban a fonetikai fejlődés is vitat
ható/, hanem egy ie# *-on morfémát, vö# s sumeréiig i 

/1900:179/» Arumaa /19648119/, Uaziulis /1965:29-29/, 

Duridanov /1966:24/, őrüixor /1969/IIíü, 1961*105/, 

Aitaetmüller /1970«95-94/ és Trümmer /1976»260-61/.
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Ez az álláspont bangtanilog azt a problémát veti fel, 

bőgj аз i^erendszer jelen idő 1 eg —p /< *—ön / végző
dése miatt nem világos a kétféle fonetikai fejlődés oka* 

Valllant /1950s216-218/ feltételezi, bőgj aa igei végződés 

későbbi, a nazális magánhangzó csak azután keletkezett, 

bőgj ez eredeti *- mb flexió redukción ment keresztül, 

eddigre azonban már lejátszódott az ö > £ változás.
Ennek ellenére a francia szlavista nem zárja lel égj 
*-ons kiindulás jelentőségét.

Több kutató azon a véleményen von, bőgj a h&nnemu 

főnevek Rag ®-s> végződése valószínűleg általánossá vált 

az egész szláv deklinációban, igj az adott esetben égj 
*-ons flexióval kell számolnunk, omoljbői fonetikailag 

ellentmonűáeaentesen vezetbető 1c az -&« * kmffins > 

каш. Ezt о nézetet képviseli üres /1963*55/* hevelov 

/1964*333/* Golabov /alternatív lehetőségnek tartja 

reillet javaslatát} 1973*12-13/, Irina /1977*260/, 

liolzer /1980*10/ és Dobrev /1982*191/ is.
Eem meggjőző Scbmalsiten /1983*97/ magjarázata, aki 

szerint о bongfu jlódóo a következő volt* *-oR > *-0 >
*-u szlávban az * 1> magánhangzó bizonjitottan
5-t ad, nem pedig*ű-t.

A fentiekben tárgyalt elméleteket haagtanilag el
fogadhatatlannak tartja Geor, Деу. aki szerint az indo
európai аХардуelvben 0 Hog végződése ebbon a ragozási
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típusban I volt* amelyből a szlávban -a- nak kellett 

fejlődnie* Mivel es utóbbi végződés nem felelt mg as 

adott kategória jelölésére, új flexió szorította ki* ás 

-2 megjelenésével kapcsolatban három elképzelést tart 

elfogadhatónak Georgievj 1. azTí-tő Ksg végződésének át-* 

vétele; 2, as на tő más esetvéss ődése iné к / «дщ$ , -угь« 

-уmi* -yua / hatása; 3* az ősszláv nyelv korai periódusán 

ban as eredeti végződést kiszorítja egy интв /magán
hangzó előtt/, ill. *-шз /mái-seIbanssó előtt/ flexió, 

amelyben az -u- a függő esetek hatására jelenik meg; 
a késői ős szláv ban lej át zódik as *-03 >*-yx > *jg 

hangfejjlődés /1969*119-125/. Ezekkel ©z elméletekkel kap
csolatban felmerülnek e következő problémák* 1. Mem való
színű^ hogy az eredeti ie. flexió *-o volt /1. fent!/;
2. ás u-tő túlságosan improduktív volt ahhoz, hogy végső
dést kölcsönözzön egy másik nyelvtani nemhez tartozó 

ragozási típusnak; 3* ás idézett végződések közül csak 

as lag -уni fordul elő az óbolgár emlékekben, as is mind
össze egyetlen alkalommal1; 4. As -u~ magánhangzó a 

függő esetvágződésekben sem bizonyítható.

2. 72 n- tő, Ns es n * -g

Az indoeurópai végződés *«n volt* amelyből nem ve**th»
£l •

hető le fonetikai úton a szláv ing típusú főnevek flexiója.

1 Vö. Diels 1932*164.
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Emiatt ■ senor еш! /1920:180/ a függő о etek, ill# az 

imen- tő listását feltételezi az létrejöttéhez#
**н|£ végződésből indul ki Maffiulis /1965*29} alternatív 

lehetőségként *-in/, Prinz /1977*260/ és SchmalatieK 

/1985*100/ is# Mivel g~6n végződésre más morfológiai 
kategóriákból nem lehet példát találni, az itt említett 

*Цм| vülriM&s Ш igazolható, és © bizonyított
*~in > ~ ь bsngfejlodéa miatt nem is valószínű#

Más kutatók véleménye szerint a végződés magánhangzója 

nyúlásf okban szerepelt, vő. Vaillant /1958*205/, - areо 

/1965*55/, Kuznecov /1961а*50/, Aitzetmüller /1978196-97/ 

és Holser /19с®:10/# E’z ellen a nézet ellen szól vi zont, 

hogy bár az bangfejlődés lébe tséges,a nyúlásfok
feltételezése — semleges nemű flexióról lévén szó •— 

nem megalapozott /vö# Me illet 1951*542, Eräuer 1961*105/*
A görög ovojxk. , G. ovo'^kto^ , ill, a latin 

ацшопtun-aтшед szóalakokra, másrészt sz -nt— dekli- 

náció hatására biv tkozva néhány szlavista azon в véle
mény en van, hogy ebben az e ötben egy másodlagos szláv 

M-nt /vagy **-ont / végződéssel kell számolnunk, vö#
Ke illet /1951»342/.Arumaa /1964:115/, Brüner /1961: 
104—105} 1969/11*25/ és Doarev /1982:206/. Amennyiben 

ez az álláspont helyes, az -g flexió szabályos fonetikai 
fejlődés során keletkezett a szóban forgó másodlagos 

végződésből#

f
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2, 73 Sr /-ter-/ tő, Hsfit -i

As r- tÖV\T főnevek Nsg-át a tő nyúlásfokával fejezték 

ki, amely így к lönbözött a -tér- foktól, a vocativus 

morfé: újától /vö. Szemerényi 1981-132/* A kérdéses végző
désre vonatkozó elméletek többsége is est as álláspontot 

fogadja el, в osláv végsődós eredetével kapcsolatban 

azonban eltérnek a nésetek. A fonetikai magyarázat sserint 

a szóvégi szonor mássalhangzó előtt as *-е- sártabbá 

vált,*-T-t adott, majd az *-г eltűntí **-ep > *—ír >
*-l > -i, lsen a véleményen van többek között bzemeré- 

g?l /1* fent/, Агшааа /1964*117/, Ma%iulis /1963*28/, 

G&Labov /1973*17/ és Velceva /1900*323-32^, GSlabovra 

hivatkozva/, Ennek az elméletnek as о hátránya, bogy olyan 

ausleuit-fojlődést feltételes, amelyet nem lehet párhuzamos
példákkal alátámasztani, követkesósképpen nem tekinthető 

1meggyőzőnek#
A másik álláspont nem tartja lehetségesnek as й-юг>

-i hangfejlődést, esért analógiás megoldást javasol, 

elsősorban a rabyni, Ьодупх típusú főnevek Nsg flexiójá
nak hatását feltételesve, Eszerint tehát a szláv Ksg -i 

az r- tőben másodlagos végződés, amely kiszorította az 

eredeti *4i~t, vö, Vaillant /1958*236-037/, Brauer 

1961*1 )5, 1969/11*71/, Kuznecov /1961а*29/, Geor.,iev

^ Arumoo nemzsária ki a régi i-tő hatását, Vel&cva pedig 
egy esetleges -ers flexió létezését / «ч2г helyett/.
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/1969*129/, Prinz /1977*264/ és Aitzotmiller /1978*100/.
Ren kellően megalapozott Bchmalstior; véleménye, 

oki egy ie• **-er flexiót tekint kiindulásnak. Az amerikai 
nyelvész szerint ennek e végződésnek már az indoeurópai 
al&pnyelvien volt egy sandhi-variánsö1 egy /xaássalhonssó
val kezdődő szó előtt megjelenő/ *-£> amely a szlávban 

zártabbá vált és -i lett# Fonetikai párhuzamként 
Oobmalßtieg *като > каш változást bősze példának, azon
ban ez utóbbi sem meggyőző /vö. 2* 71/* /1983*97/*

Szintén problematikus, de hangtani szempontból kevésbé 

okoz gondot Lax-ev /1953*33/ félté .előzése, mely szerint 

az ősszláv nyelvben valamennyi főnév — a semlego, neműek 

kivételével —Hsg-bon **-<з végződést kopott, amely lehető
vé tette az “-юга > -i hangváltozáot él egyidejűleg az 

új végződés megjelenését* Ennek a nézetnek a követői 
**olzQ3t /1980*15-2*4 részletes fonológiai elemzéssel/ 

és Dobrav /1982*191/ is.

2. 74 Lag 8 -Ц

Az adott szláv végződés nem vezethető le fonetikai 
úton vz indoeurópai Lag **—± /vö. Szemeréayi 1980*170- 

179/ flexióból, ezért az előforduló magyarázatok kivétel
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1

nélkül morfológiai természetűek1.
Шillet /1951*341/ vélemén, о a serint as -e nem más« 

mint a locativus képséséhes használt po.Jfcposíció 

/vö. ópe-rssa -a/, mis Kuznecov /X961as43-45/ ugyan- 

ebben a morfémában egy partikulát /itt poabpozitív 

használ.'teán/ lát« amely osak fokozatosan vált flexióvá« 

Feltételezése szerint as -e / < / közös eredetű
a *VvAn prepozícióval. krüuer /1969/11*9/ is locativusi 
posztpozíciónak tartja az -£-t, ennek eredetével кареso— 

latban azonban nem foglal állást. Mindössze annyit álla
pít meg, bőgj ez a másodlagos végződén egy eredetileg 

flexió nélküli Lsg-hoz járult. Némileg eltérő Bobrov 

/1982*199-160/ véleménye, aid. aserint az -ю rokonítható 

egy "deiktikus partikulával**, amely például az óbolgár 

eae /Codex Buprasliensie/, bolgár etc, orosz /v/ot 

szavakban fordul elő. Azt sem tartja kizártnak, bogy a 

latin Ablsg h órain — cj, raster -о, lapid -e szóalakok -кз 

flexiója is hasonló eredetű. 3 s utóbbi feltételezés azon
ban nem valószínű, mivel a latin végződés az indoeurópai 
**-i folytatója /vö. pl. Brauer, 1, c./. A fenti elméle
tek nehezen bizonyíthatók, tekintettel arra, bog*, öz 

indoeurópai morfológiai rend ser floktaló jellege

1 Az óbolgár nyelvemlékekben előforduló Lsg -i végződés 
nem az ie. -i. folytatója, hanem másodlasoa7 az i- tőből 
átvett flexióT

»
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miatt eg? feltételezett posztpozitív partikulának viszony

lag korán flexióvá kellett válnia abboz, bogy beépül
hessen a deklinációha. Ennek ellenére az **-e végződés 

kizárólag a balti és s szláv nyelvekben mutatható ki, 

ami ellentmond az előbbi feltevésnek*
Valószínűbbnek látszik az az elképzelés, amely szerint 

a szláv beg -e, flexiója a Gss-ból származik* *-cs > -чз* 

Est аз — elsőként í'iklosich által megfő almazott — 

álláspontot vallja magáénak Vaillant /1950*184—185/,
1 rés /1965*67/ és erre11 /196?:655-659/ is* Hármuk 

közül Ferrell vizsgálta meg legtüzetesebben a szóban forgó 

problémát, s rámutatott, hogy a G = L szinkretizmus 

előfordulása /e duálisban, ill* az jl- ós u- töveknél 
a singularisban is/ önma ában nem volt elegendő elő- 

faltotcl abhoz, hogy ugyanez a vé eŐdéaegybeesés meg
jelenhessen a mássalbongzós tőben is* kivel az I- és az 

i- tőben egy más típusa /Dsg « Lsg/ szinkretizmusban 

is előfordul a locativus, a választáshoz egyéb tényezők
nek is szerepet kellett játszaniuk* A döntő szempont az 

amerikai szlavista szerint szemantikai természetű volt* 

a genitivus és a locativus grammatikai jelentésében 

megtalálható közös vonás“*’ abban ez értelemben, ©hegy 

azt R. Jakobson kifejtette alapvető munkáiban /1956,
1953/* Az analógiás végződésátvételt az tette asüksé-

^ Jakobson szerint a két morfológiai kategóriát össze
kötő szemantikai jegy a ’’kiterjedés” /orosz ob”лот, 
angol extent /, vő. pl. 195Bsl79*
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gessé, bogy a szóvógi nazális mássalhangzók kiveszéoével 
fenyegetett as accusativus ós a régi locativus /®-i / 

egybeesése, amely a szlávban megengedhetetlen volt.
A fenti magyarázatok közül ez utóbbit tartja a leg- 

elf ogadhatóbbnak Aitzetmüller is /1970«9^-95/•

5* Befőjezés

A szláv történeti morfológia túlságosan fiatal 

diszciplína ahhoz, bogy jelen stádiumában nagy hord
erejű, összegző tanulságokkal szolgálhatna. A 2. fejezet
ben felvetett kérdések vizsgálatával kapcsolatban egyér
telműén megállapítható, hogy ma még sok © nyitott, 

továbbra is megoldásra váró probléma, annak ellenére, 

hogy a legnehezebb esetek magyarázatára io tekintélyes 

— régi és új — irodalom áll rendelkezésre. Ezek közül 
a magyarázatok közül azonban ma már egyre inkább le
szűkül azoknak a köre, amelyok ténylegesen hozzájárul
hatnak az előrelépéshez, a régóta feltett kérdések meg
válaszolásához. kind határozottabban körvonalazódik a 

diakrón morfológia eredményes és valóban tudományos 

műveléséhez nélkülözhetetlen elméleti megalapozás.
A különböző, néha egymástól függetlenül létrejött, de 

ogymáot kölcsönösen megerősítő teoretikoi munkák, amelyek 

századunk második felében születtek, egyro vitathatat
lanabbá toszik annak ez útnak a helyességét, amelyet
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Honon Jakobson mintegy öt évtizeddel ezelőtt javasolt 

e nyelvtörténet problémáinak megoldásához, A strukturá
lj. te. módszerek a nyelvleírás, majd a történeti fonológia 

terén elért számottevő eredmények után polgárjogot 

n érték a diakrón morfológiában is, Ennek köszönhető, 
hogy rendelkezünk olyan konzisstens elmélettel, amely 

lehetővé teszi a gyakorlatban felvetett komplex kérdés
körök átfogó elemzését, A morfológiai változások nem 

teljesen véletlenszerű, izoláltan lejátszódó jelenségek 

halmazaként jelennek meg a kutató számára, bonom egy 

adott szempontrendszer alapján értelmezhető tendencia
ként, Bár attól még távol vagyunk, hogy ezek a tendenciák 

akár prospektiv, akár retrospektív irányban kikövetkez
tethetők, prediktálhatók lennének, viszont kétségtelenül%

határok közé szoríthatók,
A grammatikai opposíelők vizsgálatában, szinkrón és 

diakrón összefüggéseik feltárásában — elsősorban az 

egyes szláv nyelvek történetéhez kapcsolódva — máris 

vannak kétségtelen eredmények, amint azt például 
Zuravlev /1977/, Dejanova&ütanisevo /1976/ vagy Comrie 

/1978/ kutatásai is bizonyítják, nyilvánvalóvá vált, hogy 

az alöktan problémái nem megoldhatók a szomszédos nyelvi 
szintekkel /fonológia, szintaxis / való szoros kapcso
lat, kölcsönhatás funkcionális elemzése nélkül. Ugyancsak 

nélkülözhetetlen a szemantikai tényezők figyelembevétele, 

valamint az általános, minden nyelvi szinten érvényesülő 

tendenciák /egyszerűsödés, egységesülés, szimmetria, 'eV
Г'

A ;

у-•к
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ökonómia stb./ szem előtt tartásé, A leíró elvek tör
téneti alkalmazása és a felsorolt szempontok következe
tes felhasználása elvezetett oda, hősi? a gyakorlat iga
zolta a strukturalista elméleti megközelítés helyessé
gét, legalábbis ami az írásban jól dokumentált nyelv- 

állapotok diokrón tanulmányоsását illeti,
A dolgozatunk tárgyául választott korábbi, közös 

ssiáv periódus vizsgálata újabb nehézségeket tat fel, 

amelyek о fenti módszertani elvek megtartása me..lett 

további, specifikus eszközök bevezetését igénylik,
A rekonstrukció kapcsán felmerülő, a nyelvtudomány 

jelenlegi állása szerint kielégítően nem megoldható 

problémák az eddigi törtóneti-összehasonlító eljárások 

kiegészítését teszik szükségeősé. Mindenekelőtt a 

nyelvtipológia nyújthat jelentős segítséget, amint 
azt Jakobson /1956а/, Toporov /1975/» öobrev /1982/ és 

mások munkáiban jól nyomon követhetjük, A különböző 

nyelvok rendszerében és azok fejlődésében feltárt 

invariánsok tovább szűkíthetik az egyes kérdésekre al
kalmazható megközelítések körét, megmutathatják a vég
leges megoldáshoz vezető utat /vö* Greenberg, fíoenigswald, 
Cowgill tanulmányait a "Universale of Language" c, kötot-

19&5/, A történeti tipológia egyelőre 

kialakulófélben levő tudomány, amelytől azonban feltétlenül 
komoly eredmények várhatók. Kidolgozásra vár a flexiók 

változásaival foglalkozó morfo/fo/nológiai elmélet is,

ben* L, I. T,»
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emel nek csírái felfedezhetők Hemm /1966/ és Feinberg 

/1973/ tanulmányaiban, as általuk alkalmazott elvek 

azonban még nem alkotnak igazi rendesért*
A fenti méltatás természetesen nem teljes, okvet

lenül kiegészítendő Georgiev és Haves — a történeti 
alaktan torén kifejtett — raunkáoáógának elismerésével, 

óo számos, különböző szlavisták tollából származó tanúi
mén, , Gikk megemlítésével* Mivel azonban ez os áttekintés 

megtalálható az első /és részben a második/ fejezetben, 

feleslegesnek látjuk az ott leírtak ismétlését.
Végezetül fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy az új 

metodológia szükségessége nem jelenti, nem jelentheti 
valamennyi korábbon alkalmazott eszköz kritikátlan el
vetését. Lint minden tudományban, a történeti szlavisz
tikában is érvén esülnie kell a dialektikus látásmódnak. 
Ezért nem járhatnak sikerrel például azok a próbálkozá
sok, amelyek az újgrammatikusok két fontos alapelve* a 

hang törvények és az analógia megdöntésére irányulnak.
Bár az analógiás folyamotokkal kapcsolatban még sok о 

tisztáznivaló, a fonetikai változások Ostboff és Brug- 

mann által elsőként megfigyelt törvényszerűsége az össze
hasonlít ó-tört éne ti д, elv tudó: lány egyik legfontosabb 

tétele volt és maradt. Kézenfekvőnek látszik tehát, hogy 

о grammatikai morfémák vizsgálatában a prioritás továbbra 

is a fonetikai analízisé* csak egy adekvát hangtani elemzés
re épülhet fel a fonológiai, majd a morfológiai szint

1
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kutatása, tippen ezért elfogadhatjuk a további történeti 
alaktani kutatások jelszavául a Szeaeronyi 0. által ta
lálóan választott latin szólást! r-er aspera ad astra.

'I

/I

■
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