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A disszertáció témája a koptológia egy részterülete, a kopt és a görög nyelv viszonyának

vizsgálata. A kutatásban még nincs egyetértés arról, hogy a görög nyelv milyen módon és

mértékben hatott az egyiptomira. Valóban összetett és izgalmas kérdés, hogy a görög

jövevényszavakon kívül és túl volt-e nyelvi befolyásolás.

Annyi biztosan tudható, hogy Nagy Sándor megjelenése után hosszú kétnyelvű helyzet vette

kezdetét Egyiptomban, ennek folytán pedig felmerülnek olyan kérdések, mint két nép

viszonya és egymásra gyakorolt hatása, két nyelv viszonya, majd a kereszténység és az

intenzív fordítási tevékenység megérkezése után a két szöveg kapcsolata kérdés is. Amikor a

görög nyelvi hatások motivációit próbáljuk feltárni, mindig szem előtt kell tartani azt a tényt,

hogy a görög nyelv ‚felülről’ érkezett Egyiptomba; a két nyelv egészen különböző struktúrája

és ‚családfája’ csak másodlagos tényező a nyelvi hatások végeredménye szempontjából.

Jelen dolgozat célja szintaktikai és stilisztikai megfigyeléseket tenni fordított és eredeti kopt

irodalomban, kiszűrve azokat a mondattani mintákat, amelyek görög nyelvi hatást mutatnak

egyik vagy mindkét szöveganyagban, kimutatni, hogy bizonyos minták egyértelműen a

fordítások során épültek be a kopt nyelvbe, és feltéve azt a kérdést, hogy vajon azon

szintaktikai hatások, amelyeket a kétnyelvűség okozott, biztonsággal kimutathatók-e. Ezen

megfigyelések hozzájárulhatnak egy olyan kritériumrendszer kialakításához is, amelyek

alapján meghatározható, hogy egy kopt szöveget eredetileg koptul vagy görögül írtak-e. A

disszertációban a célhatározói, következményes, célzatos alanyi és tárgyi, valamint a

kiegészítői mellékmondatokat és infinitiv-szerkezeteket vizsgálom szintaktikai grécizmusok

szempontjából.

Célhatározói mellékmondatok

1. A célhatározói mellékmondatok többségében a jekas vagy je + futurum 3 vagy futurum 2

kötőszó+mellékmondat mintát használják mind a fordított, mind az eredeti kopt irodalomban.

A mellékmondati és infinitivuszi minták aránya azonban jelentősen különbözik a két

szöveganyagban. A kötőszó+mellékmondat minták az összes célhatározás 69,66%-át adják a

fordított irodalomban, míg az eredetiben 50,83%-át. Az eredeti irodalmak között Senute és



Theodórosz írásaiban meg is fordul az arány és több infinitiv szerkezet található, mint

mellékmondat. Mindez azzal magyarázható, hogy a görög Újszövetségben a i(/na–

mellékmondatok vannak többségben, és a kopt fordítási technikával, amely nagyon pontos

fordításra törekszik és az eredeti szöveg követése érdekében többnyire mondattani mintákat

fordít. Ez még inkább feltűnő lesz, amikor olyan mondattani pozíciókban áll egy-egy jekas–

mellékmondat, ahol nem számítanánk rá.

Miután a kopt szerzők esetében nincs meg ez a közvetlen nyomás egy görög eredeti

követésére, az ő minta választásuk más és az e +infinitivet gyakrabban használják, mint a

fordítók; a célhatározói mellékmondati minták itt nincsenek olyan túlnyomó többségben (51%

körül, amint láttuk). A kötőszó+mellékmondati minták valójában sokkal inkább jellemzőek a

görög nyelvre, amelyben ezeknek kifinomult rendszere van – főleg a klasszikus attikaiban – ,

mint az egyiptomi nyelvre, ahol az alárendelés, ’embedding’, stb. rendszere egészen más, nem

használ túl sok kötőszót, amelyek viszont máshogyan viselkednek, mint a görög típusú

kötőszók és inkább konvertálják a mondatot, mintsem irányítják vagy meghatározzák azt vagy

annak állítmányát. Mélystruktúrák szintjén ugyan valószínűleg nem egyeznek meg a i(/na vagy

o(/pwj + coniunctivus és a jekas vagy je + futurum 3 (vagy 2) mellékmondatok, viszont

felületi struktúrájuk igen hasonló, így mint mondattani minták megfelelnek és a fordítók ezért

használják ezt az infinitiv minta helyett, amikor a görögben mellékmondat áll. Így a

kötőszó+mellékmondat minták elterjedésében a görög és az egyiptomi nyelv találkozása

szerepet játszott; ugyanakkor azt is látni kell, hogy az egyiptomi nyelvfejlődés egyik

alappillére az analitikus tendencia, amelynek gyökerei a göröggel való intenzív találkozás

előtti időkre nyúlnak vissza, és amely előkészíthette, sőt előfeltétele lehetett egy ilyen

jelenségnek – hiszen itt ugye részben korábbi célhatározói igealakok (szinthetikus) helyett

találunk mellékmondatokat (analitikus). A nyelvnek ez a belső változása pedig később

összetalálkozott a kétnyelvű helyzettel és egy erősen görög-függő írásbeliséggel. Érdemes

megemlíteni, hogy a jekas kötőszónak nincs kopt előtti előzménye; mindezeket

figyelembevéve az e +infinitiv konstrukció tűnik a ’természetesebb’ egyiptomi kifejezésnek a

célhatározásban, míg a mellékmondati minták elszaporodását a fordítások hozták. Ilyen

értelemben a xinas + futurum 3 minta, csak M dialektusban, sem kivétel, és ebben még egy

görög jövevényszó (kötőszó) is megjelenik.

2. Az e +határozott névelő+infinitiv minta csak fordításokban jelenik meg, és az ei)j to/

infinitiv és még inkább a proÜj to/ infinitiv minta váltja ki. Így gazdagodik a kopt célhatározói



minták palettája, amely ismét görög szintaktikai-stilisztikai hatás. Egyelőre úgy gondolom,

hogy ez csak a fordításokra jellemző, további kutatás ezt megerősítheti vagy megcáfolhatja.

A kopt célhatározói minták gyarapodása görög nyelvi hatás.

3. A mellékmondatok esetében, jelentékeny különbség mutatkozik fordított és eredeti kopt

irodalom között a minta választásban és preferenciában: a S Újszövetség fordításokban a

jekas + futurum 3 minta a leggyakrabban használt és túlnyomó többségben van, az összes

célhatározói mellékmondat 79,14%-a. Az eredeti irodalmakban a je + futurum 3 minta a

legtöbb, de ez is csak 42,62%-a az összes célhatározói mellékmondatnak, a jekas + futurum

3 pedig csupán 27,04% itt. A futurum 3 and futurum 2 közötti választás is kevésbé egyoldalú

ezen szöveganyagban. A S fordításokban a jekas + futurum 3 lett a par excellence

célhatározói mellékmondat minta, amely mindig ’kéznél volt’ a fordítók számára, amikor a

görögben egy i(/na (ritkábben o(/pwj)+coniunctivus minta szerepelt.

Ez igen markáns szintaktikai-stilisztikai hatás a kopt nyelvre, amely áthatja a S fordítás-

nyelvet. Innen kiindulva pedig hatást fejt ki a kopt nyelv egészére, hiszen azon szerzők, akik

elkezdték a nem-fordított kopt irodalmi nyelvet, a Szentírás kopt fordításán ’nőttek fel’, tehát

fordított kopt szövegen. Így aztán nyelvhasználatukra bizonnyal hatással volt, illetve egyfajta

direkt utnázással is számolhatunk. Ezért a két fajta szöveganyag között hasonlóság van, de

különbség is: a jekas-mellékmondatokat intenzíven használják a fordítás-irodalom hatására,

de a ’hagyományos’ e+infinitiv konstrukciót is gyakrabban alkalmazzák, mivel nincs

közvetlen külső nyomás a szöveg írásakor. Emellett, a kétnyelvű helyzetnek is lehetett ilyen

hatása a nyelvre, de ennek bizonyítása igen nehéz, és további kutatást igényel.

4. A jekas + konjunktiv minta tipikusan újszövetségi nyelvhasználat, amely ritkán fordul elő

eredeti irodalomban; ez a mondattani minta szorosan összefügg a szórenddel, egy

mellékmondat ékelődik be a kötőszó és az igealak közé a görög eredetiben, és a kopt fordító

követi ezt. Így tehát ez a mellékmondat minta görög-függő és a fordítás váltja ki; ahol eredeti

irodalomban fordul elő, ott az Újszövetség nyelvezetének utánzása lehet a motiváció.

5. A coniunctivus futuri vizsgálata is alátámasztja a görög minták erős befolyását a

fordításokban. Máté 23, 26-ban és János 9, 36-ban, ahol a szövegrészt illetve a görög i(/na–

mellékmondatot máshogyan is lehet értelmezni, az M és L dialektus fordítói a coniunctivus

futurit alkalmazták a jelentésárnyalat visszaadására. A S verzió szigorúan követi a mintát itt is,

figyelmen kívül hagyva egy esetleges értelmezési lehetőséget. A vizsgált anyag S szövegeiben

a coniunctivus futurinak csak a klasszikus ”post-imperatival apodotic form with a promissive



overtone” (Ariel Shisha-Halevy) használatát találjuk, és nem fordul elő célhatározói

mellékmondat helyén; például:

Mt 7,7

Greek: Ai)tei=te kaiÜ doqh/setai u)mi=n, zetei=te kaiÜ eu(rh/sete, krou/ete kaiÜ

a)noigh/setai u(mi=n.

S Coptic: aitei tarou+ nhtN. ¥ine taretetNqine. twxM tarouwn nhtN.

A vizsgált eredeti irodalomban nem volt ’célhatározó-gyanús’ coniunctivus futuri.

Levonható az a következtetés, hogy a vizsgált szöveganyagban nincs célhatározói használata a

coniunctivus futurinak.

6. A xws+circumstantialis jelen célhatározói minta megjelenése görög hatás, itt a célhatározói

participium bevezető partikuláját is átvették a fordításban.

7. Az M dialektus nagyobb variációt használ célhatározói minta választásában: jekes fut 3,

je fut 3, xinas fut 3, mhpote conj, mhpws conj, ¥ante, e+inf, e+névelő+inf,

prepozició+főnév, circumstantialis jelen, konjunktiv, coniunctivus futuri, és perfekt 1. A L

dialektus is többféle mintát alkalmaz, mint S: gyakrabban használja a futurum 2-t jekase és

je után, és használja a coniunctivus futurit is. Mindez azt mutatja, hogy S a legszabályozottab

és legstandardizáltabb a célhatározások fordításában, minta választása következetes és biztos,

és mindig szorosan a görög eredetire alapul (kevés kivétellel); szigorú minta-fordítási

technikát alkalmaz, nem él egyéni értelmezési lehetőségekkel, nem variálja úgy a mintákat,

mint M és L.

Célzatos alanyi és tárgyi mellékmondatok

1. Az újszövetségi görögben gyakran fordul elő a célhatározói mellékmondat minta célzatos

alanyi és tárgyi mellékmondatokban, és a kopt fordítások ez esetben is követik az eredetit,

szintén alkalmazva a célhatározói mellékmondat mintát ezen a szintaktikai helyen. A minta-

fordítás itt még erőteljesebb, mint a célhatározásnál, kevesebb eltérés mutatkozik az eredeti

görög mintához képest, és ezen minták jelenléte új szintaktikai egységeket hoz létre a kopt

nyelvben. Ez jelentékeny szintaktikai-stilisztikai hatás.

2. Ez a hatás viszont nagyrészt érintetlenül hagyja az eredeti kopt írásokat, ahol a szokásos

minta ezen szintaktikai helyeken az infinitiv konstrukció. A jelenség tehát láthatóan fordítás-

függő, amely azután nem gyakorolt mélyebb hatást a kopt szerzőkre.



3. A jekas–mellékmondat transzpoziciója eredeti határozói (clhatározó) helyzetből nominális

(tárgy/alany) helyzetbe, görög nyelvi hatás. A főnevesült jekas–mellékmondat használatát

célzatos alanyi és tárgyi mellékmondatokban a fordítások hozták létre, és ezekben fordul elő.

4. Ezen túl, a tárgyi és alanyi célhatározói mellékmondat minta, illetve a minta-fordítási

technika és ezzel együtt az új szintaktikai egységek megjelenése, felveti a kérdést, hogy

mennyire voltak ’természetesek’ a kopt fordítások, illetve az így kialakult kopt fordítási

idioma. A minta-fordítási technika mögötti motiváció a szövegek szent és inspirált jellege,

amelyet bármely más nyelvre csak pontosan, torzítások nélkül lehet átültetni. Így a kopt

fordítók részéről a szöveghű, mintákon alapuló fordítás egy választott technoka, nem pedig

valamiféle tudatlanság és járatlanság a kopt mondattanban és stilisztikában; a fordítók

tudatosan alkotnak sok esetben nem-koptos viszont szükségszerűen görögös mondattani

mintákat a célszövegben. Az Újszövetség szövegének ilyen pontos és görögös fordításával, a

kopt változat jelöltté válik és egy új szent szöveg születik, annak szent nyelvezetével.

5. A célzatos tárgyi mellékmondatok esetében is a M dialektusban találjuk a legtöbb variációt

a mondattani mintákban. Alkalmanként eltér a görög mintától, és egy görög mintára több

lehetőséget is használ, pl. egy-egy i(/na–mellékmondatot je fut 3, jekes fut 3, xinas fut 3, és

xinas konjunktiv is fordíthat. Itt is S a legstandardizáltabb és ebben vannak a

legmegszilárdultabb fordítási megfelelők, nem váltogatja a mintákat, szöveghű és minta-

követő fordításra törekszik.

6. A célzatos alanyi mellékmondatok esetében a M dialektus nem alkalmazza a célhatározói

mellékmondat mintát, így ez áll legközelebb az eredeti kopt irodalmak nyelvezetéhez és egybe

ez a legfüggetlenebb a görög eredetitől.

Kiegészítői mellékmondatok (complementary/epexegetic)

1. A fordított szövegekben, mindhárom dialektusban, nagyon pontos minta-fordításokat

találunk ebben az esetben. Mindegyik egyaránt alkalmazza a célhatározói mellékmondat

mintát, amikor a görög eredetiben ez áll. A mintában most a L dialektus hozza a legnagyobb

variációt, M a xinas +konjunktiv és a jekes+fut 3 mintát váltogatja, S pedig ismét

következetesen a jekas+futurum 3 mintát használja a görög i(/na/o(/pwj +coniunctivus

fordítására.

2. Itt is csak a M dialektusban jelenik meg a xinas + konjunktiv minta. Ezt a mondattani

mintát úgy tűnik, hogy kizárólag a célzatos tárgyi és a kiegészítői mellékmondatok esetén

használták, célhatározói mellékmondatokra nem.



3. A xwste e + infinitiv minta akkor fordul elő a fordításokban, amikor a görög eredetiben

ezt használják. Ez tehát ismét görög mondattani hatás, amely a minta-fordítás eredménye. A

görögben ez eredetileg egy következményes mellékmondati minta, de mivel a célhatározói és

a következményes jelentés és minta időnként felcserélődik, ez a minta is állhat célhatározói

minta helyén még akkor is, amikor a szintaktikai helyzet nem is célhatározói vagy

következményes, hanem tárgyi vagy kiegészítői.

4. A xwste e + infinitiv minta megjelenése mögött kiegészítői helyzetben, görög

szintaktikai hatás sejthető; a kopt Újszövetség fordítások nyelvezetének hatását mutathatja ez a

kopt szerzők nyelvezetében. A másik lehetséges magyarázat természetesen az, hogy ez a

mondattani minta már része volt az egyiptomi nyelvnek a kétnyelvű helyzet és a hellénizáció

következtében. Ennek ellentmondani látszik, hogy az eredeti irodalmakban csak

Theodórosznál és csupán egyszer fordul elő.

5. Az eredeti kopt írásokban nem jelenik meg a célhatározói mellékmondat minta kiegészítői

helyzetben. Szinte mindenhol az e+infinitiv minta használatos itt.

6. A célhatározói mellékmondat minta megjelenése és gyakori használata ebben a szintaktikai

pozicióban tehát csak a fordításokban jellemző és ezek váltják ki.

7. A konjunktiv használat alanyi és kiegészítői helyzetben nem újdonság, példákat már az

újegyiptomiban is láthatunk erre. A vizsgált szöveganyagban nem fordul elő nagyon gyakran,

de mind fordított, mind eredeti kopt szövegben megjelenik.

Következményes mellékmondatok/infinitivek

1. Ebben az esetben is minta-fordításokat találunk a kopt Újszövetség fordításokban. A görög

mondattani mintától itt nincs is eltérés; az alapvető minta a w(/ste + infinitiv a görögben és így

a koptban is; amikor viszont indicativus áll a w(/ste után a görögben, akkor a kopt is egy időt

kifejező konjugált igealakot alkalmaz (perfekt 1), amikor pedig célhatározói mellékmondat

minta áll a görögben, a kopt ezt is követi.

2. Az itt megjelenő célhatározói mellékmondat minta a fordításokban a minta-követő fordítási

technikának köszönhető.

3. A fordított szövegekben a célhatározói mellékmondat minta mint következményes csak

akkor jelenik meg, amikor a görög eredeti ezt kiváltja; mivel a görögben ez csak elképzelt

következményeknél fordul elő, ezért ezen kopt szövegekben is csak elképzelt



következményekre használják. Ezzel szemben az eredeti kopt írásokban időnként valódi

következményes mellékmondatot is kifejeznek célhatározói mellékmondat mintával.

4. Annak ellenére, hogy az e+infinitiv konstrukció megfelelő módja a következmény

kifejezésének, hiszen a kopt szerzők ezt alkalmazzák, a fordításokban ez csak akkor fordul elő,

amikor a görög eredetiban egy w(/ste nélküli következményes infinitivet használnak, ami igen

ritka. Ez és az előző pontban leírtak jelentős szintaktikai-stilisztikai különbséget okoz eredeti

és fordított kopt irodalom között. Továbbá ismét bizonyítja az erőteljes minta-fordítási

technikát.

5. A következményes mellékmondatoknál az eredeti és fordított irodalomban is ugyanazok a

xwste–minták használatosak: xwste + e + infinitiv illetve xwste + konjunktiv, de a

választás az igealakok között eltér. A S fordításokban alapvetően az előbbi minta használatos,

csak az Nqi–konstrukció váltja ki a konjunktivot, jelentésbeli különbség nélkül, míg az eredeti

irodalmakban úgy tűnik, hogy van egy rendszer arra, hogy a konjunktivot valós, már

bekövetkezett következményre használják, az infinitive konstrukciót pedig nem-valós, még be

nem következett következményre. Ennek a rendszernek az eltűnése a fordítási idiomában

görög hatás, mert a fordítók a görög mintát másolták, ahol a w(/ste +inf dominál és a görög

nyelv ezen szakaszában már nincs oppozicióban másik mintával a valós/nem-valós

következmény megkülönböztetés alapján.

6. A xwste–minták ilyen határozott és intenzív megjelenése mindkét szövegtípusban azt

mutatja, hogy ezt a jelenséget nem a fordítási tevékenység okozta, valószínűleg a kopt nyelv

szerves része volt ez a minta.

7. Az Újszövetség fordításokban a ¥ante nem jelenik meg görög következményes

mellékmondat fordításaként. Ebben a szöveganyagban csak az eredeti írásokban van jelen

következményes jelentésben.

8. Ebben az esetben mindhárom dialektus követi a görög mintát, még M-ben sincsenek

eltérések. Ez az egyetlen ilyen mellékmondat típus a szöveganyagban, és jól mutatja a minta

stabil használatát a kopt nyelv egészében.

A disszertációban kimutattam számos görög szintaktikai hatást a kopt nyelven a vizsgált

mellékmondat típusokban. Azonosítottam azokat a grécizmusokat, amelyek csak a

fordításokban terjedtek el, és azokat, amelyek az egész irodalmi nyelvet áthatották.



Bevezettem a mondattani minta-fordítási technika kifejezést (cf. word to word, sense to sense

translation) a kopt Újszövetség fordításokra – különös tekintettel a S dialektusra.

Azonosítottam a főnevesült jekas-mellékmondatot, és bevezettem ezt a terminust.


