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Nyelvészet 

ADAMIK BÉLA 
A szinkópa gyakorisága a kései latin nyelvben a feliratok tanúbizonysága alapján 

A hangsúlytalan magánhangzók kiesésének vagy törlésének, azaz a szinkópának a kései latinbeli 
gyakoriságát illetően eltérő vélemények fogalmazódtak meg. A feliratos anyagot vizsgáló korábbi 
munkák szerint a szinkópa mindvégig ritka és elszigetelt jelenség volt a korszak nyelvében. Egy 
kései latin hibalistában (az ún. Appendix Probi-ben) a szinkópa példáinak gyakoriságára, továbbá 
néhány szókészleti elem szinkópált változatának egységes újlatin/román folytatásaira hivatkozva 
mások a szinkópa kései latin masszív adatoltsága és gyakorisága mellett foglaltak állást. 
Jellemzőnek tartható az a legújabb szakirodalomban is megfogalmazott nézet, miszerint a szinkópa 
a kései latin nyelvben minden ellenállást legyőzve, idővel egyre intenzívebben és 
kategorikusabban jelentkezett, mígnem, egyenetlen megoszlásban ugyan, de az újlatin/román 
nyelvek jelentős részében érvényre jutott.  
 Ezeket az általánosító nézeteteket Herman József próbálta árnyalni egy módszertanilag 
mintaszerű tanulmányában, amelyben egyrészt meghatározta a szinkópa gyakorisági 
vizsgálatának elméleti alapjait, másrészt kimutatta, hogy a kései latin nyelvterület egyáltalán nem 
volt homogén a szinkópa gyakorisága tekintetében. Az előadás, Herman továbbfejlesztett 
módszere és a "Császárkori latin feliratok számítógépes nyelvtörténeti adatbázisa" 
(http://lldb.elte.hu/) segítségével kísérletet tesz a szinkópa kései latinbeli tényleges gyakoriságának 
meghatározására. 

ADAMIK TAMÁS  
Fulgentius mitográfus és Virgilius Maro műveinek komparatív vizsgálata 

Feltételezésem szerint olyan hasonlóságok figyelhetők meg a két szerző művei között mind 
nyelvhasználatban, mind tematikában, amelyekből következtetések vonhatók le a két szerző 
viszonyára vonatkozóan. Például mindkét szerző előszeretettel használ vulgáris szavakat, és 
forrásként olykor olyan szerzőkre hivatkoznak, akiket nem tudnak azonosítani a kutatók. Az 
összehasonlító vizsgálatok alapján talán fény derülhet azokra a sokat vitatott kérdésekre is, hogy 
mikor és hol tevékenykedett a Fulgentius, a mitográfus és Virgilius Maro, a grammatikus, továbbá 
milyen forrásokból merítettek. 

BARTA ANDREA–LASSÁNYI GÁBOR 
Az elgörbült nyelv - Új adatok az aquincumi átoktábla szövegéhez 

 „Ahogyan én ezt céljától eltántorított vesszővel, mindentől távol írom, úgy az ő nyelvük, céljától 
eltántorítva, mindentől távol, ne tudjon ártani azoknak, akiket (…) fent megneveztem!” – 
igyekeztük lefordítani az aquincumi ólomtábla egy homályos értelmű mondatát néhány éve.  

Az eddig ismert leghosszabb latin nyelvű pannoniai átokszöveget a polgárváros keleti 
temetőjében találtuk 2007-ben, egy hamvasztásos sírt körülvevő árokban, gondosan dokumentált, 
ásatási körülmények között. A rejtélyes mondat értelmezésének kulcsára a lelőhely régészeti 
anyagának feldolgozása során bukkantunk, amikor is a szertartás egy olyan további kellékét 
azonosítottuk, amely a feltárás során elkerülte figyelmünket. Ez a felfedezés kellett ahhoz, hogy 
megértsük, a szöveg alkotója pontosan hogyan értelmezte a latin averto igét, a hasonlat központi 
elemét jelentő szót.  
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Előadásunkban új megközelítésben, a régészeti kontextusra támaszkodva igyekszünk egy 
olyan filológiai kérdésre választ adni, melynek párhuzamait a szakirodalom sem tudta minden 
esetben megnyugtatóan interpretálni. 

CSER ANDRÁS 
Mennyi morfológia van a latin fonológiában? 

A fonológia és a morfológia legérdekesebb elméleti kérdései közé tartozik a két terület 
kölcsönhatása. Ennek egyik vetülete annak vizsgálata, hogy fonológiai szabályszerűségek milyen 
mértékben és pontosan hogyan hivatkoznak morfológiai információra (morfémahatár, tőtípus), 
történeti tekintetben pedig az, hogy az ilyen szabályszerűségek hogyan alakulnak ki -- abból a 
föltételezésből kiindulva, hogy a hangváltozások alapértelmezésben nem érzékenyek a morfológiai 
szerkezet részleteire. Az előadás a latin nyelv (morfo)fonológiájából mutat be néhány érdekes 
esettanulmányt, konkrétan a mássalhangzós fonotaktikából, valamint a morfológiailag 
kondicionált váltakozások köréből. 

EGEDI BARBARA 
A nyelvi változás ciklikusságáról - az egyiptomi birtokosok esete 

Az egyiptomi nyelv helyzete kivételesnek mondható abban a tekintetben, hogy több évezredes 
dokumentáltsága lehetővé teszi komplex változási folyamatok nyomon követését, így a 
mondattani szerkezeteket létrehozó szabályok átalakulását is. Előadásom a nyelvi ciklikusság egy 
mindeddig kevéssé vizsgált esetével foglalkozik: a birtokos kifejezések egymást követő többszörös 
formai, szerkezeti és funkcionális megújulásával. Bár a ciklus bemutatásához bizonyos 
szempontból az egyiptomi nyelv teljes történetét áttekintem, az előadásban nagyobb hangsúlyt 
fektetek a klasszikus egyiptomi (kb. i.e. 2100-1600) adatokra, mivel az erre a nyelvszakaszra 
jellemző ún. közvetlen és közvetett birtokos szerkezetek eloszlásának pontos feltételei még 
tisztázatlanok. A kutatás alapját egy külön erre a célra összeállított korpusz képezi, amely lehetővé 
teszi az adatok nyelvi regiszterek szerinti csoportosítását, a locus-ok visszakereshetőségét, és így 
az állítások ellenőrzését is. 

GONDA ATTILA 
Aquincum latin nyelve  

A Herman József által kidolgozott módszertanra épülő, majd Adamik Béla által vezetett OTKA 
kutatási projekt (Császárkori latin feliratok számítógépes nyelvtörténeti adatbázisa), mely a Római 
Birodalom területén fellelhető latin nyelvű feliratok normanyelvtől eltérő jelenségeinek 
számítógépes adatbázisban történő összegyűjtésén, osztályozásán, s a hibatípusok relatív 
frekvenciájának statisztikai elemzésén alapul, máris számos új eredményt hozott a latin nyelv 
területi differenciálódásának kutatásában. E kutatói program résztvevőjeként, annak módszertani 
eszközeivel dolgoztam fel Aquincum római közigazgatási területének a Tituli Aquincenses I-III. 
köteteiben nemrég kiadott teljes latin nyelvű feliratos anyagát, elemezve és kiértékelve a 
klasszikus latinságtól eltérő fonológiai és morfoszintaktikai jelenségeket. Az összegyűjtött vulgáris 
illetve dialektális nyelvi formák időbeli eloszlása világos képet ad a nyelvi változások 
folyamatairól, és segít meghatározni Aquincum – és részben Pannonia – helyét a limes-menti 
római provinciák latin nyelvváltozatai között. Előadásomban diagramokkal, statisztikai adatokkal 
és a legjellemzőbb példák szemléltetésével mutatom be az Aquincumban beszélt latin nyelvet, a 
latin nyelv helyi történetét, kitekintéssel az egész pannoniai latinságra és Aquincum azon belül 
elfoglalt helyére. 
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ITTZÉS MÁTÉ 
Újabb adalékok a védikus nyelv funkcióigés szerkezeteinek kérdéséhez 

Korábbi előadásaim témáját folytatva a mostani előadásban a korai védikus nyelv további 
funkcióigés szerkezeteit (azaz N+V komplex predikátumait) tárgyalom. Az újabb példák 
számbavétele mellett arra keresek választ, hogy tartható-e az a korábban megfogalmazott 
álláspont, miszerint ezek a szerkezetek nem egyszerűen stilisztikai-pragmatikai szereppel, hanem 
sajátos grammatikai funkcióval rendelkeztek. Az előzőleg vizsgált esetek között ugyanis vannak 
olyanak, amelyeknél – a kevés számú adat ellenére – viszonylag egyértelműen kimutatható, hogy 
a szinkróniában szuppletív paradigmát alkottak a megfelelő egyszerű igékkel (ld. śruṣṭíṃ kar- vs. 
śroṣ-; vimócanaṃ kar- vs. ví moc-). 

Szinte közhely, hogy a funkcióigés szerkezetek elhatárolása egyfelől a szabad 
szintagmáktól, másfelől a frazeológiai egységektől rendkívül nehéz, és számos problémát vet fel. 
Előadásomban azt is tárgyalom, hogy az élő nyelvekkel kapcsolatban alkalmazott kritériumok és 
tesztek milyen mértékben és milyen érvénnyel alkalmazhatók a védikus óindben, azaz egy holt 
nyelvnél. 

KISS SÁNDOR 
Explicitációs törekvés a kései latin mondatszerkezetben 

A kései latinban megragadható és az újlatin nyelvek felé vezető mondattani változások első 
pillantásra heterogén halmazt alkotnak, azonban leírhatók egy bizonyos mértékig egységes 
keretben, ha figyelembe vesszük, hogy gyakran eredményezik egyes szemantikai viszonyok 
explicitebb kifejezését. Ebben a keretben értelmezhetünk olyan – jól ismert és sokszor leírt – 
jelenségeket, amilyen a főnévi csoport vonatkozásában az elöljáró nélkül használt esetek 
pontosítása elöljáróval és a referens mind gyakoribb azonosítása már-már névelőszerű mutató 
determináns segítségével; az igét illetően hasonló jellegű változás az alanyi személyes névmás 
gyakori használata, valamint a körülírás terjedése a perfektivitás, a jövő idő és a nem-aktív igenem 
kifejezésében. E tendenciákkal rokonítható a mondattanilag szorosan összetartozó elemek egymás 
mellett tartása (a hiperbaton kerülése), továbbá bizonyos szórendi sémák nagyobb gyakorisága és 
így többé-kevésbé előrelátható volta. A mondatközi kapcsok (mellérendelő kötőszavak, visszautaló 
határozószók) sűrűbb használata redundáns módon jelzi a szöveg folyamatosságát. Olyan 
jelenségekről van szó, amelyeknek a klasszikus szintakszisban megvan az előképe, terjedésük 
azonban arra utal, hogy a beszélők a kommunikáció sikerét explicitebb eszközökkel igyekeztek 
előmozdítani. E törekvés nyelvszociológiai háttere legalább részben a normarendszer 
koraközépkori meglazulása és nem-latin nyelvű beszélők tömeges nyelvi asszimilációja lehet.      

KOLTAI KORNÉLIA 
Pragmatikai fordulat a bibliai héber nyelv leírásában 

Mivel a 20. századi általános nyelvészeti kutatások a bibliai héber nyelvészetre is hatást 
gyakoroltak, az 1980-as években a pragmatikai szemlélet is megjelent a bibliai héber nyelv 
leírásában. A pragmatikai kutatásoknak köszönhetően számos olyan bibliai héber nyelvi jelenség 
magyarázatára kielégítő választ találtak, amelyeket a hagyományos szóközpontú, filológiai 
megközelítés nem volt képes értelmezni (pl. a szórendiség, a redundancia, a casus pendens-
konstrukció, a partikulák jelentései, szerepei stb. témakörében). Előadásomban − konkrét 
vizsgálatokon, példákon keresztül − bemutatom, hogy az elmúlt évtizedekben hogyan módosult a 
különböző nyelvi szinteken bizonyos nyelvi jelek jelentéseinek, funkcióinak a meghatározása a 
hagyományos grammatikák leírásaihoz képest. A jelenség általános ismertetésével, valamint a 
konkrét példákkal, eredményekkel egyúttal a pragmatikai szemlélet bibliafordítási vetületére, a 
bibliafordítási gyakorlatban hasznosítható jelentőségére is felhívom a figyelmet.   
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M. NAGY ILONA 
Adalék két latin szó (accessio, abscessio) hazai középkori előfordulásához  

Mindkét tárgyalandó szó szerepel az MKLSz.-ben: az accessio (I: 30) jelentései: 1. ’odamenetel, 
megjelenés, hozzájárulás’; 2. transl.: (de honoribus) ’osztályrészül jutás’; 3. ’növekedés, 
gyarapodás’; az abscessio (I: 18) jelentése: ’elindulás, útrakelés’. Az utóbbira a szótár egyetlen 
példát hoz, Árpád-házi Szent Margit kanonizációs jegyzőkönyvéből: „Quando erit dies 
abscessionis tue?” … „Hodie.” Eszerint feltehetőleg máshol nem fordul elő. Az MKLSz. 2013-ban 
megjelent 1. pótkötete az accessio szó 3. jelentését új adattal egészíti ki (Szovák Kornél szíves 
közlése). 

Az előadás a Szent Margit körüli legendairodalomból vett példák alapján az accessio újabb 
átvitt jelentésének hazai előfordulására mutat rá. Ezen túl rávilágít arra, hogyan vezetheti félre a 
kontextus adott esetben a másolót (valamint a modern fordítókat), s párhuzamos szövegek 
összehasonlításával igazolja, hogy az abscessio forma – amely a kanonizációs jegyzőkönyvben 
eredetileg az accessioval azonos cselekvést jelölt – másolói „korrekció” eredménye.  

SALVI, GIAMPAOLO 
Mozgatások és kiemelések a latintól az újlatin nyelvekig 

A mozgatási szabályoknak és a lehetséges kiemelési kontextusoknak a latin és az újlatin nyelvek 
között végbement változásairól szeretnénk áttekintést nyújtani. Csak azokat a mozgatásokat 
fogjuk figyelembe venni, amelyek a mondat baloldali perifériáját célozzák; az újlatin jelenségeket 
többnyire középkori olasz anyaggal fogjuk bemutatni, amelyet reprezentatívnak kell tekinteni a 
többi nyelvre nézve is. 

Míg az alárendelt alanyi vagy tárgyi mellékmondatból való kiemelés lehetőségei 
változatlanok maradnak, a szintagmából való kiemelés lehetőségei drasztikusan csökkennek: egy 
fej komplementumának kiemelése továbbra is lehetséges ugyan (a prepoziciós szintagmák 
kivételével, amelyek szigetként működnek az újlatin nyelvekben), de a módosítóké a középkori 
nyelvben már csak a kvantorokra korlátozódnak, és a modern változatokban még további 
restrikcióknak vannak kitéve.  

Mint már régóta felismerték, azoknak a mozgatási szabályoknak a megszűnése az újlatin 
nyelvekben, amelyek diszkontinuitást hoznak létre a szintagmák összetevői között, szoros 
kapcsolatban áll az esetragozás elvesztésével – ez utóbbi biztosította ugyanis a latin nyelvben a 
szintagma kohézióját. Ennek a morfológiai változásnak egy másik következménye a topikalizáció-
szabály fokozatos helyettesítése a diszlokáció-szerkezettel: mivel a topikalizációban, mint más 
mozgatási szabály esetében is, csak az esetragozás biztosította a periferikus elem funkciójának 
visszakereshetőségét, az esetek elvesztésével a topikalizáció funkcióit olyan szerkezet veszi át, 
amelyben egy klitikus elem fejezi ki a függőségi viszonyokat. 

SIMON ZSOLT 
A vezirhani phryg felirat utolsó sora 

A vezirhani phryg felirat a leghosszabb ismert phryg nyelvemlék (kiad. Neumann 1997 és Brixhe 
2004: 42-67). Bár egy igen kivonatos görög párhuzamos felirat is rendelkezésünkre áll, a phryg 
részt alapvetően mindmáig nem értjük. Újabban azonban Hämmig 2013 révén világossá vált az 
átokformula rész (8-12. sor), aki azt is kimutatta, hogy az eddigi feltételezésekkel szemben az 
utolsó, 13. sor a görög változat áldásformulájának felel meg. Az előadásban Hämmig 
megfigyeléséből kiindulva a görög változat és a kombinatorikus módszer segítségével határozom 
meg az eddig megfejtetlen utolsó sor jelentését és adom meg a szövegrészlet új szegmentálását és 
alaktani elemzését, több új grammatikai felismeréssel (adverbium-képző, part. perf. act., pl. acc. az 
o-tövűeknél). 
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TANOS BÁLINT 
A sumer összetett igék (kognitív) szemantikája 

Az összetett igék létét a sumerológiában igen korán, a XIX. század második felében ismerték fel. 
Ezen szerkezetek speciális módon bővítik a sumer igék amúgy viszonylag szegényes listáját: egy - 
az esetek túlnyomó többségében abszolutívuszi esetben álló - főnév és egy ige kombinációjával új 
igei jelentést hoznak létre. Az összetett igék vizsgálata során sok kritérium merült fel, amelyek 
elhatárolnák ezen csoportot az egyéb igei szerkezetektől, de e kritériumokkal kapcsolatban máig 
sem született konszenzus. E konstrukciók szemantikai leírása sem megoldott: noha több szerző 
„szemantikai egység”-ként definiálja őket, ezen egység mibenléte nincs tisztázva.  

Előadásomban rámutatok, hogy az összetett igék formai alapú elhatárolása más 
konstrukcióktól nem lehetséges, mert minden tulajdonságuk megtalálható más igei szerkezeteknél 
is; illetve az eddig javasolt szemantikai leírások, amelyek a főnév szemantikai szerepén keresztül 
próbálják megragadni az egység jelentését, elégtelenek, vagy hiányosak. Ezért részben az eddigi 
magyarázatok kiegészítésére, részben ezek kiváltására új elemzést javaslok, amely azon alapszik, 
hogy ezen, különböző mértékig idiomatikus konstrukciók jelentését holisztikusan, a teljes 
szerkezet jelentését vizsgálva tudjuk csak magyarázni.  E magyarázathoz a kognitív szemantika 
eszközeit, a (fogalmi) metaforát és metonímiát hívom segítségül, amellett érvelve, hogy a teljes 
konstrukció jelentése gyakran csak metaforikus-metonimikus keretben értelmezhető. 

 


