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A BAI,TIKUM NYELVEINEK
És TIPoLoGIAI)

AREÁLIS

KAPcsoI'A'rAIRóL

Ft;ldvári Sándor

két különbÓző nyelvcsaládhozlarLgzo
l.1. A Baltikum térségében
nyelvekettalálunk,ű. m, a-firtnugor(ural) csalad, illetveaz indoeuro1lai,régebbi szóval indogermancsalád nyelveit.
I.2. A ÍinnugornyelvekközÍil a balti-finn vagyfinnség,inyelvekhez
tartozrraka.ftnn, észt,izsór, vepsze,vot, lív' Ez:khez tartoak méga lapp
nyelv is, amelyetazonbanitt figyelmenkívül hagyurrk,mivel areális nyelvénem a Baltikum nyelvei,hanema skandinávnyelrek kozott
szeti értelenrben
kell targyalnunk.Ez a foldrajá, areális nyelvészetifeloszÍastermészeiesen
,azaz'a
nem keverendő össze a genetikailagrokon nyelvek cstlportosítiísával.
skandináv,tehát északigermánnyelvekkel.Dlicsy G1ula az areális értelenrberrvett skandinávnyelvekrea viking-csoport(der LYikingerBund) elnevezést
hasarálja.(Décsy'1973.)
|.3. Az indoeurópainyelvek ba|ti ágahoz tartoák a lett ésa litvan
nyelv. Megemlítendőa viszonylagjól ísmert,de kihalt óporosz, ésaz igen
ismertlat nye|v.Enrrekbesze|ői'a ku.
gyéÍ,
mégisnéhanyszorványemlékből
rok nevétőrÁ a Kur-turzas' Tovabbi kihalt balti nyelvekrolis tudornasunk
van, amelyekkelitt mostnemfoglalkozunk.(Otrgbski, 1953.)
l.4. Mivel a'balti' je|nt mind a finnugornyelvek balti-finnáganak,
mind az indogermánnyelvek balti áganak elrrevezesetartalmaz;la,,fé|revezető
lehet a haszrálata Hogy a fogalmak használatabankellően disztingváljunk,a
'finnségi'
jelzőtovábbiakbana firrnugornyelrek ide tartozotag;aitkizárólag a
vel illetjtik. 'Balti'-nakaz indoeurópainyelvekbalti ágát nevezaJk.FIa perlig
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nyelveirőlbeszeltirrk,
akkor .a tsaltikumnyelvei'
az egészbalti ft'lclrajzitérség
megielÖlést
fogiuk alkalmaani.
2'^. Aaareálisnyelvészet
legkidolgozottabb
áganaka balkáni ésa dunatáji nyelvekarealis kapcsolatainakvrzsgéúatát
szokastekinteni.Talán pontosabb az a foga|mazás,hogy a legközismertebb enneka kétnyelvszovetseg.
nek (Sprachbund)a fennállása.Hiszen már JeronsoN is foglalkoxtrtta Ba|tikum nyelveinekareális kapcsolataival'Nála a,baltischer Sprachbund-ba
belelartoanaka skandinávnyelvekis, mint a svéd.norvég,dán (kivévea két
utóbbi néhanynyeldárasát), valamint a szláv nyelvek közül a kasub.
(Jakobson' 1931:66skk.)Ezt a hata.lmas
teriiletetDrcsy Gyula három cso.
portlroz sorolja: mint enr|ítettiik,a skandinávokat a viWng-csoportba
(Peipus
(WikingerBuncl),azészt,rót, lívésa lettnyelreta Peipusz-csoportba
egytitta rokitnoBund), a litrránt'a kasubota lengyellelésa fehérorosszal*
csoportba(RokitnoBund). (Décsy,1973:43.60.'68-87.)Mivel a Peipusz-tó
(Ésrtországkeleti
határán;észtnevePeipsi-jarv)a róla elnevezettnyelvszóvetségneknem a ktizepénterül el, az e|neverÁstI{AARMANNkritizálta' ám a kér.
(Haar'nrann'1976:106.)
nyelvekkÖrét
déses
ő semmTdosítotüa.
2.2. Röüden áttekintveaz idetartozonyelvekfóbb jellemzoit,azaz -(Peipus Bund) mint
megtartvaDécqyGyula terminusát-- a Peipusz-csopclrt
hat az
areális egységmeghalározlljegyeit,azt illusztráljrrkbővebben,hog1,,an
areális szÓvetségbetartclzása tagok tipológiai vonásaira. Mint is.
egy/Clzon
meretes,a balti (tehát indoeurópai)nyelvek a Í]ektálótípushoz,a finnségi
hogy*az
nyelvek pedig az agglul,inálótípushoztartoarak' Izga|maskérdés.
areítlisegnivétartozasképes-emodosítani,sót megvultoztafnia Schprach.
bund tag1ainaktípusát?A válasz: igen, A dunai nyelvszÓvetsógbenkisebb
*

A 'fehérorosznyelv' megjelölést azért használjuk a belorusz' vagy trclarus/
helyett'mert ha az utóbbi elrrevs2fseketalkalmazó filológiai gyakorlatotkövetnénk,
akkor a'lenryel. helyetÍis'polski'.tkellenemondanunk/írnunk.
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mértékben,
a balkánibanmár inkább. Mint látni fogjuk a Peipusz-szivetség
tagiai kÖzotta tipológiai módosulása duna.tajinál,sőt a tlalkarrirrális lényege.
sennagyobbrnértékű.
Ez az areális hatásaz oka, hog,lo
a ÍinnugornyelvekkÖzi,ll az iszt nyelv került legkozeiebba flektaló típtrstképviselőindoer-lrópai
nyelvckhez.
J'''

3.I, Bx"ÁaS Járrosa követkea5kbenfoglaljaössze' Haanuaxwra hi.

jellernzőit.Példákatnemhoz' eznketalább tészvatkozva,a Peipusz.szövetség
benpóto|juk.(Ba|ázs,t 983:24.25., Haarmann' L976 :106-1l ó ")
3. l. l . A fottológiábana magánhangzokhosszuságának,illetve nyí|1ságanakjelentesmeghilonboztető
funkciója. Az esrtbenhárornÍéle
hclsszuság
is létezikTegytikehhezhozzít,hogy Paul Ap;s'rn t'tfelehosszúságot
állapítc.rtt
meg. A második ésa harmadikhosszusága genitiwst ésa partitivustkülon'id.'
bÖztetimeg. Keel 'nyelr/(3.hosszuság)
' -. keele (2. hosszuság) Gen. -.
keel'e(3. hosszuság)'id.' Part' (MinderrePusztay, 1995:38-39.,a kvantitas
Genitivus.Partitivusköz.ti kiilÓnbségeire
uott a rnoffológiában49.)
3.|.2. A jésítettségi
korre|ácioBalázs, 1983' sz'erintfujlctlerr.Mi ez.
zel szembeninkább azt hangsú|yozank,
hogy az észLben
is megvan.|Eu-'hogy
a lettbenmár nem olyan szeleskörÍia szerepe,mirtta litvánbarqám vÖ.:leffi$,
jelolt i hangokat.Ennélfontosabba figyelmetaz eszt
$ ésa ma már nem
nyelvjelentésmegkülcinbozÍetőjésítettségi
korreláciojárafelhívnunk:palk,bér,
'gerenda'
--pal'k
(Pusztay,1995:33.)
3.l.3. A balti (indoeurópai)nyelvekhatilsáraalakult ki a finnségiek
kÖzíilaz észt,vót, lív nyelvbena politónia; ugyancsakilyen iranyuló lratás
morfológiábana névszóiragozásiosáá|yok kialaku|ása.(Ba|ázs, t983. ibid.
ésPusztay' l 995:43.4.5.)
3.1.4.Fordítotthatás,a Íinnségiből
a lettbe(hangsúlyoznlk:
a litvanban kevésbé
hasmálatos!)az iúLíto|agos
mód hasmálata'A lettbenjelen ésjci.
vő, szintetikusésanalitikusragoássa|: tu cetot'azt mondják, utazn|,,tu cel,íot
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'azt mondjiík,el fogsz

utaani',valanrintanalitikusalakokkal praesenstu Qsot

cülis, firfurumtu bűSotcőlis, megjegyezve,
hogy a személyes
névmástki kell
tenni,nrertaz igeragokebbena módban nem r,altoarakszenrélyek
szerint.Az
-vcttragja szolgált a tnodusobliquus,állitilagos nrócl
észtbena népköltésrnt
jelölésére,későbbae irodalminyelvktilÖnbozóeszközÖklielkísérietezletl.
Rész.
letesebben
áttekintiPusztayo1995:Í)4-95.
és100.101.
3.2. A legutóbbi Íinnugor kongresszuson(l995. augusztus.
Jyváskylá) Mati HIM. ésá nyelvészfoglalkomtta mai bes.zeltésztbentapasz.
talható zuralitikusformákkal,amelyeka kornyezőincloeurópainyelvek,illetve
a televízióbanhallott svédésangol hatásáraalakultakki. olyan jetenségekkel
van dolgunk,mint amikor a magyarbaur
germanianusrontja a helyes nyelvhasanálatot..
elmentembe|yett:el vagtok menve;megcsináItam.- megcsinaltuk .- ők, valakik, A ntarslakok megcsináltakhe|yett:meg van csirtalva, A
magyarbandurvianye|vhelyességi
hibákkal párhuzamos.jelcnségek
az észtben
teryedőésegyreinkább elfogadr:ttindrreurópaiseBrkezetek.
(Hint' 1995.)
3.2,l. A kijelentőmód,jelenidő szintetikusrugozásátanalitktrs
kifeje.
zésvá|tjafel Siprus rajanebpaljuski poltititise st}mpaatiatele.
-- il.i forma:
Siprus on paljuski poltitiliste,lesümpaattatelerajanev'A barátságsokbana
politikusoksámpátiájanalapul.'
3.2.2.Afnnugor névutósszerkezetek
helyettaz elt;liarószokhasználata terjed! -- Mivel az észtbenegyáltalán larrnak elöljárók. Még a finnben
síncsenek,ezértfontosa figyelmetarra felhívrrunk,
hogy az ésrtigen messze
mentaz endoeurópainye|vekkelvaló tipológiai azonosulásútjan.- ésvalósá.
niileg ez a folyamattovább is taft, sŐt erősÖdik.Sántetikus realseskoostÓÓs
'a ténylegesegytittnrüktdés
során' helyett először az analitikusnévutós,de
nrégÍinnlugorszerkezptjutott tulsúlyraae újságnyelvben:
reaalse koostÖ()
'a
lraudu ténylegesegyittműkidés során'. Manapság pectigaz indoeurópai
elÖljárós szerkezetvaltja fe| az észtbena korábbi néwtós sznrkezptet:
tahi
realse koostciti'id.'
196
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3.2.3. A Íinnugorbirtokosjelzos szerkezeteta kornyezoindoeurópai
nyelvekésa médiumokhatasáramás esetekkelalkotottszerkezotekváltják fel.
Selle loo koklalvötte'enneka tlrténetnekaz osszefoglalása'helyett:koklatvitte
sellest loost 'id.' -- azaz a genitinrs helyettelativusszalalkotott szerkeeetet.
Nairuse avasinad'a kiállításmegnvitÓja'helyett..
avasinud nditusele.,id,,-.
azaz a genitims helyettallativussal alkotott szerkezst

,

4.l. A tipológiai ésareáliskérdésekre
is reszletesen
kitérő,ígya leg.
modernebbszemlélettel
készített
rnagyarorczÍryi
leírónyelvtanokkÖzesorollnti ésanyelvtansznrzóje,Puszray János is nagy íigyelmetÍbrdítfentebbmár
idézettkonyvében
az ésrtnyelveta környező, genetikailagéstipológiailagtőle
hilonbözo nyelvekhezkozelítőarealissajátosságaira'A magyarszakirodalomban a témávalkorábban foglalkoal Flavas Ferenc nyornán állapítja meg,
hogy a finnugor nyelvekktzül az észtrnentat a legnagvobbtipológiai valto.
zasokon,amelyeketa ktirnvezó népekkelalkotott rtyelvszÖvetség
arealis ha.
tasai eredmén1leztek.
(Pusztay,1995:|3.22.,Havas, 1974.)
4,z. Az areális nyelvszövetség(Sprachbrrnd)
tehata tag|ainaktipológia.imódosu|ásátis erednrényezi,
ami eg1,álta|án
nem minősít}etősenrkáros,
sem hasanoskultrrrálishatasnak,harrema nyelvészetivtzsgálatokobjektulna,
'az ésrx"
puszt'atény.-. A baltilarminyelvekesetében
nyelv (ésae itt t,erjedelrni
okokból figyelmenkíVtilhagyottkisebb finnséginyelvek,mindenekelófta, lív)
szoros areális szovetséget
alkotnak a lett'el'amely rnirrdkétrészrőljelentös
- A modernéletsajtónyelve
mértékíí
tipológiai közeledéseketeredményerntt,
ésazelektronikusinformáciis csatorrrák,a tttédiurnok
hatasa az areálisnyelv.
szovetségek
szorosabbáválását eredményerheti,
illetőleg olyan nyelv hatasát
erősíti.amelyeddignemtarto,zntta Sprachbundba:a svéd.
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