
Ъъа-г

Redukált hangok а Sinai Paterikonban

PhD-disszertáció tézisei

Pozsgai István

Témavezető: Dr. H. Tóth Imre egyetemi tanár

A Phd-disszertáció megírását a SOROS 
ALAPÍTVÁNY ösztöndíja tette lehetővé. A 
támogatást ezúton szeretném megköszönni.

Budapest
\ 1999 S,

\'Ü SZEGED £
*1



bejegyzéseket. Az 1-2. leveleket olajfoltok tették olvashatatlanná4. A 
kéziratot V. Sz. Golüsenko és V. F. Dubrovina adta ki 1967-ben 
Moszkvában5. Elemzésünk az ö kiadásuk alapján készült. A 
nyelvemlékben a fő kézíráson kívül még hét kézírást különíthetünk 
el, de ezek terjedelme a fő kézíráshoz viszonyítva csekély.

A nyelvemlék nem rendelkezik teljes nyelvészeti 
monografikus feldolgozással, valamint a redukált hangjaival sem 
foglalkoztak eddig. A kézirattal foglalkozó munkák elsősorban 
kodikológiai, mondattani és lexikai jellegűek.

1. Bevezetés

A jelen munkát egy, a jövőben megírandó, a Sinai 
Paterikont nyelvészetileg feldolgozó monográfia első lépésének 
szántuk. A redukált hangok kiveszése ill. vokalizációja a szláv 
nyelvek utolsó nagy közös változása volt, amely olyan fonetikai és 
morfológiai folyamatokat vont maga után, amelyek eredményeként a 
szláv nyelvek egymástól történő elkülönülésében, önállósodásában 
(ami már a 11. ősszláv palatalizáció óta napjainkig folyamatban van) 
ugrásszerű gyorsulás következett be. A redukált hangok fontosságát 
az is bizonyítja, hogy egyes kutatók, mint N. Trubeckoj és N. 
Durnovo a kiveszésüket tekintik az ősszláv korszak végének1. Ha a 
redukáltak eltűnéséhez kötni az ősszláv kor végét erősen vitatható is, 
az azonban feltétlenül jogos, hogy az óorosz nyelv történetét, két 
periódusra osszuk, a redukáltak kiveszése előtti és utáni korra, ahogy 
ezt Nikolaj Dilevszki teszi2. A fenti érvek alapján célszerűnek tűnt, 
hogy a kézirat nyelvészeti feldolgozását a redukált hangokkal 
kezdjük. Az ősszláv *tbrt, *tbrt, *tblt, *tblt, valamint *trbt, *tn>t, 
*tlbt, *tht hangkapcsolatokat a jelen dolgozatban nem tárgyaltuk, de 
amennyiben majd lehetőségünk adódik rá, a Sinai Paterikon 
feldolgozásának második lépése lesz.

A Sinai Paterikont (Син. 551 jelzetű) a Xl-XII. században 
másolták3 ószláv eredetiről óorosz nyelvterületen. A nyelvemléket az 
Állami Történeti Múzeumban őrzik Moszkvában. Anyaga pergamen, 
a szöveget unciális írással írták. A kézirat 184 levélből áll, de a 183— 
184. levelek nem az eredeti szöveget tartalmazzák, hanem későbbi

2. Célok

Az értekezés célja a Sinai Paterikon redukált hangjainak 
vizsgálata volt, a redukált hangok állapotának feltérképezése. A 
disszertáció legfontosabb kérdése az volt, hogy a másolók nyelvében 
ejtették-e még a redukált hangokat minden helyzetben, minden 
szóban, minden morfémában. Ha már nem ejtették mindenütt a 
redukált hangokat, akkor a következő kérdés, hogy melyik szóban, 
ill. morfémában és milyen helyzetben nem ejtették. Mivel a redukált 
hangok kiveszése hosszú folyamat volt, teljesen nyilvánvaló, hogy 
egyes esetekben már eltűnhettek a redukált hangok, míg más 
esetekben még hangozhattak a másolók nyelvében. A központi 
kérdéshez még egy sor járulékos kérdés is társult. Vajon ha 
rábukkanunk egy jelenségre, azt a másolók nyelvi tevékenységének 
tulajdoníthatjuk-e, azaz a másolók nyelvét jellemzi-e az adott 
jelenség, vagy pedig a protográf(ok)ból (proterográf(ok)ból) ered-e. 
A normától eltérő esetekben vajon mikor feltételezhetünk egyáltalán 
nyelvi jelenséget, és mikor tulajdoníthatjuk az eltérést a másolók 
tévesztéseinek? Voltak olyan esetek is, amelyekben, meglehet, az 
eltérés nem fonetikai úton jött létre, hanem egy másik forma 
hatásával volt magyarázható, azaz a vizsgált jelenség analógia révén

í H. Tóth Imre: Bevezetés a szláv nyelvtudományba. Szeged 1995, 
57. o.
Horálek Karel: Bevezetés a szláv nyelvtudományba. Budapest 1967, 
116. o.
2 Дилевски Николай: Руски език. Произход и исторически равой 
през вековете. София 1971, с. 37-38.
3 Голышенко В. С., Дубровина В. Ф.: Синайский патерик. 
Москва 1967, с. 5, 28.

4 Жуковская Л. П. (отв. ред.), Тихомиров Н. Б., Шеламанова Н. 
Б. (редколлегия): Сводный каталог славяно-русских рукописных 
книг, хранящихся в СССР XI-X1II вв. Москва 1984, с. 68-70.
5 Голышенко В. С., Дубровина В. Ф.: Синайский патерик. 
Москва 1967.
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keletkezett. Tehát a fő kérdés megválaszolásának fontos előfeltétele 
volt, hogy elkülönítsük egymástól a másolók nyelvére 
vonatkoztatható jelenségeket és a protográf(ok) (proterográf(ok)j 
nyelvezetével kapcsolatba hozható tényeket. El kellett különítenünk 
a fonetikai úton létrejött jelenségeket az analógia segítségével életre 
hívott (vagy legalábbis analógiával is magyarázható) jelenségektől. 
További fontos feladat volt a grafikai jelenségek elválasztása a 
fonetikai jelenségektől. A teljes exhausztív nyelvemlék 
feldolgozások alapvető kérdéseire, hogy mikor írták, hol írták, kik 
írták, a jelen dolgozatban nem lehetett célunk válaszolni, de ahol egy 
adott jelenség kapcsán e kérdések is vonzásközeibe kerültek, ott 
természetesen érintettük ezeket is. Ezen kérdések megválaszolását 
csak akkor fogjuk célként kitűzni magunk elé, ha a kéziratot 
nyelvészetileg teljesen feldolgoztuk, aminek első lépése a jelen 
dolgozatunk lenne, amelyet a Sinai Paterikonban található grafémák 
alapján feltételezett redukált hangok exhausztív feldolgozásának 
szántunk.

redukáltakat még tovább csoportosítottuk izolált gyenge helyzet és 
nem izolált gyenge helyzet szerint is. Pl. а къд’ктн igében található 
redukáltat a következő besorolásban tüntettük fel: gyökben található 
— első szótagban van — etimológiailag gyenge helyzetű organikus 
redukált — hátulképzett 
redukáltakat és a felcserélődést 
hasonlóképpen tüntettük fel.

Mivel a nyelvemlékben nyolc kézírást lehet elkülöníteni, a 
példák megadásánál közöltük azt is, hogy melyik kézíráshoz tartozik 
az adott példa. A nyelvemlék döntő része egy kézírással van írva, ezt 
vettük fő kézírásnak, a többit mellékkézírásnak tekintettük. A fő 
kézírást nem jelöltük külön. A hét mellékkézírást az “idegen kézírás” 
elnevezés alatt tüntettük fel, melléírva római számmal II-től VIII-ig, 
hogy az idegen kézírásokon belül hova tartoznak (a fő kézírás lenne 
az I-es, de ezt nem jelöltük külön), valamint a könnyebb 
összeszámlálás végett az ilyen példák helyét dőlt számokkal ill. 
betűkkel adtuk meg. A következtetéseknél, elsősorban az 
összesítéseknél, a mellékkézírásokat együttvéve az “idegen kézírás” 
elnevezéssel jelöltük, nem különítve el egymástól a másolókat, amit 
a mellékkézírások kis terjedelme is indokolttá tett. A példákat 
mindig a kéziratban leginkább használatos helyesírás szerint 
közöltük, de ahol szükséges volt, ott az eltérő helyesírású alakokat is 
fel tüntettük. Ha valamelyik igei forma más gyökből volt képezve, 
vagy más ablautfokon jelent meg, és ez befolyásolta a redukáltak 
helyzetét, akkor az adott alakot külön közöltük. Az igéknél az 
infinitivusokat adtuk meg, a főneveknél a nominativus singularis 
alakjait, a mellékneveknél az alapfokú hímnemű nominativus 
singularis formáinak a rövid alakjait, de amennyiben csak 
pronominális formák voltak találhatók, akkor természetesen a 
pronominális alakokat adtuk meg alapformaként. Amennyiben az 
alapformák nem voltak megtalálhatók a nyelvemlékben, és csak egy
két példáról volt szó, ilyen esetben az eltérő alakokat adtuk meg, 
azonban több példa esetében az alapformát tüntettük fel. 
Amennyiben a coniugált ill. declinált alakok mind azonosak voltak, 
nem az alapformát, hanem az adott alakot közöltük. Ha a coniugált 
ill. declinált alakokban a redukáltak helyzete eltérő volt, az ilyen 
alakokat szintén külön tüntettük fel. A példákat nem mindig ábécé

izolált helyzetben van. A kiesett 
mutató redukáltakat is

3. Módszerek

A dolgozat a nyelvemlékben feltételezhető meglévő és 
kiesett redukált hangok exhausztív feldolgozása, ezért minden példát 
feltüntettünk, amelyben redukált hangok létét vagy kiesését vagy
felcserélődését állapíthattuk meg a redukáltakat jelölő ъ. és к betűk
helyes vagy helytelen kiírása vagy hiánya alapján. A redukáltakat 
kulonbozo praepositiókban,
praefíxumokban, gyökökben, suffíxumokban és flexiókban. Minden 
morfémánál, ahol lehetséges volt, megkülönböztettünk első 
szótagban lévő és nem első szótagban lévő helyzetet. Amelyik 
morfémában voltak másodlagos redukáltak is, ott 
megkülönböztettünk organikus és másodlagos redukáltakat is. 
Minden morfémában elkülönítettük az etimológiailag gyenge 
helyzetben és az etimológiailag erős helyzetben található 
redukáltakat. Ezeken a csoportokon belül (ahol lehetett) a 
redukáltakat tovább csoportosítottuk aszerint, hogy a szájüreg elülső, 
vagy hátulsó részén képezték-e, azaz elölképzettek vagy 
hátulképzettek voltak-e. A gyökökben fellelhető gyenge helyzetű

vizsgáltuk:morfémákban
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szerinti sorrendben adtuk meg, hanem részben gyakorisági 
sorrendben is, kivételt képeztek a mennyiségi vagy minőségi ablaut 
segítségével képzett etimológiailag összetartozó szavak, amelyeket 
mindig egymást követően tüntettünk fel, azaz az egy bázishoz 
köthető szavakat pontosveszővei választottuk el egymástól. Az 
ugyanazon gyökből képzett szavakat csak vesszővel választottuk el 
egymástól.

példa -тъ végződése is bizonyíthatja, hogy a másoló nyelvéből a 
“(másodlagosan — a saját pontosításunk) lágyított t" már kiszorult6. 
A. A. Sachmatovnak egy példa a redukált kiesésére elég volt arra, 
hogy a másoló nyelvében elismerje a redukáltak kiveszését7. В. M. 
Ljapunov a következőket írta: “Nem tudom A. Leskienhez hasonlóan 
figyelmen kívül hagyni az ún. egyedüli példákat, hiszen ezek 
megjövendölhetik a tanulmányozandó törvényszerűség következő 
lépéseit.”8 V. I. Jagics viszont nem tulajdonít jelentőséget az egyedi 
jelenségeknek, őt a tömeges tények érdeklik, ráadásul egyszerre sok 
kéziratban9. E két véglet közül mind a kettőt igyekeztünk figyelembe 
venni, azzal a megszorítással, hogy a V. I. Jagics által képviselt elvet 
a másolók nyelvére jellemző példáknál alkalmaztuk inkább, míg az 
egyedi jelenségek jelentőségét inkább azoknál a példáknál ismertük 
el, amelyek a protográf nyelvezetére utalhattak. De el tudunk 
képzelni olyan esetet is amikor kivételt tehetnénk, hiszen 
előfordulhat olyan helyzet is, amikor egy példa is fontos jelenségre 
utalhat a másolók nyelvében, ugyanakkor nagy bizonyossággal ki 
tudnók zárni az elírást, a protográf hatását, a másoló által elsajátított 
helyesírás és a könyvnyelvi egyházi kiejtés hatását, valamint más 
formák hatását. Ilyen, egyébként több szempontból is ideális esetben, 
csak a példa egyedülisége miatt nem utasítanánk el, hogy a példa 
által sugallt jelenség mögött fonetikai jelenséget lássunk, részben 
azért is, mivel a beszélt nyelvben végbement változások 
nyilvánvalóan nem azonnal jelennek meg tömegesen a kéziratokban. 
Mivel a nyelvemlék szemmel láthatóan nem tükröz valamiféle 
kialakult, leülepedett, szilárd helyesírási alapelveket, feltételezhetjük, 
hogy a másolók kiejtésében még nem játszott jelentős szerepet egy 
mesterséges egyházi kiejtés, annál is inkább, mivel ezt a kéziratot 
műfajából kifolyólag nem nyilvánosság előtt való felolvasásra 
szánták, hanem inkább magános vagy cellában történő olvasásra,

Amennyiben a redukáltak szempontjából szükséges volt, az 
általunk talált példáknál és jelenségeknél feltüntettük, hogy az adott 
forma vagy jelenség az ószláv, vagy az óorosz nyelvet jellemzi-e. 
Ez alapján azt is megkíséreltük eldönteni, hogy az adott formát vagy 
jelenséget a másolók vihették-e be a nyelvemlékbe, vagy pedig a 
protográf(ok) esetleg proterográf(ok) terméke-e. Adott jelenségnél 
azt is megpróbáltuk eldönteni, hogy a jelenség fonetikai úton jött-e 
létre, tehát tényleges fonetikai jelenséggel van-e dolgunk, vagy pedig 
a jelenség egy másik forma hatására jött létre, azaz analógiával 
magyarázható. Nem egy esetben a másolók tévesztéseit kellett 
gyanítanunk egy-egy szokatlan, sem fonetikailag, sem analógiával, 
sem a protográf hatásával nem magyarázható “jelenség” mögött. A 
jelenségek valódiságát egyrészt az adott változást (pl. redukált 
kiesése) szenvedett forma előfordulási gyakoriságának az 
ugyanazon, de változás nélkül megőrzött forma gyakoriságával 
történő összevetés alapján döntöttük el, másrészt az alapján, hogy az 
adott változás, amennyiben ritkán fordult elő, erőltetés nélkül 
beilleszthető volt-e azon változások sorába, amelyek egy a XI—XII. 
században óorosz nyelvterületen másolt nyelvemléknél 
feltételezhetőek más kéziratokkal történő összevetés, valamint az 
óorosz nyelv történetének fényében. A protográf nyelvezetére utaló 
példáknál viszont tudomásul kellett vennünk, hogy erősen 
korlátozott számban vannak olyan példák a redukáltak területén, 
amelyek alapján a protográf megírásának ill. másolásának a helyére, 
esetleg idejére vonatkozóan valami információt nyerhettünk. 
(Természetesen egyéb, nem a redukáltakkal kapcsolatos példák azért 
szép számmal akadtak, amelyek tanúsítják, hogy a nyelvemléket 
ószláv eredetiről másolták.) Több módszert is találtunk arra, hogyan 
lehet a példák számát a következtetések levonásánál értékelni. A. I. 
Szobolevszkij szerint az igék jelen idejének 3. személyében egyetlen

Колесов В. В.: Введение в историческую фонологию. 
Ленинград 1982, с. 41.
7 Колесов В. В.: Введение в историческую фонологию, с. 41.
8 Колесов В. В.: Введение в историческую фонологию, с. 41.
; Колесов В. В.: Введение в историческую фонологию, с. 41.
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Колесов В. В.: Введение в историческую фонологию. 
Ленинград 1982, с. 41.
7 Колесов В. В.: Введение в историческую фонологию, с. 41.
8 Колесов В. В.: Введение в историческую фонологию, с. 41.
; Колесов В. В.: Введение в историческую фонологию, с. 41.
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közé számítottuk, mivel a jelen nyelvemlékben az aposztrófoknak 
nem tulajdonítunk hangértéket. Álláspontunk indoklását a 
disszertációban részletesen kifejtettük (4.5.2.), ettől azonban a 
tézisek kereteit figyelembe véve itt el kell tekintünk.

amely szintén hangos olvasás volt, de feltehetőleg a kiejtése jobban 
tükrözhette a másolók nyelvét, mint egy publikum előtt felolvasandó 
szövegé. N. Dumovo szerint ugyanis egy Evangélium, 
Zsoltároskönyv vagy Istentiszteleti Minea másolásánál a scriptorokat 
feltehetőleg inkább az általuk elsajátított tradicionális helyesírás és a 
könyvnyelvi, egyházi kiejtés vezette, mint a protográf eredeti 
helyesírása vagy a saját élő nyelvük10. Ez alapján fel tudjuk tételezni, 
hogy a jelen nyelvemlékben bizonyos esetekben, a fentebb említett 
kritériumok figyelembevételével, egy példa mögött is élő fonetikai 
jelenség rejtőzhet.

4.1. Az organikus nem feszített redukáltak

4.1.1. Az organikus redukált hangok állapota

A redukált hangok XI-XII. századi állapotával 
kapcsolatban két irányzatot különíthetünk el. Az egyik irányzat 
szerint a XI. században az óorosz nyelvben gyenge helyzetben már 
nem volt redukált hang, az erős helyzetű redukáltak kiejtése pedig 
alig különbözött a teljes képzésű magánhangzókétól. Ezt az 
irányzatot I. V. Jagics, A. I. Szobolevszkij képviseli11, valamint F. 
Miklosich és P. I. Zsiteckij12. A másik irányzat szerint a XI-XII. 
században még ejtették a gyenge helyzetű redukáltakat, az erős 
helyzetű redukáltak kiejtése pedig különbözött a teljes képzésű 
magánhangzókétól. Ehhez az irányzathoz sokan tartoznak, többek 
között A. Ch. Vosztokov, P. A. Lavrovszkij, A. A. Potebnya, O. 
Ogonovszkij, M. A. Koloszov, A. I. Tomszon, A. A. Sachmatov, A. 
M. Szeliscsev13. Megemlíthetjük még, hogy Blagoj Sklifov általában 
tagadja, hogy a gyenge helyzetű redukáltak mint ultrarövid hangok 
léteztek14.

A dolgozatban nem csak a morfémák és a fentebb 
felsoroltak szerint csoportosítottuk a redukáltakat. A kiesett vagy 
egyéb változást szenvedett redukáltakat a következtetésekben az őket 
körülvevő mássalhangzók jellege szerint is csoportosítottuk. A 
redukáltakat körülvevő mássalhangzókat egyrészt a képzési helyük 
szerint vizsgáltuk, másrészt akusztikai szempontból: a magas (éles) 
— mély (tompa) tonalitás-jegy és a diffúz (szétszórt) — kompakt 
(tömött) szonoritás-jegy szerint. A jelen dolgozatban fontosabbnak 
tartottuk a képzési hely szerinti csoportosítást, az akusztikai 
csoportosítást inkább csak jelzés értékűnek szántuk, hogy 
amennyiben lehetőségünk adódik rá, a vizsgálódást ebben az 
irányban is szeretnénk kiterjeszteni.

4. Eredmények

A következtetések levonásánál elsősorban az organikus nem 
feszített redukáltak elemzése során nyert adatokat használtuk fel, 
mivel ezek vizsgálatánál nyertük a leginkább használható és a 
legegyértelműbb adatokat. Az eredmények bemutatásánál nem 
megyünk külön végig az összes morfémán, ahogy azt az 
értekezésben tettük, hanem csak a már feldolgozott adatokat 
közöljük, amennyire azt a tézisek keretei is megengedik. Azokat a 
példákat, ahol a redukált helyén aposztróf áll, a kiesett redukáltak

11 Карягина Л. H.: Редуцированные гласные в языке Июльской 
Служебной минеи конца XI-начала XII вв. In.: Материалы и 
сообщения по истории русского языка. Москва 1960, с. 7.
12 Ляпуновъ Б. М.: Лекции по истории русского языка. (А 
nyelvtörténész 1907-ben írt kéziratát (fénymásolat) már sajtó alá 
rendeztük, valószínűleg Szombathelyen fog megjelenni, 
remélhetőleg a közeljövőben.) c. 147.
13 Карягина Л. H.: Ibidem, c. 7.
14 Шклифов Благой: Проблеми на българската диалектна и 
историческа фонетика с оглед на македонските говори. София 
1995, с. 9.

10 Дурново Николай: Русские рукописи XI и XII вв. как 
памятники старославянского языка. I. In: 1ужнословенски 
Филолог 1924, кн>. IV. с. 73.
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11 Карягина Л. H.: Редуцированные гласные в языке Июльской 
Служебной минеи конца XI-начала XII вв. In.: Материалы и 
сообщения по истории русского языка. Москва 1960, с. 7.
12 Ляпуновъ Б. М.: Лекции по истории русского языка. (А 
nyelvtörténész 1907-ben írt kéziratát (fénymásolat) már sajtó alá 
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13 Карягина Л. H.: Ibidem, c. 7.
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1995, с. 9.

10 Дурново Николай: Русские рукописи XI и XII вв. как 
памятники старославянского языка. I. In: 1ужнословенски 
Филолог 1924, кн>. IV. с. 73.
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A Sinai Paterikonban lévő redukált hangok elemzésének 
befejeztével mi nem érezzük magunkat hivatottnak arra, hogy egy 
nyelvemlék vizsgálata alapján akár az egyik, akár a másik irányzat 
képviselőinek táborába lépjünk. Arra viszont feljogosítva érezzük 
magunkat, hogy a kézirat elemzése után kijelenthessük: a Sinai 
Paterikon már nem tükrözi a redukált hangok eredeti, érintetlen 
állapotát Ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy a nyelvemlékben már 
egyáltalán nem ejtettek redukáltakat, hanem azt, hogy bizonyos 
helyeken, elsősorban az izolált helyzetekben már valószínűleg nem 
ejtették a redukáltakat, azaz a redukáltak kiveszése már elkezdődött; 
ugyanakkor bizonyos helyzetekben a redukált hang helyett már teljes 
képzésű vagy azoktól alig különböző hangokat is ejthettek. Erre a 
következtetésre az alábbi adatok alapján jutottunk:

Milyen 
arányban 

nincs 
helyesen 
jelölve a 
redukált 
az összes 
példához 

képest

felcserél
ődött

redukál-

Milyen
morfémák-

ban

Megőrz
ődött

redukál-

Kiesett
redukál-

Kiesett
redukál

tak tak
tak takaposz

tróffal

2(1) 6(2)Praepositi-
ókban

1940 13 1,07 %
(131)

3 18Praefixu-
mokban

1738 1,19%
(104)

Gyökökben1. A 7236 (485 példa idegen kézírásban) nem szóvégén 
lévő gyenge helyzetben megőrződött organikus nem feszített 
redukált mellett a gyenge helyzetű organikus nem feszített 
redukáltak közül 114 esett ki aposztróf nélkül (19 példa idegen 
kézírásban), 632 esett ki aposztróffal (4 példa idegen kézírásban), és 
125 cserélődött fel (17 példa idegen kézírásban). Ezeket a 
változásokat morfémákra lebontva a következő táblázattal 
szemléltethetjük (zárójelben azt tüntetjük fel, hogy ezekből a 
változásokból mennyi található idegen kézírásokban). A flexióknál 
az utolsó oszlopban eltekintettünk az arányszámolástól, mivel a 
szóvégén helyesen használt г és к betűket tartalmazó példákat a 
példák hatalmas mennyisége miatt nem írtuk ki, így nem is 
számoltuk meg.

91 (13) 467 (4) 72 (6)első 1003 38,5 %
szótagban (74)

Gyökökben 
nem első 
szótagban

555 (58) 14(4) 2 21,05 %132

Suffixumok-
ban

2 3 1,12%1945 17
(114)
55(4)
(nem

szóvé-
gén)

2(1)Flexiókban 3 24 (9)

A táblázatból az is kitűnik, hogy a változások elsősorban a 
gyökökben mentek végbe. A gyökökben talált változások nagy része 
izolált gyenge helyzetben történt, ami alapján arra 
következtethetünk, amint azt már többször is említettük, hogy a 
redukáltak kiveszése izolált helyzetben kezdődött gyökökben. Ehhez 
azt tehetjük még hozzá, hogy feltehetőleg nemcsak a gyökökben 
lévő izolált helyzetekben kezdődött meg a redukáltak kiveszése, 
hanem abszolút szóvégén is (amely szintén izolált helyzet), amiről 
22 példa tanúskodik.
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Első szótagban2. Sok gyökben első és nem első szótagban nagy 
valószínűséggel már nem ejtettek redukáltat, mivel ezekben a 
szavakban a redukált gyakran nincs a megfelelő módon jelölve 
(27,56 % és 100 % közötti arányban, de csak kettő példánál volt 
66%-nál kisebb arány). A 3-nál kevesebbszer előforduló példákat 
nem vettünk figyelembe, a példák utáni zárójelben azt jelöltük, hogy 
milyen arányban nincs a redukált helyesen jelölve. A példákat itt 
egységesen a gyökben lévő redukáltat jelölő betűk nélkül tüntettük 
fel, mivel feltételezésünk szerint ezeket a redukáltakat már nem 
ejtették. Összesen 18 szót ill. gyököt találtunk, amelyekben már 
valószínűleg nem ejtettek redukáltat. Első szótagban: kha^k (100 %), 
книг- / кннж- (96,23%), кто (100 %), мни*-- / мннс- / мниш- (100 
%), мног- / мног;- / множ - (94,09 %), MHt (79,12 %), мною / мной» 
(100 %) (Ezt a névmást mindig к betűvel írták. Noha ezt a szót 
elölképzett redukálttal rekonstruálták: *тьпо]д 15, a kéziratok és a 
szótárak szerint az is. betűvel írt forma számít normának, így a 
rendszeres к betűvel történő írásmód alapján arra következtetünk, 
hogy itt nem ejtettek már semmiféle redukáltat.), птица (66,67 %), 
Ерлтн (100 %), кс- ‘irág’ (39,48 %), пслтн (100 %), пс- (75 %), 
срекр- (100 %), что (27,56 %). Nem első szótagban: н-ккто /никто 
(89,62 %), пр-кмногъ. (100 %), напслтн (100 %), тъ.кмо (82,86 %).

A következő táblázatokban részletesen közöljük, hogy a 
fenti szavak ill. gyökök hányszor és milyen írásmóddal fordulnak elő 
(a zárójelekben lévő számok azt mutatják, hogy ezekből mennyi 
található idegen kézírásban):
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ill. szavak
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fal írt 
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arányban 
nincs a 

redukált a 
megfelelő 
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aposztróf, 
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T vagy к 
betűvel írt 

formák
vagy к 
betű

100%3КЪНА^-

к-книг- 96,23 % 
100% 
100% 

94,09 % 
79,13%

2 47 4
5(4)33(1)

24(1)
181(1)
67(1)

къ-то
2(1)мт^нниу-

MTiHOr-

Mim ■к/мь.н "k
13(6) 
19(5) 
26, de 
mind к 

betűvel áll

26 (4)
5

100%МЪН—ОЮ

1 2 66,67 % 
100% 

39,48 % 
100%

mvT-иц- 
Kkp л тн 
ккс- ‘пса;’ 
пкс-а-тн

5(1)
164(19) 13(1)94

3
1 3 75%п кс-

24 100 % 
27,56 %

скрекр-
чк-то 113 43

15 Трубачев О. Н. (под его редакцией): Этимологический словарь 
славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 21, 
Москва 1994, с. 116.
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Nem első szótagban о vagy e betűt ill. ъ. vagy к betűt írt. Ha ezt az utóbbi 
feltételezésünket elfogadjuk, akkor a nyelvemlékbe került г. vagy k 
betűt nem az óorosz kiejtés hatásával magyaráznék, hanem az adott 
másoló iskola tradíciójával. Az о vagy e betűvel írt flexiók nagy 
száma a fenti hipotézisünket megerősítheti: az I.sg. végződését 120 
esetben írták o-val (7 példa idegen kézírásban), 50 esetben e-vel, 
csak 28 esetben 'h.-val (4 példa idegen kézírásban), de 90 alkalommal 
k-vel (7 példa idegen kézírásban). A teljesség kedvéért meg kell 
említenünk, hogy V. M. Markov az l.sg. végződéseiből épp az 
ellenkezőt olvassa ki, mivel szerinte az ’ь. vagy k betű a másolók 
kiejtésére utal16. Noha nem zárható ki, hogy az fenti példák 
írásmódja mögött nem a másolók élő kiejtése rejtőzik, hanem egy 
könyvnyelvi, egyházi kiejtés húzódik meg, mi inkább azon a 
véleményen vagyunk, hogy a Sinai Paterikon példái a protográf 
hatása mellett a másolók élő kiejtését is tükrözik. Ennél a 
feltételezésünknél N. Durnovo megállapítására támaszkodhatunk, 
amely szerint ugyanis egy Evangélium, Zsoltároskönyv vagy 
Istentiszteleti Minea másolásánál a scriptorokat feltehetőleg inkább 
az általuk elsajátított tradicionális helyesírás és a könyvnyelvi, 
egyházi kiejtés vezette, mint a protográf eredeti helyesírása vagy a 
saját élő nyelvük17. Ezt a megállapítást elfogadva, azt is ki kell 
jelentenünk, hogy egy paterikon nem tartozik a N. Durnovo által 
felsorolt típusokhoz, mivel nem nyilvános felolvasásra szánták, így 
feltételezhetjük, hogy a másolók jobban belevihették anyanyelvűk 
jellegzetességeit, mint a fentebb említett müvekbe.

Néhány г. vagy k betűvel írt szó váltakozik о vagy e betűvel 
írtakkal. Az alábbiakban azt közöljük, hogy melyik formából mennyi 
található a kéziratban: кг.гдд: 1, н’кк'кгдл: 1, когда: 5 (1 példa 
idegen kézírásban), н-ккогдл: 7. тт^гда: 12 (4 példa idegen

Milyen 
arányban 
nincs a 

redukált a 
megfelelő 

módon 
jelölve

Gyökök, tövek, 
ill. szavak

Aposztróf
fal írt 

formák

Nincs sem 
aposztróf, 

sem is.

г. vagy k 
betűvel írt 

formák
vagy k 
betű

6(2) 89,62 % 
100 %

11(4) 89N’fc-/HH-K'k-TO

np’k-M’kNor-

НЛ-ПкС-ЛТН

5
100 % 

82,86 %
6

6(2) 25 4(1)T’kK-'k-MO

3. Bár a gyökökhöz képest a suffixumokban lévő redukáltak 
megőrződöttsége nagyon jó, meg kell említenünk, hogy az -кн- 
suffíxumban különösen r mássalhangzó után gyakrabban esett ki a 
redukált, mint más suffixumokban: 19 esetben (18 alkalommal 
aposztróffal, 3 esetben erős helyzetben), ebből r után 15 példában (3 
esetben erős helyzetben).

4. Egy esetben vokalizációt találtunk а слднеток'к (113.8) 
főnév suffíxumában, ami, mint már kifejtettük a dolgozat 6. 
fejezetébenben (6.7.), elsősorban a protográfra utalhat, de 
elképzelhető, hogy a másolók kiejtését is tükrözi.

A névszók I.sg.-ában írt о vagy I.sg.-ában és D.pl.-ában írt e 
betű bár elsősorban az ószláv protográfra utalhat, és a declinatiós 
rendszerek közötti keveredésekre mutat, de nem zárhatjuk ki azt 
sem, hogy a másolók nyelvében ugyanúgy ejtették az г. vagy k 
betűvel írt végződéseket, mint az о vagy e betűvel írtakat. Ebben az 
esetben elképzelhetőnek tartjuk, hogy az ъ vagy k betű teljes 
képzésű magánhangzót is jelölhetett. Nem tartjuk valószínűnek, hogy 
miközben a scriptor hangosan kiejtve másolta a szöveget, az egyik 
esetben teljes képzésű magánhangzót ejtett, míg a másikban 
redukáltat ejtett ugyanabban az esetvégződésben, attól függően, hogy

• • ■L ■

16 Марков В. M.: К истории редуцированных гласных в русском 
языке. Казань 1964, с. 242-243.
17 Дурново Николай: Русские рукописи XI и XII вв. как 
памятники старославянского языка. I. In: 1ужнословенски 
Филолог 1924, кнз. IV. с. 73.
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3. Bár a gyökökhöz képest a suffixumokban lévő redukáltak 
megőrződöttsége nagyon jó, meg kell említenünk, hogy az -кн- 
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• • ■L ■

16 Марков В. M.: К истории редуцированных гласных в русском 
языке. Казань 1964, с. 242-243.
17 Дурново Николай: Русские рукописи XI и XII вв. как 
памятники старославянского языка. I. In: 1ужнословенски 
Филолог 1924, кнз. IV. с. 73.
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kiveszése bizonyos mássalhangzók csoportjai között kezdődött (M. 
A. Koloszov, B. M. Ljapunov, V. N. Scsepkin, A. Meillet, A. M. 
Szeliscsev és mások)20. 3. A. A. Sachmatov szerint a redukáltak 
kiveszése olyan első szótagokban kezdődött, amelyek hangsúlyos 
szótagok előtt álltak21. 4. I. Faljov szerint a redukáltak kiveszése 
gyökökben izolált helyzetben kezdődött22, és ez a nézet egyre 
elfogadottabbá válik2’.

A nyelvemlék redukált hangjainak elemzéséből kiderült, 
hogy a gyenge helyzetű organikus redukáltak a gyökökben első és 
nem első szótagban szenvedték el a legtöbb változást. A redukáltak 
38,5 %-a (630 példa (23 idegen kézírásban)), ill. 21,05 %-a (148 
példa (4 idegen kézírásban)) nincs helyesen jelölve gyenge 
helyzetben. Ezeknek a redukáltaknak a túlnyomó része izolált 
helyzetben volt. A gyökökben első szótagban az összes példához 
(1633 (97 idegen kézírásban)) viszonyítva (ahol megfelelően jelölték 
a redukáltakat és ahol nem) a redukáltak 32,88 %-át (537 példa (22 
idegen kézírásban)) izolált helyzetben nem jelölték helyesen. A 
gyökökben nem első szótagban pedig az összes példához viszonyítva 
(703 (62 idegen kézírásban) a redukáltak 20,34 %-át (143 példa (3 
idegen kézírásban)) izolált helyzetben nem jelölték helyesen. A 
következő két diagrammon azt szemléltetjük, hogy a gyökökben 
lévő összes példa hány százalékában találtunk változás nélkül 
megőrződött redukáltakat gyenge helyzetben, izolált helyzetben 
változást elszenvedett redukáltakat, végül pedig nem izolált gyenge 
helyzetben megváltozott redukáltakat (a százalékok kerekítve 
vannak): Gyökökben első szótagban a gyenge helyzetű redukáltak 61 
%-a megőrződött, 33 %-a izolált helyzetben, míg 6 %-a gyenge 
helyzetben szenvedett el változást.

kézírásban), тогда: 131 (6 példa idegen kézírásban), окъгдл: 2, 
окогда: 4. пъкатн: 2, oyn'b.Kai*: 1, оупокати: 3. чксс: 9 (1 példa 
idegen kézírásban), ннчьсо: 66 (5példa idegen kézírásban), нЪчь.со: 1, 
NH о чесомк: 1. Ezekben a példákban sem zárhatjuk ki, hogy az ъ 
vagy к betű teljes képzésű magánhangzót is jelölhetett. Ezekben az 
esetekben a redukáltak ugyan etimológiailag gyenge helyzetben 
voltak, de figyelembe kell venni, hogy esetleges kiesésükkel nehezen 
ejthető mássalhangzó-kapcsolatok jöttek volna létre.

Megállapíthatjuk, hogy az о betűvel történő írásmód 
gyakoribb mind az előbbi példákban, mind a névszók 
végződéseiben, mint az ъ betűvel való írásmód, ugyanakkor az e 
betűvel történő írásmód jóval ritkább, mint az к betűvel való 
írásmód.

5. Találtunk néhány példát, amelyben teljes képzésű 
magánhangzó helyén г. vagy к betű áll: np-kK’kiy'kK’k (aoristos du.l.): 
87.10 (a “redukált” gyenge helyzetben lenne),
(aoristos pl. 1.): 85.8, къ^кмктк (jelen idő sg.3.): 165.3, пкшкни|и,л: 
59.9-10 (a “redukált” gyenge helyzetben lenne). Ezek a példák 
szintén utalhatnak arra, hogy az ъ vagy к betű helyén már teljes 
képzésű magánhangzót vagy legalábbis a teljes képzésűtől alig 
különböző magánhangzót is ejthettek, amelyet könnyű volt 
összetéveszteni a teljes képzésűvel, így nem volt feltűnő, hogy teljes 
képzésű magánhangzó helyén г. vagy к betűt írtak.

К'к^ИДО’С'кМ'к

4.1.2. A redukált hangok kiveszésének feltételezhető sorrendje

A redukált hangok kiveszésének sorrendjéről többféle nézet 
létezik: 1. A redukált hangok kiveszése az utolsó szótagban 
kezdődött (A. A. Potebnya, P. I. Zsityeckij, O. Ogonovszkij, I. V. 
Jagics és mások18, valamint P. Ja Csemüch19). 2. A redukáltak

20 Карягина Л. H.: Ibidem, c. 9.
21 Карягина Л. H.: Ibidem, c. 9.
22 Фалев И.: О редуцированных гласных в древнерусском языке. 
In: Язык и литература 1927, т. II. вып. 1, Ленинград, с. 121.
23 Соколова М. А.: Очерки по исторической грамматике 
русского языка, с. 31.
Карягина Л. Н.: Ibidem, с. 9-10.

18 Карягина Л. Н.: Ibidem, с. 9.
19 Черных П. Я.: Историческая грамматика русского языка. 
Москва 1954, с. 109.
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20 Карягина Л. H.: Ibidem, c. 9.
21 Карягина Л. H.: Ibidem, c. 9.
22 Фалев И.: О редуцированных гласных в древнерусском языке. 
In: Язык и литература 1927, т. II. вып. 1, Ленинград, с. 121.
23 Соколова М. А.: Очерки по исторической грамматике 
русского языка, с. 31.
Карягина Л. Н.: Ibidem, с. 9-10.

18 Карягина Л. Н.: Ibidem, с. 9.
19 Черных П. Я.: Историческая грамматика русского языка. 
Москва 1954, с. 109.
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sz.)25, a Júliusi Istentiszteleti Minea (XI. sz. vége - XII. sz. eleje)26. 
Nem tarthatjuk véletlennek, hogy a redukáltak éppen a gyökökben 
kezdtek el kiveszni, hiszen csak itt és az abszolút szóvégeken voltak 
gyakran izolált helyzetben (ritkán a suffixumokban is). El tudjuk 
képzelni továbbá azt is, hogy a redukáltak kiveszése egyszerre 
kezdődött meg a gyökökben lévő izolált helyzetben és a szó végén 
lévő izolált helyzetben, elfogadva, P. Ja. Csemüch megállapítását, 
hogy a redukáltakat a szavak végén grafikai okokból jelölték csak27. 
A redukáltak kiveszése már kezd átterjedni azokra a gyökökre is, 
amelyekben a redukált nem volt izolált helyzetben, ezt bizonyítja, 
hogy az alábbi két gyökben már feltehetőleg nem ejtettek redukáltat: 
КС- ‘ттс;’ és ne- A redukáltak kiveszésének következő szakaszát 
már nem tudjuk ilyen egyértelműen meghatározni, de ha figyelembe 
vesszük, hogy az -ь.н- suffixumban, különösen p mássalhangzó után 
gyakrabban esett ki a redukált, mint más suffixumokban: 19 esetben 
(18 alkalommal aposztróffal, 3 esetben erős helyzetben), ebből p 
után 15 példában (3 esetben erős helyzetben), akkor feltételezhetjük, 
hogy a redukáltak kiveszésének következő lépése a suffixumokban 
lévő redukáltak kiesése lesz, amelyeken belül a folyamat az -ь.ы- 
suffixumban már megkezdődött, elsősorban p mássalhangzó után. I. 
Faljov szerint is a gyökök után a suffixumokban vesztek ki a 
redukáltak28, és más nyelvemlékek is, többek között a Júliusi 
Istentiszteleti Minea, ezt erősítik meg29.

Gyökökben nem első szótagban a gyenge helyzetű 
redukáltak 79 %-a megőrződött, 20 %-a izolált helyzetben, míg 1 %- 
a gyenge helyzetben szenvedett el változást.

1%
20%

S■

,' fÍ :

4.1.3. A kézirat keletkezésének helyére vonatkozó információk
A nyelvemlékben talált 18 olyan szó ill. gyök közül, 

amelyekben nagy valószínűséggel nem ejtettek már redukáltat, 16 
szóban ill. gyökben a redukált izolált helyzetben veszett ki. Mindez 
újra megerősíti I. Faljov következtetését, hogy a redukáltak 
kiveszése izolált helyzetben következett be legkorábban24. Más 
nyelvemlékek is megerősítik, hogy a redukáltak abszolút gyenge 
helyzetben kezdtek el kiveszni, ahogy azt már a 4. fejezetben is 
említettük, mint pl. a Reimszi Evangélium cirillbetüs része (XI.

A nyelvemlék keletkezésének helyére vonatkozó 
információink a redukált hangok területéről nagyon szegényesek. 
Egyedül a VI. másoló kézírásában találtunk egy alakot, amely a déli

25 X. Тот. И.: Редуцированные гласные в Реймсском евангелии. 
In: Studia Slavica Hungarica XXV. 1979, c. 439.
26 Карягина Л. H.: Ibidem, c. 57-58.
27 Черных П. Я.: Ibidem, с. 110.
28 Карягина Л. H.: Ibidem, c. 10.
29 Карягина Л. H.: Ibidem, c. 58.24 Фалев И.: Ibidem, c. 121.
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S■

,' fÍ :

4.1.3. A kézirat keletkezésének helyére vonatkozó információk
A nyelvemlékben talált 18 olyan szó ill. gyök közül, 
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25 X. Тот. И.: Редуцированные гласные в Реймсском евангелии. 
In: Studia Slavica Hungarica XXV. 1979, c. 439.
26 Карягина Л. H.: Ibidem, c. 57-58.
27 Черных П. Я.: Ibidem, с. 110.
28 Карягина Л. H.: Ibidem, c. 10.
29 Карягина Л. H.: Ibidem, c. 58.24 Фалев И.: Ibidem, c. 121.
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4.2. A másodlagos redukáltakóorosz kéziratokra jellemző: мъ-нсгАцт (lóóv.IO. (idegen kézírás 
VI)). A. Vaillant szerint ez a forma a késői ószláv és a déli óorosz 
kéziratokra jellemző, és а -ижди forma variánsa10. Másodlagos redukáltnak tekintettünk minden olyan

ősszláv redukáltra.redukáltat, amely nem vezethető vissza 
Ennélfogva másodlagosnak vettük a nem az ősszláv korban 
kölcsönzött szavakban található redukáltakat is, így a görög, latin és 
héber szavak átírásaiban előforduló redukáltakat is, amelyek 
nyilvánvalóan a kereszténység felvételével együtt jelentek meg a 
szláv nyelvekben. A másodlagos redukáltak helyesírása nagyon 
ingadozónak tűnik, így a nyelvemlék egészére nem vonhatunk le 
belőlük messzemenő következtetéseket. A következő táblázattal

4.1.4. A protográfra vonatkozó megállapítások

A következő adatok alapján valószínűnek tarthatjuk, hogy a 
nyelvemlék protográfja Makedóniában keletkezett:

1. А мене személyes névmás e hangja helyén aposztrófot 
találtunk két esetben: (прежде) м’не 55.16 és (сккстчдшд) м’не 
178v.3. А мне gyakran (16-szor) előfordul а XI. században 
Makedóniában másolt glagolita írású Psalterium Sinaiticumban, 
mint а мене változata, valamint a szintén valószínűleg 
Makedóniában а XI. században glagolita írással másolt Euchologium 
Sinaiticumban а мне és м'не variánsok túlsúlyban vannak а мене 
forma felett (16 példa 7 ellenében)’1. Ez a variáns valószínűleg 
Moráviából került a fent említett kéziratokba32.

azokat a példákat mutatjuk be, amelyekben gyenge helyzetben 
feltehetőleg nem ejtettek már másodlagos redukáltat:

Milyen 
arányban 
nincs a 

redukált a 
megfelelő 

módon 
jelölve

Gyökök, 
tövek, ill. 

szavak

Aposztróf
fal írt 

formák

Nincs sem 
aposztróf, 

sem ’ь. 
vagy ts. betű

ъ vagy к 
betűvel írt 

formák

2. Etimológiailag erős helyzetben lévő hátulképzett redukált 
helyén о betűt találtunk а сллноток'ъ.: (113.8) főnév 
suffixumában. Az - Тчк- suffixum redukáltjának vokalizációja több 
nyelvész szerint is a Makedóniában vagy Nyugat-Bulgáriában 
keletkezett kéziratokra jellemző”.

17(9) 94,72 %11+6 288 (8)■kk- +дежка

дккк.д

ЛДЕЖрА +

лдккрд 
пдтрнлр’ь.у- 
пксдлъм- +

53 (4) 85,29 %9+1 5

8(7)13 100%
100%4 + 7

10 Вайан А.: Руководство по старославянскому языку. Москва 
1952, с. 245.
31 Вайан A.: Ibidem, с. 176.
32 Вайан A.: Ibidem, с. 176-177.

Décsy Gyula: La vocalisation des jers en bidgare. In: Studia 
Slavica, Budapest 1955, tomus I. fasciculus 4., p. 373.
Velcheva Boryana: Proto-Slavic and Old Bulgarian Sound Changes. 
Colombus, Ohio 1980, p. 124.
Селищев A. M.: Очерки no македонской диалектологии. 
фототипно издание, София 1981, с. 24.

ПЬХДЛЖТ'Ь.|рЬ.
длеЗднкдр- 9(1) 96,43 %181 (sor 

végén)
100 %12егупкт-

Egy másik táblázatban e gyökök közül négyet erős helyzetben lévő 
redukálttal mutatunk be:
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vagy nem. Bár gyenge helyzetű elölképzett feszített redukált helyén 
44 esetben találtunk к betűt, amelyek esetleg utalhatnak a feszített 
redukált kiveszésére is, mivel erős helyzetű elölképzett feszített 
redukált helyén csak négy esetben találtunk к betűt (amelyekből 2 
példa nem teljes értékű), mégsem tekinthetjük ezeket egyértelmű 
bizonyítékoknak, ugyanis a protográfra is visszavezethetők, és az 
óorosz kéziratokban is jelölhették az elölképzett feszített 
redukáltakat к betűvel.

Aposztróf
fal írt 

fonnák

Nincs sem 
aposztróf, 

sem ív 
vagy к betű

Milyen 
arányban 
nincs a 

redukált a 
megfelelő 

módon 
jelölve

Gyökök, 
tövek, ill. 

szavak

■k vagy к 
betűvel írt 

formák

3(3) 75%2(1) 3(3)ndTpHap’kjf'k

пксал'клх'к
алеЗлнкдр-
егупкт-

2 1 100%
100%16 1

1 (sor 
végén)

1(1) 80%3

A táblázat alapján arra következtethetünk, hogy ezekben az 
esetekben a másodlagos redukáltakat valószínűleg erős helyzetben 
sem ejtették a másolók nyelvében. Ugyanakkor а пь.сллъмъ és a 
егупкт- esetében a mai orosz alakok (псалом, Египет, 
египетский) tanúsága szerint mégsem veszhetett volna ki a 
másodlagos redukált. A jelenséget talán a függő esetekhez való 
analógiával magyarázhatjuk, ahol a redukált gyenge helyzetben 
szabályosan esett ki. Később az analógiás futó о és e magánhangzók 
megjelenésével és elterjedésével ezek a szavak is megváltoztathatták 
N./Acc.sg.-ban a hangtestüket. Valószínűleg а плтрнар’к'рк és az 
длеЗанкдр'к szavak esetében is a másodlagos redukált analógiás 
eltűnéséről beszélhetünk, de ezekben az esetekben a mai orosz nyelv 
sem utal a másodlagos redukált létére.

4.3. A feszített redukáltak

A Sinai Paterikon feszített redukáltjainak változást 
(kiveszést, felcserélődést) mutató példáit többféleképpen 
értékelhetjük, ahogy azt az aktuális alfejezeteknél is kifejtettük a 
disszertációban. így tehát nem rendelkezünk olyan egyértelmű 
adatokkal, amelyek alapján nagy bizonyossággal eldönthetnénk, 
hogy a feszített redukáltakat ejtették-e még a másolók nyelvében,
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