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Tatrosi codex 1466 *).
Pesti Gábor 1536.
I. Fej. Cristusnak
Jézus Christusnak
kedig születete így kegig ő születeti imi
valaa). Mikor ő anyja gyen vagyon. MikoMária volna meneszte- ron az ő anyja Mária
tetett1) Jósefnek, mie jeczieztetett volna Jó
lőtt egybejönnének 3 ), sefnek, minek előtte
leletek 4) ő méhében együtt laktanak vol
válván szent lélektől. na, találtaték terhesíltnek szent lélektül.
27. Fejezet. Tuda
kozik vala s ).
Szerelmest tanolja
vala6) ő töllök a csil
lagnak idejét, mely
tetettvala7) nekik.
Szó magasságok
ban hallatott8), si-

Kezde tölök tuda
kozni.
Szorgalmatosan tu
dakozik vala tőlök mi
időben jelent volna
meg az csillag.
Jajveszék hallaták
az égbe, sirás és ordí-

Frd'ósi 1541.
Az Jézus Christus
nak születése kediglen eképen lün. Mikoron az ű anyja az
Mária jegyesül ada
tott volna Jósefnek
annak előtte minek
előtte öszve jutnának,
lelettetékterhesnék az
szent lélek isteniül.
Megtudakozékü tü
lök.
Nagy szorgalmatosságval megkérdezé
ü tülök az csillagnak
megjelenísínek ideit.
Rámában szó hallottatott, jajgatás, si-

*) Toldy Ferencz szerént csak másolati év. — ') erat 2) esset desponsata 3) convenirent4) inventa est 5) sciscitabatur e) didiéit r) apparuit 8) audita est.
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Tatrosi codex.
ralm és nagy ordeitat.
Rachel siratván ö fiait
és nem akara 9) meg
vigasztaltatni , mert
nem vadnak 10 ).

Pesti Gábor.
tás Rakel siratván fia
it, nem akara vigasz
talást, mert nem valának.

III. Fejezet Mon
da n ) nekik: kecskekigyóknak nemzeti,
ki mutatott12) nektek
elfutnotok... ? .
Itt vagyon en sze
rető fiam, kiben ma
gamnak jól kellet
tem 13 ).
IV. Fejezet. És kihirhevék 1V) ö hire.
VIII. Fejezet. Látáyb) ö napát fekette
és hideg leletté.
IX. Fejezet. En le
ányom m& megholt™).

Monda nekik : kí
gyóknak nemzetsége
ki jelentette meg nek
tek , hogy elfutná
tok...?
Ez az én szerelmes
fiam, kiben minden
akaratom kellemetes
sen lőtt.
De maga kihirhedék az ö neve.
Látó az ö napát,
hogy fekennék és hi
deglelné.
Az én leányom ma
holt meg.

Némberi ki vérrel
hasal vala n ) .

Asszonyállat
vér vala.

E hír meghirhevék1*) mend a földön.

Mely dolognak
mind ott az földön
nagy hire lön.
Kik elvesztenek Israel házától.

X. Fejezet. Kik eltévehették w) Izrael
nek házát.
XI. Fejezet.Kiküv'óitvénmondának 20)
9

kin

Kik ivöltnek az
ö társoknak mond-

Erd'ósi.
ralom és nagy könyühullatás Rakel sirat
ván az ü fiait és nem
akara
vigasztalást
venni annakojcáért
hogy ne legyenek.
Monda ü nekiek:
Viperakigy óknak fiai
kicsoda
jelentette,
meg nektek hogy el
futnátok.
Ez az én szerelmes
fiam, kiben jókippen
kedvem betelek.
Es kiterjede az ü
híre
Ldiá az ü napát
hogy az ágyban fe
kennék és hideg lelné.
Az én leányom
meghala ez mai na
pon.
Asszonyi állat, ki
feküdt vala vírkórságban
És kiterjede ez hír
mind az eghíssz földönn.
Az Izraelnek há
zának elveszett (ju
haihoz).
Kik üvültnek az
ü társainak és ezt

) noluit I0) non sünt ") dixit 12) demonstravit 13)complacui ") abiit
) vidít IG) defuncta est ") sangvinisfluxumpatiebatur l8) exiit fáma 19) perieruut 20) dicunt.
,5
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Pesti Gábor,
Tatrosi codex.
ő feleknek: Mü vi- ván: Sippal éneklénk
gaságos éneket ének nektek s nem tán
lénk 21) tünektek és czolátok.
nem szőkétek w )
r
Ugy atya, mert
Ugy
atyám, mert
így volt23) kelletvén ugyan volt kelleme
te előtted.
tes te előtted.
XII. Fejezet. Mi
Miképpen bement
ként bemene 2a ) Isten az isten házába, és
nek házába és az elö- az oltárra való kenye
vető kenyereket meg- reket meg ötté, kiket
Ötte 25) Kiket nem il nem szabad vala, meg
lik vala 26) neki meg enni.
enni.
XIII. Fejezet, Mert
Mert megtompult ez
megkövéredett 2T) e népnek szive.
népnek ö szüvök
XIV. Fejezet. He
Mikoron kegyig eródesnek kedig lé ezer Heródesnek szü
tele napján
szök letése napja szolgáltat
döső 28) Herodiadis- nék, Herodiadesnek
nek lyánya az ebéllö leánya tánczolvala ott
ház közepett és kel köztök, mely Heró
leték29) Heródesnek desnek kellemetes lön.
A hajócska kedig
Az hajó kegyig az
az haboktól hagyigál- tenger közepett vala
tatik vala 30) a tenger és az víz hányja va
közepett, mert a szél la , mert pokol szél
ellen vala 3 1 ).
fú vala.

XVI. Fejezet. Eífeletkeztek 32) kenye
reket vélek venni.
21

7

Feleitekben nem
visznek kenyeret velek.
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Erdösi
mondják:
Sipoland
(,sipolánk' helyett le
írói hiba) tünektek és
nem tánczolátok.
Bizonyával atyám
így volt az te jó aka
ratod te nálad.
Mikíppen ment le
gyen be az úr Istennek
házába és megütte le
gyen ott az előrakott
kenyereket, melly ke
nyereket nem szabad
valaií neki megenni.
Mert nagyon megtclvín megnehezedett
ez nípnek ü szüe.
Mikoron ke diglenn
az Heródesnek születísinek napját üdlenék, az Herodiusnak
leánya tánczol vala
és ez dolog kelleme
tes lün Heródesnek.
Az hajó is kedig
immárán az tenghernek közepiben vala
és ide s tova verette
tik vala az tengernek
habitul, mert az szél
arczúl/íy vala.
Feledíkenységnek
miatta nem vöttenek
vala kenyereket ü
vélek.

) eecinimus 22) saltastis 23) fűit 24) intravit ") comedit 2e) non licebat
) incrassatum est 28)saltavit 29) piacúit ,0) jactabatur ")erat 32) öblíti sünt,
11*
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XVII. Fejezet. Tü
mestertek nem fizeti
meg 33) a didragmát ?
és ő mondan),
tat
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Pesti Gábor.
Az ti mestertek
nem adá meg a pénzt,
Monda, úgy vagyon,

Erdösi.
Az tü mestertek
megadja-e az adó
pénzt? Monda ü nekiek, meg.

Es Jézus előhiván
egy kis gyermeket,
megállítá kőztek.

Es eggy gyerme
ket ü hozzá hivánn
Jézus, ü közikbe ál
lata.
Annakokáért
az
mit az Isten eggybefoglalt az ember el
ne válaszsza.
Mikoron eljüttenek
volna azok is, az kik
elsők valának azt aliták hogy többet ad
nának ü nekiek.
Tü kediglen miko
ron láttátok ezt, an
nak utánnanem aka
ratok
elváltoztatni
akarattokot, hagy ü
neki hinnítek.
Mennyiszer akar
tam én az te fiaidat
egybegyüjtenem.
Uram, mikoronn lát
tunk tíghedet ehenn
és itelvel tartottunk
tíghedet ?

ú

gy.
És híván Jézus egy
apródot állaptatá3b)
ötét ő közepettek
XIX. Fejezet. Azért
kiket Isten egybeszerketett36) ember meg
ne válaszja.
XX. Fejezet. Az elősök kedig jővén azt
alajtják vala 37) hogy
többet volnának ve
endők.
XXI. Fejezet. De
tü látvátok ingyen
penitencziát sem fog
tatok 38 ), hogy ozíán
hinnétek neki.

Annakokáért a mit
Isten egybeszerzett, ne
válaszsza azt el em
ber.
Elő ivének az el
sők is , kik azt vélik
vala, hogy nekik töb
bet adának.

XXIII Fej. Hányszer akartam39) tefiaidategybe győjtenem.
XXV. Fejezet. Úr,
mikor láttonk^) tége
det ehezetted és etettönk 41) tégedet? stb.
(Kérdőleg).
XXVII. Fej. Megosztákvz) ő ruháját,
nyilat eresztvén.

Mennyire akartam
az te fiaidat egybe
gyűltem.
Uram, mikoron lát
tunk tégedet éhezőt
s enned adtunk ?

És mikoron őtet
láttátok volna, nem
tartátok az utánpenitentiát. hogyneki hin
nétek.

Osztást tőnek az ő
ruháján, sorsot vet
vén reája.

Megosztozának az
ü ruháival és nyilat
vetinek azokra.

") solvit 54) ait **) statuit ,6) conjunxit J') arbitrati sünt
) volui 4U) vidimus ") pavimus ") diviserunt,

M

3K

) habuistis
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Tatrosi codex.
Reménykedett 43 j
Istenben, szabadéha
meg ötét ma ha akarja, mert úgy mondott44) vaj Istennek
fia vagyok én.
És ím a templomnak soporláha ketten
ketté szakadaft5).
Mert e hitető még
elevente úgy mondott *6).

161

Pesti Gábor.
Istenbe bízott, ha
akarja,
szabadítsa
meg őtet mert azt
mondotta, hogy Istennek
fia.

Erdösi.
Az Istenben bizott
szabadítsa meg mostan ütet. Mert azt
monda, hogy fia ü
az Istennek,

És íme az templom
nak superlája ketté
szakada,
Hogy mig mikoron
amaz hitető élne, azt
monda.

És imé az templomnak vitorlája.két
részre szakada.
Hogy amaz csalárd még íltíben ezt
mondd.

E példákat is épenséggel nem kerestem, hanem a mint a Nyelv
emlékek m . kötetében a Jászay Pál följegyzette öszvehasonlítások
között találám, a czélunkra vonatkozókat egytől egyig kiírtam, még
pedig szintén csak a Máté Evangéliumából és mily meglepő ered
ménynyel !
Lássuk!
Mind a három fordítmány megegyezik egymással e követke
zőkben
A) a latin perfectum, magyarul mássalhangzós múlttal adatik
demonstravit (12)
mutatott, jelentette meg;
fűit (23)
volt;
incrassatum est (27)
megkövéredett, megtompult, megnehezedett;
conjunxit (36)
egybeszerketett, egybeszerzett, egybefoglalt;
volui (39)
akartam ;
vidimus (40)
láttunk;
pavimus (41)
etettönk, enned adtunk, itelvel tartottunk;
4

») confidit ") dixit 4i) BCÍBSUW est (46 dixit.
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conjidit (43)
reménykedett, bízott.
Valamennyi (szám szerént 8) példa — a mint kiki utána néz
het — független állapotot, legfölebb valamely főmondatot mutat.
B) A latin perfectum magyarul önhangzós múlttal adatik
inventa est (4)
leletek, találtaték, leletteték; az Összetett mondat egybefüggése így
áll : cum esset desponsata . . . . inventa est in utero ejus etc.
Látjuk, hogy ez tökéletesen egy idejű, függő, viszonyos
múlt ;
noluit (9)
,nem akara' (t. i. megvigasztaltatni)
tartós múlt;
dixit (11)
monda
eléadásra vonatkozik,
tehát tartós;
ábiit opinio (14)
kihirhevék, kihirhedék, kitérj ede
világosan tartós múltak;
vidit (15)
látá; az egész mondat így áll : vidit socrum ejus jacentem et febricitantem.
Tehát az valóságos együttes múlt, úgy hogy Pesti és Erdó'si
a részesülőt körülírva adják elé, ekképen : hogy ( = midőn) fekennék és hideg lelné ;
et exiit fáma haec in universam terram illám (18)
e hír meghírhevék mend a földön (T. c ) , mely dolognak mind ott az
földön nagy híre lön (P. G.) és kitérj ede az hír mind az eghíssz föl
dön (E.)
tartós múltak;
cecinimus (21)
éneklénk, sípolánk
tartós múltak;
non saltastis (22)
nem szőkétek, nem tánczolátok; az egész mondat öszvefüggése : ce
cinimus vobis et non saltastis.
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Tehát az utóbbi világosan együttes, illetőleg késérö múlt, de
tartós is ;
piacúit (29)
kelleték, kellemetes lön, kellemetes lün; összetett mondatban : saltavit filia Herodiadis et piacúit Herodi
világosan egyidejű kísérő múlt;
ait (34)
monda
eléadásra vonatkozik;
statuit (35)
állaptatá, megállatá, állata; az egész mondat: et advocans Jesus parvulum, statuit eum in medio eorum
részesülő után, tehát függő állapotban ;
diviserunt (42)
megoszták, osztást tőnek, megosztozának
tartós múltak;
scissum est in duas partes
ketten ketté szakada, ketté szakada, két részre szakada
egyidöbeli múltak, t. i. a ketté szakadás akkor történik, midőn
Jézus „elereszté ő lelkét";
Valamennyi példa (szám szerént 14) az imperfectum szabá
lyaira vonatkozik.
Itt önként tolakodik fel azon kérdés, s talán már előbb is meg •
fordulhatott valaki elméjében : Miért nincsenek tehát a latin múltak
is az imperfectumban ? De tudván, hogy a latin is csak fordítás a
görögből, melyben leginkább az aoristus felel meg a latin perfectumnak, akkor kész a felelet, mely Buttmann után szóról szóra *) ebben
áll: „Minden eddigiekben főleg az atticai nyelvszokásról van szó.
*) Leírom németül is : In allém bisherigen ist hauptsachlich vom attischen Sprachgebrauch die Rede. lm Homer ist der nachherige Aorist, wie so
vieles andere, gleichsam noch im Entstehen, d. h. die übrigen Tempóra ba
bén sich noch nicht so herausgesondert, und namentlich lászt sich das Imperfekt bei ihm noch haufig vom Aorist nicht trennen. — Auch im Herodot
(vielleicht im Jonismus überhaupt wird besonders in der fortlaufender Erzáhlung noch haufig das Imperfekt, für unser Gefühl wenigstens, als Aorist
d. h. als Erzahlung momentaner Ereignisse, derén Gleichzeitigkeit mit andern Ereignissen nicht nothwendig in dem Zusammenhang begründet ist.
Griechische Grammatik von Philipp Buttmann, Dr. 13-dik kiadás 386. lap.
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Homérban az az utáni aoristus, mint sok egyéb még csak fejlődésben
van, azaz a többi id'ók még nem váltak ki annyira és névszerént az
imperfectumot nála még gyakran nem lehet az aoristustól elkülönítni.
— Herodotban is (talán átalán a jonismusban) kiváltkép a folytonos
elbeszélésben még igen gyakran az imperfectum használtatik, legalább
a mi érzésünket tekintve , aoristus helyett, mint pillanatnyi, egyszerre
történő események elbeszélése helyett, melyeknek egyidejűsége más
eseményekkel az összefüggésben nem szükségképen alapszik."
Ezeket olvasván, még pedig a legnagyobb tekintélyek egyi
kének könyvéből, felhívok mindenkit, ha egy Homér, a költészet
atyja, kinek költeményei, akár mind ő tőle származottak, akár egy rész
ben gyűjtemények legyenek, a keresztyén idő számlálást századokkal
meghaladják, ha továbbá egy Herodot, kit szintén atyjaként tisztel
a történészet, ki ami időszámlálásunk előtt 484 évvel született, épen
az aoristus és imperfectum közti szabatos különbséget még nem
erezi, nem használja vala, minthogy azok még csak fejlődésben valán a k , adhatunk-e mi egykét halotti könyörgésnek, egy két fordított
legendának és meséskönyvnek eldöntő súlyt, vagy hivatkozhatunk-e
nyelvekre, ha bár édes testvéreink volnának is, melyekben mind e
mai napig nincs több egyszerű alakú múlt egyetlen egynél, mint a
török nyelvben is ? mint alább eléjön.
Hiszen kitagadja a tisztes régiség jeles és nyomatékos tüne
ményeit ? hiszen én magam ezen egész értekezésemben nem hivat
kozom másra mint régi példákra. De azt se tagadhatja senki, hogy
a mi a szabatosságot, a mai napon nélkülözhetlen és minden forrása
inknak, réginek és ujabbnak, népies és felsőbb körbelinek, az álta
lánosabb gyakorlaton épen úgy mint a szófejtésen alapulónak egy
bevetéséből, sőt a hasonliható nyelvekből kinyomozható szabatosságot
illeti, azt — és a mi még Homér nyelvkészletét tekintve is csak fej
lődésben volt — az idők, kivált pedig a multak igen finom különb
ségeinek , egymásra viszonyulásának rejtélyét őseink nem ismerek,
nem ismerhetek annyira, mint azt nekünk mai időben ismerni illenék
sőt kötelességünk ; de a miről Heyse szerént, tehát még külföldön is
a legtöbb grammaticusnak fogalma sincs, mint alább elé fog adatni.
Tehát kell még lenni valaminek a régi és új nyelvszokáson túl, a mit
fürkészni feladatunk, a nélkül, hogy önkileg határozgatnánk. Egyéb
iránt soha és semmiben sem elegendő a tények puszta felsorolása,
a felfogás mindenkor önkileges, alanyi marad.
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A bibliai nyelvre térvén, ismét illetékes birákra Wilke és
Loch tudósokra hivatkozom*). Verba.... apud auctores classicos eadem
ratione et eodem nexu inveniri, quo in Novo Testamento, nemo literá
tus exspectabit
Ibi scribunt poetae, philosophi, rhetores etc. hic
viri simplices, a quibus evangelisantur pauperes ; illi sunt Graeci, qui
Graecis scripta edunt apta verbis et sententiis naturae gentium et terrarum, hi sunt Judaei lingva et spiritu Veteris Testamenti imbuti, qui
libros suos dedicant omnibus lingvae hellenisticae gnaris : Hebraeis,
Romanis, Syris, Aegyptiis etc.
S im tökéletesen meg van fejtve, miért nem kereshetjük az ige
idökre nézve is a Biblia görög nyelvében a classicai illetőleg atticai
szabatosságot, tehát az ezt lehetőségig utánzó latin fordításban sem;
azonban kétségtelen, hogy általában sok az eltérés a különböző
nyelvekben s még együtt véve a görög és latin nyelvekben is, s hogy
a magyar fordítók azindicativusi időkre nézve, miként eddigelé bő
ven ki van mutatva, nem ezeket, hanem saját nyelvérzésöket köve
ték. — De folytassuk még e három régi fordítmány egybevetését.
C) a latin imperfectum összetett múlttal adatik:
jactabatar (36)
,hagyigáltatik vala' ,hányja vala',verettetik vala.'
D) Mind a latin perfectum, mind a latin imperfectum egyiknél vagy
másiknál vagy önhangzós vagy összetett múlttal adatik:
sciscitabatur (5)
,tudakozik vala' ,kezde tudakozni' ,megtudakozék',
didicit (6)
,tanolja vala' ,tudakozik vala' ,megkérdezé' ;
non licebat (26)
nem ,illik vala' nem szabad ,vala';
saltavit (28)
,szökdösö' ( = szökdöse) ,tánczol vala';
erat enim contrarius ventus (31)
ellen ,vala' ,fú vala';
*.) Lexicon Graeco-latinum in libros Növi Testamenti auctore Christiano Gottlob Wilke. Editionem perfecit Valontinua Loch. Katisbonae 1858.
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arbitrati sünt (37)
,alajtják vala' ,vélik vala' ,alíták.'
Valamennyi (számszerént C és D alatt 7) tartós múlt és pedig
az önhangzós az összetettel vegyesen, kitűnő bizonyságául, hogy a
kettőt mind a három fordító egy értelműnek tartja vala.
E ) Megegyeznek a latin conjunctivusokban is *) :
esset desponsata

(3), convenirent

(4).

Teljes megegyezés 31 időben.
A hol a három egészen össze nem vág egymással, az egésznek
mintegy csak egy harmadát teszi, de ezekben is többnyire valame
lyik kettő találkozik egymással.
Azonban egy része az eltéréseknek az igeidőkre nézve lényeg
telen, egy része pedig nagyon is érdekes.
L ényegtelen

ek:

erat (1) : vala, vagyon, l ü n ;
apparuit (7) : tetett v a l a , jelent volna m e g ,

megjelenésének

ideit ;
non sünt (10) : nem vadnak, nem valának 8 ), ne legyenek ;
perierunt (19) : eltévehették, elvesztenek, elveszett (juhaihoz) ;
dicunt (20) : mondának, mondván, mondják.
solvit (33) fizeti meg, adá meg, megadja-e.
Erdekesbek:
modo defuncta est (16) : ma megholt (T. c.), ma holt meg
(P. G.) 3 ), meghala ez mai napon (E.). Az Erdösi fordítása azért ér
dekes, mert miként többi kifejezése is mutatja, az ige múltja mellett
az időkörülményt is különösen kiemeli : ez mai napon, az ige múltja
tehát erre is látszik vonatkozni.
') A részesülőket vagy ezek körülírását nem is említvén , pl. a XXL
fejezetben ,látvátok' és ,mikoron láttátok volna/
2
) ,Nem valának' Pestinél azért nevezetes, hogy a jelent oly múlttal
fejezi ki, mely itt valósággal aligmúlt, mely gyakran magába a jelenbe is
benyúl') Pesti Gábor roszúl használja az erős hangsúlyt, mert ez nem a ,ma£
szón fekszik, hanem az összetett ige ,meg' részén : megholt,
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öblíti sünt panem accipere (32): elfeletkeztek (T. a ) , feleitek
ben nem vínek (P. G.), feledékenységnek miatta nem vöttenek
vala (E.);
nem vínek ( = vivének), Pesti Gábornál világosan más idő
körülményre (felettekben) vonatkozik.
Erdősi pedig az ,accipere£ szót , vészen' szóval fordítván, helyesen elébbi múltat használ.
De hát más részről Pesti Gábor mit akart meséiben, hol csak
itt-ott fordul elé mássalhangzós múlt ? — Biz azt csak ő maga tudja.
— Talán meg akará különböztetni a költött dolgok — mesék — eléadásának irályát a valóságéétól, mert Aesopus életét egészen úgy
írta, mint bibliája van írva , azaz a mássalhangzós múltak független
állapotban fordulnak elé, mint : ,soha nekem anyám meg nem
mondta1 ,ha jó okkal mielted' ,honnét hoztad nekem' ,ez bölcs em
bert is megbírta felesége' megengeszteltem immár ötét ,nem arra vöttelek1 ,kinek felesége megholt és gyermeki maradtanak' stb. *). Sőt
Aesopus életírata végén , midőn Toldy Ferencz tanúsága szerént a
fordítást félbehagyva, néhány szót eredeti fogalmazattal csatol a töb
bihez , önhangzós múltat, melylyel tele vannak meséi, épenséggel
nem használ : „Többet is sokakat cselekedett, melyekkel hogy bán
tást ne tennénk azoknak, kik ezt olvassák, elhattuk; végre kegyig
dolgát annira vitte vala, hogy Licerus király oly igen megszerette
vala őtet, hogy képét aramból ( = aranyból) öttette vala meg és felcsináltatá vala az régieknek szokások szerént." E néhány sorból,
mely eredetije Pesti Gábornak, megtetszik, hogy neki a magyar
múlt időkről alig volt valamely határozott tudalma.
Én további összehasonlításokat is tettem az említett bibliafordí
tások között s úgy találám, hogy igeidők tekintetében is, némi ki
vétellel, legszabatosabb a Tatrosi codex nyelve.
Megkésértettem Bátori László magyar bibliáját is egybevetni
a Tatrosi codexxel és hasonlóképen nagy részben összeüt a két fordítmány is az igeidőkre nézve.
Lássunk valamit ez egybevetésből.
*) A cíím is így áll : „Esopus fabulaij , mellijeket magijar nijelwre
fordítót Pesthy Gábriel", mit egynémely mai író a régiséget hibásan vagy
túlságosan utánzó buzgalmában így írna : fordüa.

f
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Szent János Evangyélioma V. Fejezet.
Tatrosi codexben.

Bátori Lászlónál *).

l

Ezek után vala ) a zsidók
nak innepek napja és felmene 2)
Jézus Jeruzsálembe. Vala 3 ) kedig Jeruzsálemben Probatica nevö halastó,
ezekben fek
szem vala*) leletezeteseknek nagy
sokasága
Úrnak angyala idő
szerént leszáll vala 5 ) a halastóba
és megmozdóltatík vala 6 ) a víz és
ki előszer leszállott volna 7) a ha
lastóba a víznek mozdolatja után,
megvigaszik vala8) valami beteg
ségtől foglaltatik vala s ).

Ennek utána lén az zsidók
nak innepe napjok és menefel
Jézus Jeruzsálemben. Vagyon kedeg Jeruzsálemben egy probatica
tó . . . . Ezekben fekszik vala
nagy sokaságú kórbeteg . . . . úr
Istennek angyala leszáll vala az
tóban idő szerént és megindul vala
a víz. És ki elészer az tóban
szállhatott vóna hü ( = ő ) indu
latjának utánna, megvigaszik va
la, akárminemü kórságban volt
vóna.

Tovább :
mert jöttlü) az idő, kiben mendenek kik serekben (sírokban)
vadnak, hallják Isten fiának sza
vát és eleve jőnek, kik jókat főt
tének l ]) életnek felkeletében, de
kik gonoszokat müvelkedtek n)
ítéletnek felkeletében
Tü
13
eresztétek ) Jánoshoz és tanósá
got válla u ) igazságnak
mert
atya eresztettlb) engemet; és ki
eresztettie) engemet atya, a tanó
ságot vall 17) en rólam, és nem

mert eljött az hóra, kiben min
denek, kik hü koporsójukban
vannak, hallják Istennek fiának
szavát : és elove jőnek, kik jót
tettek, életnek feltámadására: kik
kedeg gonoszt tettének, Ítéletnek
feltámadására
Ti bocsátátok Jánoshoz és bizonyságot tén
az igazságról
mert atyám
bocsátott engemet : és en atyám,
ki engem bocsátott, hü (ő) is bi
zonyságot tett énrólam, kinek sem

*) Bátori fordítmánya a XV. század közepe táján készült. ') erat, ma
gyarul mindkettőben önhangzós múlt, vonatkozva ,ezek után' (,ennek utána')
idökörülményre 2) atcendit,felmene' egyidó'beli, t. i. midőn innep ,vala' 8) ett
egyikben ,vala' másikban ,vagyon' *) jaeebat 5) descendebat 6) movebatur mind
tartós múltak ') descendisset 8) sanusfiebat,függő mondatban , a magyarban
összetett múlt, mely máskor önhangzós múlt szokott lenni 9) detinebatur
w
) venit ") fecerunt ,J) egerunt '") misistis M) perhibuit ,5), ,B) misit ") perbuit a Tatrosi codexben csak ,v.all,'
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hogy valaha ö szavát hallottátok 18 ), de sem láttátok 19) ö személyét és ö igéjét nem valljátok
tti bennetek lakozóvol, mert kit
az eresztett20) annak ti nem hisztek
En jöttem21) en
atyámnak nevében . . . . vagyon
ki vádol tűtöket, Mojses kiben tü
reménkedtekz%).
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szavát nem hallottátok valamikoron, sem szinét nem láttátok. És
az hü beszéde nincsen tibennetek maradván, mert kit hü bocsatott, annak ti nem hisztek
íme en jettem enatyámnak nevében
vagyon ki vádoljon :
Mójzses , kiben ti vetettétök reménységtöket.

Ezen összeállításban, melyet én szintén nem szemeltem ki, ha
nem csak Toldy Feijencz Példatárából írek le , azon kivül, hogy a
két codex a kérdéses múltakra nézve csaknem egytől egyig meg
egyezik, igen kevés kivétellel a latin perfectumnak még pedig a legfüggetlenebb és egyszerűbb mondatokban a magyarban mássalhangzós múlt, a latin imperfectumnak összetett múlt és egy esetben (1)
önhangzós múlt felel meg, csupán három esetben fejezi ki a latin
perfectumot is önhangzós múlt, melyek közöl jfelmene' (2. ascendit)
világosan egyidejűséget jelent: Post haecerat dies festus Judaeorum
et ascendit (azaz ugyanakkor) Jesus Jerosolymam; a 13. és 14.
esetekre nézve már föntebb megjegyzem, hogy azok valóságos alig
múltak.
Most lássunk némely eredeti nyelvemlékeket, s a mi fö dolog,
világiakat a régibb korból.
I.
A Sajószentpéteriek végezéséről Jászay Pál, a ki mindnyájunk
tudomása szerént, minden betücskét, vonáskát tízszer megnéze, míg
nézetét határozottan kimondotta, azt véli, hogy az legrégibb nyelv
emlékeink egyike, évszáma : 1403, tehát ez irat több mint ötödfél
száz éves, és kelte még korábbra esik a Tátrosi, később Jászaynak
nevezett codex évszámánál — 1466-nál, ha ugyan ezen évszámot
,8
) audistis I9) vidistis 30) misit 21) veni 22) speratis Bátorinál múlt. Az utóbbi
10—22 idézetek közöl kilencz esetben mindkettő mássalhangzós múlttal adja
a latin perfectumot, valamennyit független mondatokban, a 13. e's 14. pedig
önhangzós múlt mindkettőben, mivel összefüggésben a föntebb mondottak
kal (t. i. a bibliában) a csak kevéssel a beszéd előtt (imént) történtekre (Ke
resztelő Jánosra) vonatkozván valóságos aligmúlt.
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a legelső leíró, illetőleg közvetlen fordító évszámának lehet te
kintenünk.
Ezen nyelvemlékre nézve azt mondja Jászay (Nyelvemlékek.
Második kötet. 3Ő0. lap.) :
„A nyelv tisztasága, neveli inkább , hogy sem gyöngítené a
kérdéses iromány hitelességét, mert ha a bécsi és müncheni (v. tatrosi) codexek nyelvszerkezeti különösségeit ebben fel nem találjuk,
s ez talán csodálkozást gerjeszt bennünk, meg kell gondolnunk, hogy
amazok fordítások, még pedig igen tökéletlen fordítások, ez eredeti
és talán legelső azok között, melyeket még eddig anyanyelvünkön
előmutatni tudunk."
Ezen jeles nyelvemlékben már következő négy múlt alak for
dul elé.
„Adjuk emlékezetre hogy mi egyaránt való elvégezett tanács
ból mind ez egész városnak lakosainak, mind kazdagoknak és mind
szegényeknek egyaránt való végezéséböl illyen végzéseket avagy
rendeléseket szerzettünk."
„Melly végezésekre az mi közönséges és egyaránt való akara
tunkat és engedelmességünket ajánljuk és adjuk mind fejenként,
mind az mi életünknek jobb mólgyáért és mind az mi határunkban
íejendő bornak beőségeért, ki ez mi városunknak főidén terem és
mely vei az kegyes teremtő Isten minket meglátogatott."
„Ha penig az város híre nélkül efféle bort valaki itt kiáruland,
más borát annak, olyan arányút és árújút amminemü az vidéki volt,
kivonatunk és az fenekét kivágatván az földre ontatjuk."
„Ez mi végezésönknek emlékezetire és erősségére adtuk úgy
mond ez mi levelönket."
Ezen Sajó-Szentpéteren (Miskolczon felül) fiatal koromban
gyakran megfordulók — ez az, melyről mondja a régi Kistükör :
„ihatsz bort de meglásd magad meg ne veresd." — Ha ma hozná
nak vagy hoznak hasonló végzéseket, másképen aligha írnának.
A négy múlt alak benne mind a mássalhangzós. És noha a
három első összetett mondatok közt fordul elé, de — kivévén az el
sőt jhogy' után, melyet latinul talán ,tulerimus'-sal fordítnánk, s melyet
ma is így írna némely deákos ember : szerzettünk legyen — a többi
nem olyan mondatban fordul elő, hogy függőnek mondhatnók, tehát
valamennyi egyszerű elbeszélési idő.

SZABATOSSÁG AZ IGEIDŐKBEN.

171

IL
Itt mutatok be egy 300 évesnél régibb levelet ] ) Pestről, me
lyet írt 1547-ben Pesten egy Kevy Pétör nevű deák (litteratus)
Nagy Márton deáknak, nagyszombati tanácsnak (ma : tanács
noknak) :
„Szolgálathom uthán Istentől kevánok mindön lölki és testi
áldásokath mind asszonyommal és az kgmed (— kögyelmed, mint
alább) háza népeivel egyethömbe kögyelmednek 2 ), továbá az kö
gyelmed leveleith énneköm meghadták (megadták), mölyböl értőm
te kögyelmednek hozzám való jó akaratjáth és szolgálatját, kit én
soha meg nem tudok kögyelmednek szolgálnom, ezért bizony nagy
örömesth jó nevén veszöm kögyelmedtől, hogy the kögyelmetök el
nem feletkezöth felőlem, mind levele által mind egyöb szolgálath ál
tal : azért kögyelmedeth kérőm, minth bizoth uramath, hogy te kö
gyelmed megbocsássa, hogy illyen gyakortha megh bánthom the kö
gyelmedeth levél írásával, mört én kögyelmednek nagy biztomban
írok, minth bizoth uramnak. The kögyelmednek mosthan én somi
oly újságoth innéth nem tudok mit írni, mört mivelhogy csak itthon
lakunk somi hirth nem hallunk, hanem az török uraim igön örömest
akarnák látni, ha az adóth alá küldenék onnét fölül, de hogy ő ma
gok is kétségben estek felőle, hogy alá nem hozzák. ím csodáiko
szom az Kis Márton dolgán hogy mégis somi jó végeth nem végez
hetőit az Fike 3) vele, kögyelmedeth 4) kérőm, hogy kögyelmed is
erőltesse az Fikéth, hogy addig ne hagyjon nyugodni
ím az
másik szolgámat is fölküldtem, hogy veszekögyenek addig vele míg
én magam fölmehetek. ím küldtem kögyelmednek egy dolmánynak
való szödörjes matheiráth" stb.
Mindenütt mássalhangzós múltak s egyéb tekintetben is mintha
a mai kecskeméti vagy szegedi embert hallanók beszélni.
') A Nyelvemlékek III. kötetében a Vegyes tárgyú íratok 5—7 lapjain.
2

) A kiejtést és nyelvtani alakokat mindenütt igyekvém m e g t a r t a n i ;
csak az írásmódot változtatom a mai helyesíráshoz közelitó'leg. Mit a többi
nyelvemlékekre is kívánok értetni.
3
) Alkalmasint személy név.
") E z egészen ki van írva, egyebütt pedig csak összehúzva.
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m.
Halljunk egy trencséni harminczadost Fekete Bátori Feber
vagy Kis Péter nevűt 1555-diki levelében (Nyelvemlékek. Hl. köt.
Vegyes t. 10. lap.)
„Keszenethemeth
irom te Knek (kegyelmednek) mint
én szerelmes bízotth koma és biró uramnak és az több tanács uraim
nak is . . . . Emlékezikh te Ktek róla, hogy immár az én fizetésem
nek napja immár majd fél esztendeje vagyon hogy el múlt és azról
is emlékezik te K-tek hogy mikor az én napom elöjöth volt azkor én
ti K-tÖl egy nihányszor kértem és kívántam az én pénzemeth, azért
te K-tek mind ez mai napig is nem adta meg te K-tek, azért miért
te K-tek az napra az én pénzemeth meg nem adhatta, tohát l ) te K-tek
tartozik" stb. Eléfordulnak még tovább : kívántam, cselekedtem
(többször), kívánta, igírt.
IV.
ím egy erdélyi levél, Frusin asszony Galaczy Estvánné levele
1549-ből (föntebb a 8-dik lapon) :
„Szolgálatom után kenyergek te nagyságodnak, mert az én
uram nagyságodnak adta az én jószágomat Kis Devecserben . . . .
Nem én akaratomból adta te nagyságodnak
ha te nagyságod
pinzt adott uramnak, vagyon annyia jószága ; hogy megfizetheti.
Ezen is kenyergek te nagyságodnak az hatalmas Istenért, ki feldet
mennyet teremtett
Ez levél költ Gralaczon" stb.
V.
Olasz (ma : Érsek) újvári porkolábok Vitéz Ferenez és Nagy
Bertalan levele a nagyszombati bíróhoz 1556-ból (ugyanott 16. lapon):
„Köszönetünketh és magunk ajánlásáth mint jó Urunknak.
Ez elmúlt napokban, hogy Maróth felé rabolának 2 ) a törekek (tö
rökök) , halljuk3''), hogy kegyelmetekhez való szekereketh vittenek
') Tohát o-val szépen mutatja a szó eredetét.
') A legtisztábban tartós múlt.
3
) Elbeszélési jelen mint múlt, illetőleg múltban jelen, múltban történő
értelemben ; mily azépen kikerülik az írók az egyidőbeliségben akár a két
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volna l) el akkor az törekek, kik áróval (árúval) lefelé mentenek
volt2). Azért mostan jött3) egy leghény ki onnétan az törekek kö
zöl, ki azt mondja, hogy az szekerekhez való volt volna 4 ). Ezt akar
tuk the K. tudtára adnunk, hogy tudakozzék megh K. ha vittenek-e
az thi K. várasabeli szekereketh el avagy nem, mert ha bizonynyal
érthetnők, hogy oda való, mi itt nem tartóztatnók, hanem haza bo~
csátnók, de ebben vágyónk kétségben, hogy az leghényen minden
ruhája rajta vagyon, semmit róla el nem fosztottak mint rabról szo
kott lenni
de ha nem oda való, meghkérdeznök, mert ne
talán ugyan köldték ki valami okérth. Az legény azt mondja hogy
Kalmár Jákóbh szolgája volt, az mely Kalmár Jákóbh nem régen
ment volna oda" stb.
Mindenből az tűnik elé, mintha már több mint 300 év előtt
nyelvünk dolgában Czuczor szelleme lebegett volna Érsek-, akkori
nevén Olasz-Újvár fölött.
VI.
1558-ból Komáromból egy Nagy István nevezetűnek levele va
lamely főúrhoz (ugyanott 22. és 23. lapokon) : . . . . „Immár Nagy
ságodnak ezt bizonynyal írhatom, hogy ez estve egy kalmár jött
ide, ki ott alatt Váczoth volth, ez szemmel látta hogy a mely törökek ónnál (annál) voltak az több haddal, annak hason fele mind oda
veszett, az fele megh jöveth. Ismég maj'ó've5) fel lábatlan bíró, ki ott
alatt Budán volth ós az azt beszéllé 6) kith ott szemével látott és kit
ott terekektől fülével hallotta hogy az Welichan Békh vitte volt 7)
egyenlő múltat, akár egyik vagy másik helyett a mássalhangzóé multat, mely
sehogy sem fejezne' ki a múltban jelent.
') Kétkedőleg a valóságot jelentő vittenek helyett a kétkedő ; vagy
óhajtó, jobban : lehetségi mód ; ma is így írnok.
-) Szabatosan valóságos előző múlt, mert elébb mentek volt el a sze
kerek, mint elvitték.
3
) Egyszerű vagy beállott múlt, nem pedig : jőve.
4
) Mint ').
5
) ím levélíró ismeri az önhangzós múltat és időkörtilményre vonat
kozva használja.
6
) Eléadásra vonatkozva másik önhangzós m ú l t , szintén a Tatrosí
codex szellemében.
') A népies írásokban inkább ezen alakban (volt-tal) találjuk a rág
múltat, mint vala szóval,
NYELVT. KÖZLEMÉNYEK.
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oda fel Kassa felé az terekeket az minemű népe oda vagyon Ö fel
ségének : arra és amazok is esszegben (összegben ?) vették volt és
minden felél leseket hánytak volt és készen várták. Az terekek kedig három nap és három éjjel mind mentek innen oda, és amazok
hogy készen várták minden felöl csak kereskeröl vették és az Derwis békh volt elöljáróban, az mindnépestől ott veszett, az hathvani
bék is mind népestől ott veszett, és budai törökeket, kit szemével
látta, ki gyalogh jött meg, ki lovon . . . . toábbá az ö maga passa
népe, kik az ö kenyerét ötték, azokban hatvanth számláltak hogy
oda veszett. Es azt beszéllé az ember, ki oda volt és más is, hogy ott
az minemű hellyen az harcz volt, azt mondotta hogy egy milfeldig a
ki reá akarna gondolni, nem sokat vétene, hogy mind holt testre
nem hághatna" stb. még több egyszerű múlttal. Feltűnő itt a számos
inássalhangzós múlt mellett különösen a beszéllé alak, mely valami
nek eléadására vonatkozik s melyet e tekintetben a tatrosi codexböl
is ösmerünk.
VII.
Keressünk valamit a Dunán túli vidékből. A 40. lapon talál
juk Nagy Antal tolnai föbiró és az több eskött polgárok levelét NagySzombat biráihoz 1561-ből : „Keszenetünket és magunk ajánlását
írjok
Megértettek ( = értettük) az ti kigyelmetek levelét,
melyben írt ti kegyelmetek minekünk az Szabó Lörincz felöl, tudni
illik, hogy az bizonyságokat rend szörint mi megtanoltatnók, mi en
nek előtte is irtunk ti K. az Miklós Deákné életi felől. Mostan is
ugyanazon bizonyságokkal és vallásokkal itt írunk
Az bi
zonyságok ezök
Vida Antal azt vállá l) hogy ö nyolez forint
ját és 33 d. itta meg az birságnak, az mely birságot akkoron Miklós
Deáknén az kurvaságért vettenek , hogy az ura halála után két esz
tendővel gyermeke lett volt '*). Kádas Ambrus vallása ez . . . . hogy
ő ott volt Patáin akkoron, mikoron az asszonynak ott gyermeke lett
. . . . az gyermeket az Miklós Deákné ott hagyta } és más nap ide
Tolnára hazajött és ugyanazon napon hétfőn itt kirakodott az piarezon. Azkoron az tolnai főbiró ezt megértvén, oda megyén 3) és az
') Ez is az eléadásra vonatkozik.
) Elébbi múlt.
*) Jelen a múltban önhangzós múlt helyett.

2
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asszonyt ^meglátván mond *) neki: te hírős kurva
és ak
koron felízvén (űzvén) beizé2) (üzé) az biró az ő házába és az
marháját ő vele az Kádas Ambrussal rakatta le az biró az ládába
és lepecsételvén az ládát úgy vitték be az biró házába. Veres Ferenczet is hit szerént megkérdezvén szintén ezenképen tevéd) az val
lást mint szinte az Kádas Ambrus. Kalamár Kelemenné illyen val
lást tevénjini eléttünk, hogy ő ott volt akkoron Patáin, mikoron az
Katalin asszonynak az Miklós Deáknénak az ő ura halála után két
esztendővel lett gyermeke ? akkoron kérdette az Kalmár Kelemenné
tőle , hol vette az gyermeket, Miklós Deákné az felelte hogy Bonyhánra megyén volt *) vásárra és az katonák ott csinálták neki" stb.
VIII.
Ismét a Tiszán inneni vidékről. Rima-Szombat városa bírái,
esküdtjei és tanácsosai Nagy-Szombat főbirájához stb. (Ugyanott 57.
lapon) 1567-ből : „Megértetünk bizonynyal, hogy kegyelmetek az
szegény Nyrew (Nyirő) Bálintot fogságban tartja. Azért mi az Nyrew
Bálint könyergését meghértvén az egész várost mind az tanácsval
egyetemben begyüjtettiük (dywttettywk) vala. Es hit szerént min
den embert reá kérdettiiik hogy ha valaki valami gonoszat látott
volna és tudna hozzája, tehát meghmondaná. De senki semmi bizont
nem mondhatott hozzá. Azért mi kegyelmeteknek az mi hitönk sze
rént bizonynyal irthatjuk mint tisztelendő urainknak hogy mi semmi
o-onoszat hozzá nem láttonk, jó lehet sok szót hallottonk hozzá,
de bizonyos dolgot Senki hozzá nem mondhat, ket (kit) szemével
látott volna valami ember. Továbbá ezt is írhatjuk ti kegyelmetek
nek hogv az sok szó uthán az baloghvári tiszttartó Terök András ő
kegyelme es (is) megfogtha vala 5) az elmúlt időben Nyrew Bálintot,
1

) Jelen a múltban önhangzós múlt helyett.
) Részesülő után mint a Tatrosi eodexben.
3
) Ismét részesülő után.
*) Hetedik múltunk , mely gyakran eléjön a regieknél, de most épéin.
nincs divatban. A 63. lapon is eléjön : hozatom volth. A Nyelvemlékek 11. kö
tetében a Vegyestárgyú íratok 138. lapján Gombos Pál Miskolcz birája neve
alatt is olvashatók e következő múltak : ,viszen volt1 ,kéri volt' ,azt mondja volt.'
Ezen emlékre alább jön a sor.
') Előző múlt ,vala' szóval, mi ritkán fordul elő a népies nyelvben.
Általában ezen levél igen nevezetes már a gyüjtettiük, kérdettiiik alakra nézve
12*
2
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sok ideigh tartatta vasban , de hogy senki bizonyos dolgot nyilván
valót hozzá nem mondhatott, esmegh békével elbocsátta v). Itt mi
köztőnk az ö rendi szerént mind sommát, rovást és minden fizetést
igazán megfizetett, mi semmi gonoszat hozzá nem láttonk. Azért ké
rők 2 ) kegyelmeteket mint tisztelendő u r a i n k o t h , hogy kegyelmetek
tervéntelen ok nélkől ne tartsa az fogságban" stb.
IX.
A Tiszán túli vidékről 1567-ből (mint föntebb az 59-dik la
pon) : „ É n Kállay Ferencz adom emlékezetre m i n d e n e k n e k , hogy
az én atyámfiával Kállay Pállal az minemű egyenetlenségünk volt,
jámborok által megegyeneséttük 3 ) ily ok alatt, hogy én adtam az én
bátyámnak kerbe (kérbe ?) Mocsár Lukács neü (nevű) jobbágyamat
mind házával és örökségével, az én bátyám is az kertet az kin egye
netlenségünk volt, nekem megengedte,
Költ 4 ) Semlyénbe" 5 ).
A felhozott eredeti levelek a nép közelebbi életéből, mindkét
magyar hazából, különösen Magyarország mind a négy kerületéből,
melyekhez hasonlókat — a fordítmányokkal szemben százanként
hozhatnék elé ezen korszakból is (mintegy, illetőleg több mint három
századdal ez előtt), untig tanúsítják, hogy a népéletben a mássalhangis , melyről egy másik értekezéseinben tevék említe'st; w mindenütt annyi
mint ü 8 ew = ö, y — i vagy j , tehát yw == iü vagy jü , tehát kérdettywk —
kérdettiük vagy kérdettjük , világosan benne a tárgymutató (mint a többi
valamennyi időben), de a mely mai nyelvünkben ismeretlen ; a második és
harmadik személyben kérdettetek, kérdettek, a hosszú e már világosan egy
beolvadásra mutat kérdettetek, kérdettek helyett, mint ezeket idézett érte
kezésemben bőven eléadám. Eszterházy Miklós nádornak a Történelmi Tár
ban kiadott leveleiben is gyakran eléfordúl ezen alak a többes első sze
mélyben.
l
) A régiségben gyakran eléfordúl : bocsáttam, bocsáttad, bocsátta (mint
láttam, üttem) a mai hosszasabb : bocsátottam, stb. helyett.
J
) így írva kerewk az ew egyebütt ö, de jön elő e, i helyett föntebb ket
( = kit) szóban is, mely kétségen kivül az i-hez közelebb járó e, tehát kerewk
lehet kérők is, kériük (azaz kérjük) is, mindkettő helyes értelemmel, amaz önhangzós múlt volna , s már egy megelőző kérésre vonatkoznék, talán egy
más előbbeni levélben stb.
3
) Mint láttuk s r é g e n bocsáttuk, a törzs : egyenesét, r é g i e s e n .
4

5

) Maga ez a költ állandóan a függetlenebb múltra mutat.

) Alkalmasint Kér-Semlyén Szatmárban, mert felül is Ker fordul elő ;
ma is kettős falu.
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zós múlt, és pedig a legeslegtöbb esetben egyszerű mondatokban oly
általánosságban használtatott, mint akár a mai napon. Egykét átté
rés az Önhangzós múltra egészen a föntebbi elvek szerént történik,
t. i. tartósság jelölése végett mondásokra, vagyis elbeszélésekre vo
natkozva (beszéllé, valld) és részesülőtől függő mondatban.
Azonban találhatni egy két példát is száz között, melyek in
kább önhangzós múltakat tartalmaznak. Ezeket is meg kell említenem.

X.
A Nyelvemlékek E l . kötetében felhozatik mintegy száz levél
és egyéb irat, mind igen nevezetes emlék, melyek minthogy mind
eredetiek — nem fordítások — fölötte érdekesek s legnagyobb rész
ben megérdemlik a különös tanulmányozást; ezen mintegy száz irat
közt találtatik egy, mely a többinél többször látszik használni az
önhangzós múltat; s melyet én legérdekesb és legkitűnőbb nyelv
emlékeink egyikének tartok.
Ezen írat valamely Péterffy András levele Bécsből 1569. évben
(melyből azt lehet kivenni, hogy az valamely ügyviselö ember volt a
Magyar Caneelláriánál) Nyilas István nagyszombati biróhoz (79.1.) :
„Szolgálathomath (stb.) Thovábbá az Ispithál és megyés egy
ház executiója felől ezth írhatom kegyelmednek rend szerént mint
forgott és hogy forgott eleitől fogva. Mikor nagyhétben Posonbul
följöttem vala, akkor mindjárást el nem kezdhetem l) a dolgoth. Mert
az fejedelem is inneplett akkor, az innep után meghbetegüle2) az suplicatióth nem adhatom3) ö magának, hanem adám az kamarások
nak ; ott sollicitáltam 4 ) minth két héthigh, azon közben válaszom
Un = (lön) és megmondák 5 ) hogy ő felsége meghengedte 6 ) és hogy
') Tökéletesen függő múlt. Lehetne olvasni, mert ékezet nincs sehol
az e fölött, kezdhettem-nek is (mint múltban jelen).
s
) Tökéletesen más idő körülményre (,akkor( és ,innep után') vo
natkozó.
*) Tökéletesen egy idejű a következő ,adám'-mai együtt.
4
) Folytatása az egyszerű eléadásnak, lehetne a következőkre figyelve
a legtartósabb múlt is : sollicitáldm vala, de ezen alakot Péterffy másutt sem
használja.
5
) Mindkettő azonközben körülményre vonatkozó.
6
) A diákhoz szorosan ragaszkodó ember így írta volna : megengedte
légyen, ámbár, mint alább látjuk, ö sem egészen ment a diákosságtól.
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küldetthék volna x) immár az Magyar Canoelláriára az leveleth meghírni ós hogy ott keressem. Menék az Listhius (Liszti Cancellár) uram
hoz és kérdem 2 ) hogy ha oda hozták volna 3 ) . Monda *) hogy sze
mével sem látta. Tsmegh menék b) az Camarára és megmondám, hogy
ott nincsen, ők ugyan azt mondák, hogy oda küldették. Ismegh me
nék Listhius Uramhoz. 0 is azt mondd, követhem kegyelmedet, hogy
hazudnak ebííl b e n n e , mert ö hozzája nem vitték, bár megmondjam
nekik. Ott 6 ) békét hagyék n e k i , hanem csendlék más suplicatiót és
adám Listhius uramnak, hogy proponálja ö Felségének. Sokáig nem
lehethe7) audicntiája. Ivén (lön) 8 ) azthán P i n k e s d havának 14. nap
j á n ; másod n a p menék Listhius uramhoz. Monda : Á m ki adtam az
suplicatiót, hogy meghírják az levelet, ott !> ) sollicitáltam immár az
deákokoth (Írnokokat) hogy meghírják. Meghívták, kezembe is volth,
az suplicatiót is megmutatták,
az es kezemben volth, az hátán megvolth írva Listhius uram irása : ConcessitSua M-tas 14. May Listhius
mpria. Ezth megh érthvén mindjárást meghirtham l 0 ) kegyelmetek
nek és hogy az váltságoth fölküldje kegyelmetek. Azt kegyelmetek
f'ólküldette. Nálam vagyon. Mikor az leveleth ez napokba Listhius

') Nem meri mint bizonyost állítani, lehet hogy a volna a 'megengedte
szóhoz is tartozik, szinte ezen értelemmel, mit ma is így fejeznénk ki, ha t. i.
talán csak hallomás után beszelve, nem mernénk jótállani a történet való
ságáról.
*) Mindkettő független múltnak látszik , de ha a megelőző mondattal
egybevetjük, a legszebb franczia müve'szi irály tíínik ki belőle, mintha mon
daná , mit a folytonos olvasásban lehetetlen oda nem gondolni : Ennek meg
értése után, v a g y : azonnal ,menék' stb.

') Pe'terffy mint talán becsi ágens, úgy látszik irály tekintete'ben is
képes az ege'sz Magyarországot képviselni, módjában is vala egész országgal
érintkezésben lenni s minden táj beszednek fölibe emelkedni.
4
) Mondásra vonatkozva, mint itt e'B a föntebbiekben is mindenütt.
') Ismegh időkörülmény, valamint alább is.
6

) Ott kétségtelenül időre, nem helyre vonatkozik, minthogy senki sem

értheti, hogy talán a Cancellárián vagy magánál Lisztinéi hagyott békét,
hanem : akkor, azon időben , mind azok után, a mik addig történtek , tehát
a következő önhangzó múltak ezen időkörülményre vonatkoznak.
7
8

) ,Sokáig' időkörülmény, de tartósságot is foglal m a g á b a n .
) A következő időkörülményre vonatkozó, valamint menék is.

9

) Már csak helyre vonatkozva.
) A Tatrosi codex szerént a részesülő után megirám-nak kellene lenni.

,0
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eleibe vitték volna T) subscribálni, gondolkodni kezdett2) rajta és
nem subscribálta, hanem azt mondta az deáknak hogy hozzá menjek.
Hozzá mentem és kértem hogy vesse rejá keze irássát. Monda, nem
veti addigh, migh az Kamarárúl valami testimoniumoth nem hozok,
mert nem akarja hogy valami rejá thérjen. En mondtam3) hiszen
proponáltha kegyelmed ö felségének, mi szükség kamarárúl testi
moniumoth hozni, mert az előtt is azért vittem hozzája, hogy ott a
kamarán nem érhettem végét. O ugyanazt monda hogy nem lehet
egyéb benne , hanem testimoniumot hozzak. Ez kéth napon az ka
marán kezdtem 4 ) sollicitálni. Azth mondották , hogy meghkeresik az
suplicatióth, az kith az kamarára beadtam volt''). Szememmel lát
tam és kezembe volth, azon is azt irihák hogy megengedte ő felséghe
és hogy Veszprími urammal kell expediálni, most immár azth sem
találhatják. Kérthem Listhiust hogy újonnan proponálja ö felségének.
Azért vagy kamarárúl vagy Liszthius által leszen, de minden szor
galmatossággal érthe leszek. Az dologh azérth ebbe vagyon. Ha mi
véthök essett ebből, hogy megírtham kegyelmeteknek, hogy az concessio meghvolna, és az levél is megh volna írva, azt igazán írtam,
de nem én miattam, hanem Listhius uram miatt az véthek esett. Mert
thudja az úr Isten, hogy szívem szerinth thörökszem kegyelmetek
dolgáha. Oremesth akartliam szolgálni kegyelmednek mindenkor,
ezuthán is szolgálni akarok csak kegyelmetek parancsoljon. Az fe
jedelemmel egynehányszor szóltam volna °) eddigh, de Quasimodo
vasárnapthúl fogva nem volt audientiája, most sincsen.
„Az mi az kegyelmetek költségbe dolgáth, az kith az tizenegy
szekérre kellett adni, illethi, megírtham az suplicatióth és kiad
tam az Kamarára, azt hiszem hogy Informatióra bocsátják Magyar
Kamarára. Mert itth semmi nem lehet informatio nélkül. Ezeketh
akartliam meghírni kegyelmednek."
Ezen nevezetes levélben, mely a régieknél fölötte ritka, még
a jelenben is felülmúlhatatlan velős rövidséggel s művészileg, e mel!

) Ezen egyetlen latinosság van az egész levélben.

3

) A Tatrosi codex után kezde volna.
) Eltérés a föntebbiektó'l.
4
) Idó'körülményre vonatkozva lehetne : kezdem.
°) A megelőző' múlt is helyesen használva.
6
) H e l y e s e n , mai értelmében is , annyit j e l e n t , csak hogy óhajtottam
5

szólni.
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lett egyszerű mondatokban szerkesztve egyetlen egy részesülőt sem
alkalmaz, közelebbi czélunkra vonatkozva következőket találjuk :
1) Számos önhangzós múltat öszvesen 22-őt használ, mind a
Tatrosi codex szerint.
2) A mássalhangzós múltak száma 4 1 , melyek között csak 4
van olyan, mely a Tatrosi eodex szellemében önhangzós múlt
lehetne.
3) Az előző múlt egyszer vala, egyszer volt szóval fordul elé,
mindkettő tökéletesen a maga helyén, amaz viszonyos állapotban :
„Mikor nagyhéten Pozsonból feljöttem vala", az utóbbi függetlenebbül : „Azt mondották, hogy megkeresik az suplicátiót, az kit az ka
marára beadtam volt.
4) Latinosság, t. i. latinos conjunctivus egyetlen egy helyt :
„Mikor az levelet Listhius eleibe vitték volna", úgy hogy utána a
,kezdett' is latinosan áll, a Tatrosi codex szellemebeli ,kezde' helyett.
Tehát 64 esetben csak öt nem üt össze a Tatrosi szabályokkal.
A nyelvemlékek II. kötetében, honnan vétetett a Szentpéteriek
végezése is, közel 300 darab fordul elé a vegyestárgyú iratok osz
tályában a XV., de legnagyobb részben a XVI. századból, melyek
általában épen oly szellemben vannak írva, mint az imént felmutatottak, azért nem akarám velők még jobban terhelni ez értekezést;
csak itt-ott fölötte gyéren fordul elő egy-két önhangzós múlt.
Hol ez szembetűnőbben találkozik, álljon itt például egy
két eset.
XI.
Eléfordúl egyik, mint törvényes megintésrőli tudósítás, beadva
Bátori Zsigmond fejedelemnek 1583-dik évből (Nyelvemlékek II.
kötet. Vegyestárgyú iratok 303. lap.) :
„Éltiglen való hűséges szolgálatunkat ajánljuk Nagyságod
nak mint kegyelmes fejedelmünknek etc. Nagyságodnak ezt aka
rók *) tudására adni, hogy Jiozák minekünk az Nagyságod levelét
Székesfejérvári Sophia asszony, Gyarmatin Grergely deákné Sardi
és Forró Erzsébet asszony az vitézlő Bolyai Gáspár felesége képek
ben, melyben parancsol vala minekünk Nagyságod, hogy az vitézlő
*) Olyan múlt. mely az eléadás (levélírás) jelenébe is benyúl, úgy hogy
jelen idó'vel is kifejeztetfeetnék : akarjuk.
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Pacholai') Christófot Szentbenedekít nemŐnemö bizonyos szántó
földeknek elfoglalásaért (kik forrai határban Fejér vármegyében vol
nának) Nagyságod udvarába intenök nyolczad napra okadásra. Azért
mi engedelmesek levén az Nagyságod parancsolatjának Szent Lucza
asszony napján elmenénk Szentbenedekre Fejérvármegyébe Paczolai
Christófhoz, ötét személye szerént nemes házánál találván az Nagy
ságod parancsolatja tartása szerént reAintök oka adásra nyolczad
napra az Nagyságod udvarába, ezt mi hitünk szerént írjuk Nagysá
godnak, írtuk Espánlakánaz felül meghnevezett napon 1583. Nagy
ságod szolgái Béldi András Espánlaki, Búzás Gergely Elekessi."
Az utolsó írtuk múlton kivül a többi öt közöl 1 összetett 4 önhangzós, ezeknek két utóbbika részesülők után, tehát függő állapot
ban, a két elsőt is lehetne tartós múltnak venni. Egyébiránt minden
esetre tájszólásra mutatnak, különben ily rövid iratban annyiszor
sem jönnének elé.

xn.
A másikat találhatjuk egy terjedelmes tanúvallomásban 158Őbői (a 307. és kk. lapokon). A felülírásban azt mondja a szerkesztő
„Vallott 61 tanú, hanem ezek közöl is csak 29 nevesebbet adok
elé." Én pedig csak hármat hozok fel. E hármon és még egyen ki
vül a többi mind mássalhangzós múlttal van irva, melyből már úgy
is eleget láttunk.
„Thoman János 48 esztendős Azari Máthé jobbágya Alsó
Kékedben lakozó az ö hithi szerént azt vallja, hogy egy bátyám
lakik valaa) Patakon az alsó hostathban Thábor János nevő. Panaszolkodik vala hogy az fa igen szűk ö nálok s mondék neki : lám
elégh erdőtök vagyon s jó helyen lakol s monda erre az bátyám,
hogy csak az szőlő mienk, az erdő Regéczhez való, ha a székelyek 3)
ott íanálnak, bevisznek bennönköt Regéczben. Nincsen semmi közönk az erdőhöz, hanem minden esztendőre az ki fát akar hordani,
hát egy cseber bort ad erdöbérben és a hová akar menni az regóczi
erdőre ott vág oztán fát."
') Alább tisztán : Paczolai.
) A jelenbe is benyúl.
s
) ,Székely' többször eléjön a többi vallomásban is, ör vagy a mostan
Abaújban divatosb kerülő helyett.
3
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Osak négy múlt fordul elé, kettő Önhangzós,
azonban mind a négy szabályszerűen tartós múlt
is tájnyelvre mutat (Abaujban), mert még az itt
vííl a többi tanú csaknem mindent mássalhangzós

kettő összetett,
értelmében. Ez
következőn kimúltban ad elé.

xm.
(Ugyanott). „Bor János 68 esztendős nemesember Alsó Figeden lakozó megeskütt és hithi szerént azt vallja, hogy énnekem
azkor hat lóra fizetett az Nagy Seredi Gáspár és Baskóra szállunk.
Volthunk ott száz lóval és harmad napigh mind ott voltunk, az
kor Baskoth elfoylalók, az erdők felöl peniglen azt thudom, hogy
mind Regéez várához bírták, jóllehet hogy szabad volt az boldogköújfalusi baromnak Baskó felé menni mind Baskóigh, viszontagh az Baskinak az boldogkői mezőre, azt is thudom, hogy ugyan
az boldogköujfalusi mezőn fiaztattak az baskaiak; azt is vallja,
hogy én sonha felvetett határt én nem thudok, hogy határok volt
volna, hanem egyaránth élthék az mezőt."
Ez már összevegyíti a két múltat; csak hogy ennél is eléjön az önhangzós múlt, tehát nem szokatlan nála.
A vallomás-kivevők, úgy látszik a tanúk saját szavait írták
le, különben több tanúnál is vagy többször fordulna elé nyoma
az ö Írásmódjuknak. Az idézett lakhelyek : Alsó-Kéked és AlsóFüred azon egy megyében, Abaujban feküsznek.
XIV.
Lássunk még egy tanúvallomást (ugyanott), melyben a számos
mássalhangzós múlt mellett egykét önhangzós múlt is fordul elé :
„Szilágyi Gergely 55 esztendős, Alpáron (szintén Abaujban) lakozó,
kassai Szabó Bálás jobbágya megeskütt és hiti szerént azt vallja?
hogy én sonha Baskó között és Boldokő- (Boldogkő)-Újfalu között
semmi hathárth nem thudok , hanem az boldokö-ujfalusi barom ha
szintén az szeles fához ment oda Horváth faluhoz Baskónthúl is nem
bántotta senki, viszontagh az baskói barom, ha szinthén az falu feli
ben jöttli is. Boldokö-Ujfalu felire is, de senki nem bántotta ha
szinte az pap réthére is, de szabadságok volt, egyik sem bántotta
az másikot, azt is vallja, hogy azt is thudom, hogy Fekethe Imreh
az Káva bérczen az út két felén megh kaszáltha és nem bántót-
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ták. Regéczböl is, ha el akarthák volna vinni, elvihettek volna, de
az melyik eléb érthe, meghkaszálta és nem háborgatták rajta mind
mostan; azt is thudom, hogy az szánthaiak az Korsós oldalról
hordihak mind fát oda Szánthóra, de azokat sem bántották Boldoköböl hanem szabad volt azoknak is. En is otth hasogattam sző
lőkaróin Tót Imréhnek, engem sem bántott senki. Azt is thudom,
hogy Sípos Damonkos Újfaluban lakozó otth az Simán kaszállott
és ugyanott rakta be kazalban, barmáth is otth tartotta, az basskóiak is azon moldon otth tartották barmokot, egyik sem bán
totta másikot, békességgel volthak, én sonha méretth határokot
nem thudom, hanem hogy cgyaránth élthek. Azt is thudom hogy
csak közel az alpári hathár mellől elhajták az Horváth Mihál
disznait Baskóra és lemrének benne, az Szederjes völgyről haj
tottak vala be is, Boldokőbe is behajtották vala az alpári disznó
kot, akkor még Vajka András lakott Boldok'óben ott is lemrthek
bennek, minket mind két felöl sacczoltattak."
Tme végül minden ok nélkül fordul benne elé egy-két ön
hangzós múlt, és a kétszeri ,behajtották vala* is mutatja, hogy
azok csak tájdivatosak valának.
Altalán a nép nyelvében itt-ott eléforduló önhangzós múltak
táj szokásra mutatnak, Magyarországon épen úgy mint Erdélyben.
Lépjünk egy kissé más körbe!
Nem azért, mintha az előkelő osztály nálunk valaha más
nyelven szólt volna, mint — legfőlebb a tájbeszédtöl elgondolva
— a többi nép, hanem épen annak megmutatására, hogy eredeti
magyar irályban, midőn idegen, például latin nyelv nem gyako
rol vala befolyást az iróra, a felsőbb, tehát tanultabb körök is
csak a nép nyelvét,* azaz a magyar nyelvet teljes sajátiságában
használák.
XV.
Első helyen áll a Nyelvemlékek ü l . kötetének vegyes tár
gyai között Zwliman zultán nyilatkozata 1540-ből. Zwlimán vagy
Szulimán szultánról teljes bizonysággal mondhatjuk, hogy magya
rul nem írt, hanem írt az ő meghagyásából és nevében valamely
magyar tolmács, vagy más magyar megbízott, ki mindenképen
kitűnőbb képességű vagy állású egyén lehete, miután rendszerént
ily egyének szoktak magasbak bizalmára méltattatni; a mi még
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inkább áll, ha a nyilatkozat törökből fordíttatott volna. A szöveg
idetartózható része így szól:
„Én ki terek Császár vagyok Zwltan Zwliman jelentem hogy
az én pecsétes levelem én mondásom, én akaratom, én szómmal
íratott, én parancsolatom."
„Magyarországnak királya János király az én portámra István
János pispeket bocsátta volt kevetségen, de még az úton voltak az
kévétek, én hozzám nem érkeztek hogy János királynak halála
történik *). Az magyari urak Temesvárban
ő magok és or
szág nevében köldettek az kévétek után pecsétes leveleket, jelentet
ték még az János király halálát és hogy János király testamentumot
tött. Az országot hagyta az ö fiának István a ) királynak. Az testa
mentőm tétel koron kenyérgett nekem is hogy az országnak birodal
mát hagynám az ö fija kezében. Azután meghagyta az uraknak is
testamentumba, hogy az ö fiát hallgassák
és miképen János
királynak éltébe engedelmesek voltak, azonképen hivséggel enge
delmességgel lesznek az fiának is, és valami volt az ország adaja az
király éltében, most is az király fia neve alatt igazán beszolgáltat
nák az én portámra. Mikor azért az urak levelei jutottak volt 3) az
én portámra a kévétekhez , úgy adtak mindent renddel megértenem
az kévétek. Az uraknak kévánságával egyetombe, az országbeli
urak engedelmes kévánságát értvén az kévétek is nekem ezen kenyergének *), hogy megengedjem az király fiának Magyarországban
az atyja birodalmát. Nekem kedeg ilyen szerződésem volt János ki
rályival hogy az ő birodalmaiul minden esztendőben ötvenezer arany
forintot szolgáltat be
kévánák én tőlem az követek, hogy
egy fő emberemet bocsássam az országba . . . . Ezt is kévánák az
kévétek
mely végezésnek az kévétek engedtenek és magokat
kötötték reá az magyar urak képében
Es kenyergének az kevetek minekünk
és mi az kévétek kenyergésére engedtük a
királyságot István királynak, mert az hatalmas Isten adta mi kö') Mily szépen kikerüli a két egyenlő múltat a függő mondatban , s
mennyire ide illik a Jelen a múltban.' Mások ezt még mai napon is így ír
nák : még az úton voltak az követek , hogy János királynak halála történt,
2
) István János Zsigmond.
') Diákos ember így írta volna : jutottak volna.
') Részesülő után, de különben is eléadásra vonatkozik, valamin
alább is, ,kévának'-kal együtt.
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zönkbe Magyarországot, szablyánkkal nyertök és adtuk volt*) János
királynak, mely János király énnekem igaz hívem volt, azért adtam
volt neki az országot, most János király megholt, Magyarországot én
adtam az Ő fiának István királynak, könyergettek énnekem az magyari urak is; ezért megadtam a királyságot István királynak, ezé(r)t
adtam és köldöttem az én parancsoló levelemet oda, hogy ö Magyar
országnak királya legyen, és valamely földbirodalom János király
kezében volt, azt a teljes birodalmat adtam István királynak, azért
tö (tü) urak, a mint én elvégeztem a kévetőkkel erőssen megtar
tassák." stb.
Kivévén ?kenyergének£ ,kévánák' szókat midőn valamely eléadásra vonatkoznak (mint másutt : monda, beszélle, vállá), a többi,
mássalhangzós múlt épen úgy mint közbeszédben.
XVI.
Az 1556-diki 24-dik törvényczikkelyben Pelsőczi Bebek Ferencz, fiával Györgygyei együtt hűtlenség vétkében marasztaltatik
és száműzetik. Érdekes ezen Bebek Ferencznek egy ide vonatkozó
nyilatkozata (Nyelvemlékek. II. k. vegyes tárgyú 118. 1.) a jászói conventhez, miért nem megyén az 1556-ban január 1-sejére összehívott
országgyűlésre. A nyilatkozat kelte Nagykarácson innepe előtti pén
tek napja. Az egész így szól :
„Az ö felsége parancsolatját és hívatalját jól érthem, én mind
adigh ő felségének híven és igazán szolgáliham, meddig esmerthem
hogy ő felsége ez szegén nyomorult országot meg akarja oltalmazni
Az mire sokszor igírthe és fogadott hithivel ö felsége, hogy
az ellenségvel személye szerinth megvíh, Magyarországnak minden
határáth me '*) szabadítja, azt Ő felsége mind ez mi uthólsó veszedel
meinkig nem mielte sem mielhette, én mint hazája és nemzetének
szeretéje (szeretője) megérthvén azt, a honnek 3) mineke(n)k meg
maradásunk lenne , kethelen (kételen = kénytelen) azt kellett meg
keresnem, mert
ha ez ideig es ö felsége ez szegén or') A ,volt' a főntobbire is vonatkozik.
2

) g nélkül. A közéletben ma is sokszor hasonul a meg szó g mással
hangzója, a következő szó mássalhangzójával, pl. mem-mondtam, tehát i t t :
meszszabadítja.
3

) Még ezen korban sem szokatlan az eredeti «e&, alhangúnév mellett.
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szágoth meg nem kethelezi vala *) ennyi sok fogadásával7 hithivel . .
. . . . bódog élethben voltunk volna az hatalmas Isten uthán az mint
valánk2) és most immár fejenkint búdosóban esténk ( = estünk 3 ).
Azért az mith en cselekettem én úgy mint jámbor és hazája szereté ;
ilyen utolsó veszedelemkorth, úgy cselekettem.u

xvn.
Jószágba igtatásról tudósítvány, Izabella királyné aláírásával,
Tordán, 1557-ből (ugyanott 128. lapon):
„Az mi kegyelmes fejedelmünknek és asszonyunknak, Magyar
országnak, Dalmátiának és Horváthországnak fejedelmének adas
sék . . . . 1557, pünkösth nap előtt való csütörtökön ez vitézlő Mi
liői Ferencz és János királyné asszonyunk ö felsége parancsolatjá
val vittenek minket Jankhoz tartozó jószágban hogy bele iktassuk ö
felsége akaratjából
ezekben mi elmentünk és beleiktattuk az
fellyíü megnevezett falukban, az mi régi szokástörvényünk szerént,
határos szomszéd nemes urammal, kik ez iktatásban jelenbizonságúl voltának . . . . ez öt nemes személy előtt iktattuk az jószágban
Jankról volt Szél Péter
Ezen személyekkel, az nemes uraiinval mentünk Hermanszékre és ott is iktattuk . . . . hallgató volt ott
is Várdai Mihály birája Wégi Ferencz. Gogyére mentőnk ez nemes
személyekkel, ott is iktattuk ez vitézlő személyekéin az jószágban
az falubeliek voltak hallgatók
Mi Jármy András és
Kidey János jármiak az mi hitünk szerint írjuk, hogy mi eljártunk
(jártuk) ez megnevezett falukath és iktattuk ez megírth személyeket
De soholt senki ellene nem mondott, és ini Ő felsége paran
csolatjából az jószágban hagytuk."
*) Kötelezi vala. íme több , mint háromszáz éves példa fölte'teles mon
datban a két,volna' kikerülésére. Kapva kaptunk talán százezer közöl a ha
sonló egykét példán a régiségből, az egész népnyelv ellenére is, és ma —
igen helyesen — széltiben élünk vele ; a két egyszerű alakú múltat pedig
ezer és ezer példa daczára nem tudjuk vagy nem akarjuk egymástól szaba
tosan megkülönböztetni.
s
) Tartós múlt, mintha mondaná, mint az előtt sokáig vagy mindig
valánk.
3
) Mily szépen megkülönbözteti a beállott múltat a föntebbi tartós el
lenében !
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Az igtatók ezen tudósítványában, noha erdélyi férfiak valának,
egyetlen egy más múlt sem fordul elé, mint a mássalhangzós.

xvm.
Ruszkai Dobó István Nagymihályi Pongráez Jánoshoz a szerednyei táborból 1557-böl. (Ugyanott 135. lapon). A czélunkra vo
natkozható nevezetes hely benne: „Sigmond deák immár elment vala
mikor az kegyelmed levele juta.u Több múlt nem is fordul elé. Az
első, mint előző múlt : elment vala valóságos viszonyos előbbi múlt;
a másik mint önhangzós múlt juta világos összeköttetésben ,mikor'
idökürölményt jelentő szóval.
XIX.
A miskolczi bíró Gombos Pál és többi esküdtek levelét a kas
sai bíró és tanácshoz (Nyelveiül. II. kötet. Vegyes tárgyú iratok 138
lapján) azért hozom itt elé, mert tapasztalatom és más sokak nyilat
kozata szerént Miskolcz ós vidéke ma is azon tájakhoz tartozik,
melyeknek öszves népességét általán a legtisztább magyar kiejtés
jellemzi (Sajó-Szentpéter is ennek szomszédja), s maga Miskolcz
kiválóan mindig müveit, népes és tiszta magyar város vala. A bor
sodmegyei zsidóról beszélik azon adomát, hogy midőn azt kérdezték
tőle : tud-e magyarul, azt feleié, nem is tudok másképen.
Az itt közlendő miskolczi levél is mutatja, hogy ezen 300 s
néhány éves nyelvemlék (1558-ból) igeidők tekintetében is kitűnő
helyet foglal el :
„Köszönetönknekutánnamagonk ajánlását írjuk mint mi tisz
telendő bízott urainknak. Jött vala mihozzánk ez 1) Deres Ferencz
eperjessi, valami vallásnak hit szerént z ) meghallgatására. Azért ez
mi köztönk lakozandó ember ez Szabó Tamás ezt valld 3) hit szerént,
hogy ez szent Lukács-napban Mohiban ez ez Deres Ferencz viszen
vót hátán két vég p o s z t ó t . . . . az Szabó Imre sátrában és hallotta
azt, hogy ez Deres Ferencz kéri volt} hogy mivel Szent Márton nap') Alább is látni fogjuk, hogy a névelő többnyire : es.
'-') ,Valóf e's ,i' nélkül.
') Hogy ez nem ,vallja' megtetszik abból, hogy alább ,ollyau' szónál
az l mellett y áll, mit itt sem hagy vala ki az író , ha azon szó jelenben
állana.
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jára az árát megadná, de ö is megvallá hogy nem tudja mi volt az
áru ( = áro = ára), csakhogy hallotta, Szabó Imre kegyig azt mondja
volt hogy nem fogad ollyan fogadást, hogy kit meg nem állhat, ha
nem hogy Szent Erzsébet asszony napjára minden kétség nélköl
megfizet, és hogy nem jutott eszében hogy hány foriht volt az áru
( = ára), csakhogy látárn hogy kezet ötének ( = öltenek). Isten tartsa
meg kegyelmeteket."
Jegyzetek:
1) Jött vala előbbi múlt, minthogy a vallomást megelőzi.
2) ,vallál két helyütt is mondásra vagyis eléadásra vonat
kozik.
3) viszen vót, kéri volt, mondja volt, régies múltak, s mint lát
szik, határozottabb és tartósabb múlt.
4) A mássalhangzós múltak egyszerű mondatokban.
5) ylátdm hogy kezet öltenek' mondatban ha az utóbbi fő múlt
nak vétetik ölttenek vagy öltöttenek helyett, mint bocsáttanak, bocsátottanak helyett, sőt jelen alakban is csak múlt képét viseli: ,látám^
valósággal viszonyos múlt, azon időben történik s azon tényre vo
natkozik ,hogy (azaz midőn) kezet öltöttenek/
XX.
Gróf Zrini György levele Magócsi Gáspárhoz Csáktornyáról
Szálában 1570-bŐl (Nyelvemlékek II. köt. Vegyes tárgyú Iratok.
278. lapon). Gróf Zrinyi Miklós a költő Toldy Ferencz szerént fia
György bánnak 1616-ban született. Tehát ezen levél, melyet eléadandó, vagyok 46 évvel előzi meg a költő Zrinyi születési idejét,
A szép tiszta magyarságú levél, mintha ma írnák, így szól :
„Magnifice Domine et Amice nobis observandissime
Meghozta énnekem az k(egyelmed) szolgája az Nagy Lázár az négy
szekeres lovath, kiket jóllehet én magam nem láttam, mert az vizek
miá ide nem hozhatták, de szolgáim, az kik látták, dicsérik
Azon is kérem kegyelmedet hogy ha k. volnának jó poroszkái, ne
hagyna k. egy nélköl engemet is, kíldene keged egy poroszkát, kit
k. meg akarok szolgálni. Továbbá az az minemő leveleket Somogyra
kér keg. én tőlem, azokat megkerestettem és ime ez skatulában be
pecsételve kiltem kednek
Hírek ide mi felénk illyek vannak.
Az török cszászár kérte az Velenczésektöl Czipriát és egy millió
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aranyat. Ezérth kildötte volth követith Velenczében, az Velenczések minekelőtte az követh eljutott volna, megértötték az követséget,
tanácsot is tartottak róla. Mikor osztán az követ elérközik a ), nem
küdnek2) az követ eleiben szokások szerint fő emberth, hanem po
roszlókat , és azokkal hozatják 3) az tanácsházba, a hol immár öszvegyültek volt4). Ott mindjárást felszóval, hogy az egész tanácsházba
meghallják megkiáltatiák az követtel az követséget, mikor említette 5)
hogy Ciprust kéri császár, egy papíroson írt'Ciprust hoznak elő 6)
és neki adják '7), ily szóval mondván : ez császárodnak Cipriája,
mert mi az mi Cipriánkat neki nem adjuk, sőt még Konstantiná
polyt és Molimoth, ki minket illetne, el akarjuk tőle venni. Az ara
nyat hogy az követ fogja8) kérni, egy zsák holt szenet adnak 9) neki
ily szóval : ihon úgymond csináljon császárod ezzel magának ara
nyat, ha kell neki. És ezután mindjárást kikildötték az követet az
poroszlóktúl és rettenetes lövésth töltenek az követ kimenésekor,
jelentvén örömöketh. Az után az minemö leveleth thörök császár az
Velenczéseknek kildött} annak mássát olaszul hozták vala 10) hoz
zám onnat Velenczéből és magyarul fordíttattam és K. kildtem.
Csuda nagy készölettel mondják lenni mind az Velenczéseket mind
az török császárt
Ezt elhirdették köztök, hogy valaki em
líti, hogy törökkel megbékélleni kell, megöljék, ugyan ezen okáért
az duxoth, ki elébb herczegök volt, megölték és mást töttek helyé
ben. Török császár is gályáith immár vízre vetette, de még nem
indult. Immár az vége csak Isten kezébe áll, adja ö Szent Felsége
minden jóra. Ezek az hírek kiket onnat az tenger mellett való
tiszttartóim irtanak • tegnap Velenczéből jött egy szolgám, az is azt
beszélli" stb.
A fő elbeszélési múltat épen úgy látjuk használva, mint álta
lában a nép ma is használja és közbeszédben mindnyájan használ') 2 ) s) Mindhárom mint jelen, az éle'nk eléadás közben múltat képvisel.
4

) A j e l e n e k mint múlt képviselői mellett valóságos előző m ú l t , fön
t e b b is kildötte volt megelőzi a (követ általi) kérést.
5
) ,Volna* nélkül, mely diákos.
•) ') Mint ') stb. alatt, itt a két egyenlő múlt elkerülése végett is.
8
) Régies, ,kezdi' helyett, a nyomtatásban ,fogia', ez is múlt helyett.
9
) M i n t 7 ) alatt.
,0
) Az előző múlt másik összetétele, alkalmasint a következő múltra
vonatkozással, mert a császár küldése kétségtelenül még elébb történt.
MYELVTÜD. KÖZLEMÉNYEK.
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j u k ; a viszonyos múltak pedig igen szépen, a melyek t. i. egy má
sik múltban történnek, jelenekkel (múltban jelenekkel) fordulnak elé.
XXI.
Gr. Zrínyi György ezen levelével csak nem egy időben kelé
nek vala Báthori István lengyel király azon levelei (1575—1585),
melyek a Történelmi Tár nyolczadik kötetében közölvék.
Noha föltehetjük, hogy Báthori István magyar titkárának is
kitűnő férfit választott, mivel azonban ezen levelekben némelyek
István király saját kezével vannak följegyezve, bizonyosan mind
nyájunkat közelebbről az ö saját írásmódja érdekel, én is főképen
ezeket hozom elé :
(XII. levélben) „Az drabant hadnagyok közt senki ennél gyor
sabb nem volt az szerencsekésértéshez, úgy hogy valamikor csak
tíz legény ment is, ő volt az egyik."
(XXII. levélben) „Avagy szakaszszon az . . . . jószágában
Kegltek neki. Kér azon is, hogy oltalmunkba vennők : azért mi törvéntelen háborgatok ellen az ö oltalmát kegyelmetekre bíztuk."
(XXVIII. levélben) „Ugy értjük, hogy Sidó Gáspár megholt,
és egy fia, Sidó Ferencz, maradott."
(XXXVII. levélben) „ím mi is irtunk nekik egy levelet arrul."
(XXXIX. levélben) „Tudom hogy méltatlannak látszik nek
tek , hogy Lázártúl elveszem és Becznek adom; de annak oka :
hogy ez ideig contemnálta és suprimálta az mi authoritásunkat és
propria arrogantia vendicálta magának."
(LIV. levélben) „ha leveleit égés miatt vesztette el."
Az eddigiek mind egyszerű elbeszélési múltak, a milyeneknek
kell különben is egyszerű mondatokban lenniök.
Most következik egy összetétel.
(XLV. levélben) „Már ez levelet megírattuk vala, mikor az
Portárúi hírem juta ; Istennek hála, ott minden dolgaink (,dolgunke)
jó végben vagyon, sőt az tirek (török) soha nagyobb maga ajánlását
nem jelentette , mint most, és int az jó szomszédságra. Az Margai
levelét im Kegdnek küldtem."
A két utóbbi szinte egyszerű elbeszélési múlt.
A legelső : megírattuk vala a legtökéletesb viszonyos előbbi
múlt, vonatkozva a következő múltra : mikor hírem juta.
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tökéletesen a tatrosi codex szabálya szerént más idő
körülményre (mikor-ra) vonatkozás.
Miként Íratott István király titkára vagy bármely más fogal
mazója által (vagy talán ő maga mondotta toll alá iratait), tekintsük
végig a legnevezetesb levelét, ú. m. a VI. számút:
„Mit kivánjon éntülem az én hazámnak és atyámfiainak sze
relme, sőt az Isten, az ki engem ez állapotra emelt, szüntelen el
mémben forgatom. Tartozom Istennek hálaadással, hazámnak pe
dig 2) és azoknak, kiket Isten is kezembe bízott, oltalommal
Magyarország eleitől fogva az két avagy inkább három felé huzásvonás miatt veszett. Az német és magyar veszett öszve, osztán az tö
rök végezte el az játékot
az világnak folyását senki másra
nem fordíthatja, hanem csak az miben Isten rendelte
Vajha,
Uram, Maximilianussal megéritek vala és egyszersmind két koronás
királyt ne csináltok vala 2 ), most azt nem kellene várnotok
De
éhez is, igaz, most nem látom módunkat, noha átaljában császárnál
nem indítottuk, miérthogy egyebek, az kikkel közlöttük, nem biztattanak
Más oka, miért nem indítottam, ez : hogy az muszka
igen megháboríta 3 )
ím azért én ugyan meggyóntam te Ke
gyelmednek az én lelkiismeretemnek titkait
Isteniül kell vár
nunk és könyörögnünk, hogy az ü szőlőit, melyet ennyi pogányság
által helyeztetett és két kezével plántált vógsőképen elpusztítani ne
engedje."
„Az békességet én velem német császár sok számtalan embe
rek által kísérgette, ugyancsak köz rendek által is, de főképen Pápa
által;
de minthogy énnekem fejembe nem fért f mint lehetne
az az magyar nemzet nyomorúsága nélkül, nem miveltem , ezután
sem mivelem. Noha azt is : Slézia és Csehorazág közt legyen az bé
kesség ; de én arra azt mondtam11), hogy eféle tettetett és képmutató
') A mai alakjában.
) íme már Báthori István használta az összetett múltat a két óhajtó
mód kikerülésére, ezek helyett: megértétek volna és csináltatok volna.
') Aligmúlt.
4
) Ezek némelyikét lehetne ugyan egyidejű vagy tartós múlttal felvál
tani (,minthogy fejembe nem fért, nem mivelém' ,azt mondám') hanem az
egészből az tűnik ki, hogy az író, mint ma is általában, hajlandóbb az
egyszerű múltakhoz.
2

13*
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békéilés , fél , részint való békesség haszontalan és állandó sem le
hetne."
„Ez dolgot nem tartók l) illetlennek, ha Kegyelmed csak az
zal közli, az kivel illik és az kinél megáll. De ha kiterjed 2) és előbb
megértik 3) amoda, hogynem mint az dolog megindul, felette nagy
akadályt szerezne az dologban. Ez üdöközben hogy ha az német,
vagy közönséggel vagy egyenként ti Kegyelmeteket megháborítaná
és haddal nyúlna hozzátok, minden tehetségemmel és oltalommal
akarok lenni. Mindazáltal okot most semmit nem kell adni, sőt
üdözni és dissimulálni, magát pedig őrizni etc."
Mindenekből megtetszik, hogy Báthori István, nem csak a legjelesb királyok és legildomosabb diplomaták egyike volt, kiről a len
gyelek így nyilatkozának : „Aut nobis nunquam fuisset natus Stephanus Báthorius, aut nunquam obiisset" hanem tiszta, de eszélyes
magyar hazafisága , és a mi czélunkra közelebb tartozik, classicus
irálya ma is teljes mértékben követendő példányai szolgál.

xxn.
„Magyarország karai és rendéi Slavonia karaihoz és rendéi
hez Prága városa melletti táborukból." E czím alatt olvasható a
Nyelvemlékek III. kötete vegyes t. ir. 124. lapján egy országos ok
mány 1608-ból (Eredetije van az ország levéltárában Budán).
Helykimélésből nem adhatom a történetileg is igen nevezetes
okmányt (melynek 21 fő úr van aláírva, köztök Lépési püspök, több
Thurzc, gróf Zrínyi Miklós stb." hanem csak azokat, melyek az el
beszélési időket foglalják magunkban.
„ezeket értvén s Kegyelmeteknek igaz atyjafiai, édes hazánk
nak szeretőji és tagjai lévén
akarunk kegyelmeteknek mind
fejenként, az mi itt való minden dolgainknak fundamentom eránt
való processusát értésére adni,,
,akaránk' részesülő után.
„Tudja kegyelmetek . . . . 0 Fölsége Gubernátor urunk mimódon
') Folyton tartó igazi végzetlen múlt, mely a levélíró jelenét is magá
ban foglalja.
2 3
) ) ,Kiterjed' ,megértik' azértfigyelemreméltók, mivelföltételes mon
dat első részében, ,kiterjedne' ,megértenék' óhajtó módbeli idők helyett ál
lanak ; a következő mondatban (Ez üdő közben) álló óhajtó mód már helyén
van, mivel az utóbbi mód valóságot, tehát indicativusi kivan.
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gyüjtett vala egyben bennünket Posonyban, holott egyenlő akaratbul hazánknak javára és megmaradására azt vígezénk hogy' stb.
,vígezénk' világosan a következő eléadásra vonatkozik, ha
sonló ezekhez: beszélle, monda.
„mely dolog felöl Ő Fölsége sokat gondolkodván s minden
dolgokat elegendőképen általlátván, nem található, egyéb módot
benne, hanem hogy" stb.
,találhata' részesülő után a szövegben ,találhatta' áll, de a két
tt csak tollhiba (mint ezt sokszor találjuk a régieknél, például mind
járt alább : ellvégezett, elvégezett helyett és hinni híni helyett, vala
mint találunk kettőztetés helyett is egyes betűket), mert ez a kö
vetkező ,egyéb módot' szókra viszonyítva oly magyartalan volna,
hogy ilyest ily tiszta magyarságú okmányban föl nem tehetünk.
„Ugyanezen okokért minket is 0 Felsége Gubernátor urunk
hiva melléje"
,hiva' szinte a föntebbiekre vonatkozik, legvilágosabban kife
jezik ezt a mondott szavak : ,Ugyanezen okokért/
„Azért legelöszer is szólott 0 Felsége velünk egyetemben
Csehország határában"
,szólott' egyserü elbeszélési vagy független múlt, és nem ,szóla'
mert nincs eléadva semmi, a mire vonatkoznék.
„minden végezéseknek O Fölsége fundamentomát látván nem
esmeré 0 Felsége az mi édes hazánknak
s magunk megma
radásának semmi módját.
,esmeré' részesülő után.
„Azért 0 Fölsége föllyebb indulván szállott ide Prága alá"
,szállottl részesülő után áll ugyan, hanem a közt és másik idő
közt : jfollyebb indulván' (t. i. Csehország határától) oly hézag van,
hogy amazt viszonyosnak (a másikban vagy közvetlen a másik után
történőnek) tekinteni nem lehet, azért csak mint egymás [után kö
vetkező és különben is egyszerre beállott múlt a rendes múlttal fe
jeztetik k i ; ha ,indulván' helyett ,menvén' állana, minthogy a meg
szállás arra rögtön következnék, ,szálla' is helyén volna *).
„holott Istennek elvégezett bölcs és kegyelmes akaratjából, az
*) Jeles nyelvbölcselők után már első értekezésemben eléadám, hogy
a múltban jelen idő a múltat kevéssel megelőzheti és követheti is, pl. elutaz
zam midim vagy mielőtt vagy miután a nap fölkelt.

.
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itt való tractatus által minden dolgainkat immár jobb állapotra hoz
tuk. Császár O Fölsége és az Csehek Gubernátor urunknak 0 Fel
ségének az Csehországi királyságra való successiót megígérték, kirül ugyan reversalist is adtak;
Morvát is Magyarországhoz
adjungálták
Austriát hasonlóképpen Magyarországhoz röndülte
0 Fölsége Császár."
Valamennyi, független egyszerű elbeszélési múlt.
„Ezeket 0 Felsége Gubernátor urunk
véghez vévén
téré az mi szerelmes hazánknak legnagyobb dolgaira, és az bécsi
végezés szerént Császártúl 0 Felségétül azt kiüdná hogy az magyar
országi korona Magyarországban vitessék; mely 0 Fölsége kévánságának Császár engedvén nemcsak az koronát . . . . add nekünk
. . . . hanem az országot is kezibül kibocsátván" stb.
Valamennyi, függő (részesülötöl függő) múlt.
Kiírván e nevezetes okmányból minden különböző múltat, lát
juk ezeket oly szabatosan megkülönböztetve, s legeslegtöbb pél
dáink után adva '), hogy egy betűt sem tudnék máskép szerkeszteni.

xxm.
Gr. Eszterházy Miklós nádornak is leveleiből (a XVII. század
első felében keltekből) lássunk némelyeket.
Levelek Sennyei István Cancellárhoz Toldy Ferencz kiadása
után a ,Nemzeti köny vtár'-ban.
Mindjárt első levelében egy önhangzós múlton s egy két előbbi
múlton kivül csupa mássalhangzós vagyis egyszerű elbeszélési múl
tak ; például: „Az minemű congregatiot én itt hirdettem vala 2 ), csak
engem látni is nagy frequentiával gyűlték vala essze az uraim, s úgy
vagyon, tapasztaltam Rákócihoz való affectusokat . . . . s igen nagy
csendessen és szeleden is voltának s fölötte igen szükség is volt az
informatio nekik, mert bizony dolog! nem kicsin bódolásban voltá
nak . . . . Ez mellett elvígezék 3) azt is hogy" stb.
A következőkben csak oly példákat hozok elé, melyek ön
hangzós múltat is tartalmaznak.
(II. levélből) „Az erdélyi követeknek, más nap hogy ide jüttek, audientiát adtam, kiket, ceremonialia quae erant elvégezvén, kér') Régiesen : ,megkülönböztetveket és advákat.'
) A következővel együtt előbbi múlt.
f
) Világosan egyidejűség (,ez mellett') foglaltatik benne.

2
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dém hogy miért kértek salvus conductust, s az mellett mi jóval jüttek,
jelentsék meg. Egymásra nézvén urok békeséghez való kedvét kez
dek besz elleni;
de nagy béven mentségeknek helytelen vol
tát megmutatván, fölszabadétám vádlásokból az generalisokot is, möllöket minekutánna mind szép halkan eleikben rakosgattam volna*)
kezdem rút voltát az Ö cselekedeteknek megmutogatni nekik
Ezeket elvégezve kivártam, hogy" stb.
Valamennyi, részesülő után.
„Eleget váram, hogy jüjön valami segítségem, de nem gyözém várni, s el is únám ezeknek az ö nagy contemptussal való insolentiájokat" stb.
Mind tartós múltak
„az mint irám.u
értsd alatta ,az imént' vagy ,föntebV
alább eléjön „az mint minap is iram"
világosan más idökörülményre vonatkozva.
„s hogy megyúnjam kegyelmednek, az elöbbeni lamentatióimban örömest valami kevés népet vonszok vala onnét ide, az kivel
mind tisztességes s mind bátorságos békeséget csinálhatok vala."
Mindkettő ,elöbbeni lamentatióimban' idökörülményre is vo
natkozva oly tartós múlt, mely még a jelenbe is befoly.
Valamennyi szabályszerűen ; pedig a levél végén ez áll :
,Raptim.'
Tehát a legsietösb írásban is, söt épen ebben, hun követé nyelv
érzését az író.
(ÜL levélből) „S csinálok vala én bizony most is békességet
s ollyat, az ki mind urunk méltóságát helyben állatta volna s mind
mi megnyughattunk volna egy ideig : de ám teljék kedve annak az
dölyfösnek benne."
A mondat elején levő Összetett múlt: ,csinálok vala'a mellett,
hogy világosan a jelenbe is benyúl, az utóbbiakra (állatta volna,
megnyughattunk volna) vonatkozik, ezenkívül a két mondatbeli
, volna' szót is (,csináltam volna' helyett) szépen kikerülteti.
(V. levélből) „Eddig már megírtam vala levelemet hogy érke
zek Lindvai és noha kívánom vala látnom kegyelmedet itt, de talán
már így leszen jobb."
*) Ess egy latinosság.
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,hogy (azaz midőn) érkezek' más időkörülményre vonatkozik
,kivánom vala' ismét e helyett : kívántam volna.
Levelek Rákóczi György erdélyi Fejedelemhez.
(Ötödik levélből) „Noha im kimutatta fegyverét kegyelmed
. . . . mindazáltal szükségesnek ítélem ez levelemnek Írását"
,itélém' egyidőbeliséget tartalmaz a föntebbi ,kimutatta' múlttal.
„Mikor ezeket írom, hozának a Dániában való hadakozásról
holmi híreket"
,hozának' ismét a legtökéletesb egyidöbeliség.
S a levél végén áll ismét ,Raptim.'
(VII. levélből) „Mert nékem üzente ez Betlen fejedelem, hogy
látja hogy mészárszékre hozta azt a magyarságot. S mint jdrának
mind törököstől i s , s miben halada veszedelmek, nyilván vagyon
kegyelmednél."
Ismét egyidejüek a föntebbivel : ^mészárszékre hozta azt a
magyarságot.'
(VIII.) „Az kegyelmed
levelét postaszolgám itt Semtén
u
tegnap előtt add meg.
,adá meg' vonatkozik más idökörülményre : ,tegnap előtt.'
„De mind ez három rendbéli dolgot megveté kegyelmed, mert
csendességünket felháboritá, magunk közt nagy szakadást és gyű
lölséget csíndia s minden oknélkül ő fölségét is császár urunkat ne- •
heztellésre inditd.u
Valamennyi oly tartós múlt, mely még a jelenbe is bevág,
mintha volna : ,megvetette s megveti, felháborította s felháborítja,'
stb. vagyis összetett múlttal : megveti vala ; ezzel tehát itt is tökéle
tesen egy értékű.
S ezek itt egy csomóban annyival nevezetesbek, mivel levél
író különben legeslegtöbb helyütt a mássalhangzós múltat használja,
de a hol önhangzós vagy pedig összetett múlt fordul elé, az legtöbb
esetben szabályszerű értelemben vétethetik.
(IX.) „Melyet megpróbált a mi nemzetünk is, s mind törö
köt tatárt németet behozott a végre országunkba; de mit vivének
végbe?
t. i. azzal ,hogy törököt tatárt behozott', tehát egyidejűség.
(XVI.) „Czélom azért ö felsége után nékem is a volt, hogy
megmutatnám kegyelmednek az ő felsége az mi kegyelmes urunk
koronás királyunk oltalomfegyverét. De nem vára meg kegyelmed
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s azt gondolom vala, hogy ezeket már értvén, kegyelmed talán meg
eszméli magát."
ím itt mind a három múlt eléfordúl: nem ,vára meg' mint egy
idejű (ezzel : czélom volt) és ,azt gondolom vala' mint tartós és a
jelenbe is benyúló múlt.
Az előbbi múltakat is helyesen használja : „emberünk a kit
kegyelmedhez küldöttem volt, hová lett nem tudjuk.
„Az én embereimet is . . . . bocsátottuk volt kegyelmedhez, . .
. . . s re infeeta kellett visszajönniük" stb.
A ,Magyar történelmi tár* nyolczadik kötetében szintén szá
mos leveleit olvassuk gr. Eszterházy Miklós nádornak.
Lássunk néhány példát.
„Váltig igyekeztünk halasztani, a mint halasztottuk is hogy ne
kelleték
vala az nemes vármegyéket költetniök vitézlő nép fo
gadására" (4. lap).
,kelleték vala' oly múlt alak, mely igen ritkán fordul elé (ket
tős múlt), de mindig egyidejűséget jelent, mint az imént i s , melyet
elébbeni értekezésemben együttes múltnak nevezek, s mely neve
zet itt is teljes mértékben reá illik.
„Bejövének hazánk romlására elsőben egynehány féle hadak,
német, magyar, török, kurtán, és nagy messzönnen ide vonák az mi
kegyelmes urunk erejét is (mindkettő tartós múlt), mely két erős
had miatt emberi mód szerént nem egyébnek, hanem szörnyő, ha
szintén nem utolsó veszedelmének kell vala (egyidejű múlt) követ
kezni ez mi szegény hazánknak." (10. lap).
„Sopron vármegyében lakozó nömös ember élőnkben jővén
és panaszolkodván jelenté (részesülő után) hogy" stb. (30. lap).
„Salutem. . . . (stb.) Akaránk kgteknek értésére adnunk" (60.
lap.) (végzetlen múlt, mely a jelenbe is benyúl).
„Nem tudjuk mire vélni, hogy kglmetek sem az kevés igért
katonát megh nem küldé, szerzette-i-e megh vagy nem, sem penigh
pénzt nem küldeu (70. és 71. lap).
,küldé' ,külde{ más idökörülményre vonatkozik, mely kö
rülmény az elébbi mondatban rejlik : ,nem tudjuk mire vélni'
alatta értendő : ,azon körülményt' hogy, vagy : }mimódon történt'
hogy stb.
„Ide jővén és megh akarván látni az ide való dolgokat is alá-
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küldöttem vala *) Eperjesre is, az honnét postám csak szintén ez
órában juta meghu (72. lap); ,ez órában' ido körülményre vo
natkozva.
„ammint feljebb meghirám11 (88. lap) és „ammint mondám"
(89. lap), más idökörülményre : jfeljebb' jimént* (ez csak alatta
értve) viszonylók.
„Meghívtuk volt (régebben) immár ez levelünket ammikor
meghérténk (más időkörülményre vonatkozva) maga O Fölsége ke
gyelmes irásábul,
kit azt is tudtára akarónk (a jelenbe nyúló
múlt) adni kegyelmeteknek" (94. 95. lap).
„Győri Praepost uram ö kegyelme a Kegyelmetek nevével
jüvén hozzánk, emlékezek (részesülő után) azoknak a katonáknak
állapotjokról" stb. (168. lap).
Mind ezek — ismétlem — azért igen fontosak, mert egyéb
ként a levélíró csaknem általában mássalhangzós múltakat használ,
melyeket hely kímélésből elhagytam, különben a 190. levél nagyobb
részét ki kell vala írnom.
XXIV.
Ugyanezen korból I. Rákóczi György nagykállai nyilatkozványában (Ujabb Nemzeti könyvtár. Első folyam 407—410. lap) ám
bár a szöveg nagy részében történeti dolgok adatnak elé, egyetlen
egy önhangzós múltat sem találunk.
Rákóczi Györgynek saját kezével az portára Maurer Mihály
nak írott levelében (ugyanott 414, 415. lap.), csak ez egyet ol
vassuk :
,az mint feljebb is írók1 mely szólást az elébbeniekböl eléggé
ismerünk.
A föntebb megérintettem kiadásokban négyszáznál több nyelv
emlék foglaltatik — a Szentpéteriek végezésétöl 1403-tól kezdve
gr. Eszterházy Miklós nádor és I. Rákóczy György Erdélyi fejede
lem koráig, tehát mintegy ötödfélszáztól kétszáz éves eredeti magyar
*) Ezen elébbi múlt bizonyosan megelőzi a föntebbi részesülőt ,akurván látni', de más részről — igen szépen — ezzel viszonyban is van, ezevt
411 ,volt' helyett (melyet föntebb láttunk) itten ; ,vala.'

SZABATOSSÁG AZ IGEIDŐKBEN.

199

nyelvemlékek és a két haza több vidékéből — csaknem valamenynyien különböző, és pedig világi személyektől eredetiek, melyekben
a történelmi elbeszélésekre általában és csak kevés eset kivételével,
a mássalhangzós múlt használtatik épen úgy mint mai korban.
Azaz a nép nyelve, a meddig csak visszamehetünk a régiségben, nem csak a fő elbeszélési múlt megjelölésére, hanem a hol ta
lán egy időbeliség vagy megelőző múlt megjelölésére más alakot kell
vala alkalmaznia, általában a mássalhangzós múltat használta, mint
mai korban.
A hol itt-ott eltérés mutatkozik is, az vagy tájszokásnak tűnik
fel, vagy pedig és kivált felsőbb körökben a Tatrosi codexben a
példák nagyobb része után föntebb megállapítható szabályokkal
többnyire összevág.
Kitűnők e tekintetben valamely Péterffy András bécsi ügyvi
selő vagy megbízott levelén kivül (X.), Szulimán Szultán nyilatkozványa (XV.), Pelsőczi Bebek Ferencz nyilatkozata (XVI.), a miskolczi bíró és többi esküdtek levele (XIX.), Gróf Zrinyi György le
vele (XX.), Báthori István lengyel király levelei (XXI.), Magyaror
szág karai és rendéinek levele Slavonia karai és rendéihez 1608-ban
(XXII.), Gr. Eszterházy Miklós nádor levelei stb.
Mindazáltal nem tagadhatni, hogy ha valaki ugyanezen ko
rokból ellenkező példákat akarna idézni, kivált pedig, — a mi kü
lönös figyelmet érdemel — egyházi és egyház ügyeiben forgolódott
személyektől, kik talán azon okból, hogy szent dolgokban a közön
séges nyelvszokástól eltérve írásmódjuknak különös színt kölcsönöz
zenek , vagy bármely más okból az önhangzós múltakat széltiben
alkalmazták, hol nem is kell vala, s ez írásmódtól még Pázmán Pé
ter sem ment, annak mondom, ki ilyenek után akar ellenem harczolni, e tekintetben szintén tágas mező áll nyitva.
Tehát világi és egyházi irály a kérdéses igeidők tekintetében
egymással küzdeni látszik.
Hogyan igazodhatunk el e tárgyban, lesz jövő és ebbeli utolsó
eléadásom czélja.
FOGARASI JÁNOS.

CSUVAS KÖZLÉSEK ÉS TANULMÁNYOK.
I. C Z I K K .
A források, melyekből mi a csuvas nyelv ismeretét meríthet
jük , számra kevesek; bőség és használhatóságra nézve sem egy
aránt kielégítők.
Szándékom ezen és következő czikkekben ismertetni e for
rásokat, s eléhozván belőlök a használható anyagot, az által egy
szersmind a csuvas nyelvnek lehető ismeretével kiegészíteni a török
nyelvek ismeretét, s úgy hiszem, hogy hasonlító nyelvtudomá
nyunk a törökkel együtt a csuvasnak is hasznát fogja venni, sőt tar
tozik evvel is megismerkedni, mielőtt a török nyelvek fölkutásához látna.
A legkorábbi grammatikaforma közlés a csuvas nyelvről —
egy orosz e czímü könyvecske : CoiHHenia npHHa^jeacamifl KT>
rpaMMaTHKi *IyBaiiiCKaro íi3MKa (A csuvas nyelv grammatikájára
tartozó munkálatok). Hol és mikor kelt, nincs kitéve rajta, csak rá van
írva oroszul : „Sz. Pétervár, a Tudományos Akadémia typographiájában, 1775. esztendőben." De szerző neve nincs meg rajta. A M.
Akad. könyvtárában levő példányt Reguly hozta volt el. Az egész
előszóstul 68 4-edrétü lapra terjed; de ez korántsem mind gramma
tika, hanem nagyrésze szólajstromból áll : 13—33. 1. főnevek laj
stroma némi tárgyrendben, nem betűrendben; 34. lapon- megint
néhány grammatikai jegyzet; 35—39. tulaj donságnevek lajstroma ;
39—40. 1. egy két ragozási minta; 40—41 számnevek, 41—47. 1.
névmási minták; 48—52. 1. az igékről; 52—62. 1. igék lajstroma;
63—68. adverbiumok, interjectiók, praepositiók (sic! npe/1/Iorn)
lajstroma.
Milyen az álláspontja ez első csuvas grammatikának, könnyen
megismerszik már tartalmának imént megjelölt fölosztásából; látjuk,
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hogy ez praktikus nyelvtanulásra a legszükségesebb anyagot akarja
nyújtani olyanoknak, kiknek magát a nyelv szerkezetét és annak
szóhasználati szabályait élő beszédből van alkalmuk elsajátítani.
Ilyen grammatika a gyakorlati haszon nézetéből szokott kiindulni, s
ezt fejtegeti az előszó, így szólván : „Mikor sokan különböző okok
ból nem csak közel szomszéd, hanem távol lakó, nem csak mostan
élő, hanem rég elmúlt népek nyelveit is meg kívánják ismerni: meny
nyivel inkább kell nekünk (oroszoknak) igyekeznünk jól megismerni
azon népek nyelveit, melyek köztünk azonegy haza határain belül
laknak és társadalmunknak egy részét teszik. Arra nem csak kíván
csiságunk , hanem azon haszon is kell, hogy ösztönözzön, melyet
mindenki szemmel láthat, ki azokkal közlekedésben van. E könyv
nek szerzője tehát annyival inkább érdemel dicséretet, hogy első ád
erre példát." (Úgy látszik, nem a szerzőtől való az előszó). — De
mégis e haszon emelkedettebb fölfogását is fejezi ki ezekben: „S ha
bár abból más hasznot nem várhatnánk is, nem elég-e azon egy is,
hogy bennök ez által azon gondolatot ébresztjük, hogy ők tagjai a
mi testünknek, hogy ők a mi polgáriasaink s hogy mi nem is tekint
jük őket másképen." Érdekes még megjegyezni, hogy köny vünkhez
egész hason külsejű votják grammatika jelent meg ugyanazon (1775ik) évben szintén Sz. Péterváratt : CoiHlieilia npHHa4^easaii;Ía Wb
rpaMMaTHKi BoTCKaro a3MKa. 113.1.4-o. Előszó nincs, de fölosztása
és dolgozása ennek a grammatikának olyannyira ugyanaz, mely a
csuvasé, hogy a szintén tárgyi rendben adott szólajstromban többnyire
ugyanazon orosz szók következnek egymásután votjákúl magya
rázva, melyek ott csuvasúl vannak adva. A különbség csak az, hogy
a votják grammatikában a főnevek tárgyrovatai is ki vannak téve
(16. fejezet — az emberről, az emberi tagokról, a földről, ételekről,
állatokról stb.). Látni való, hogy mind a két könyv ugyanazon kap
tafára készült; ha a csuvas grammatika előszavának lehet hinni,
épen ez volt volna a minta, melyet a 1775-ki votják, és tán más kis
altáji grammatikák követtek, melyeket nem ismerek.
A második és legújabb csuvas grammatika 1836-ban jelent meg
Kazánban, ily czímmel: HayepTame npaBUJn. tlyBaiiiCKaro H3MKa,
H CJOBapb, COCTaB-ieHHMH AAH 4yX0BHf>IX'B yiOHmb KasaiicKOM
Enapxin. (A csuvas nyelv szabályainak vázolata és szótár, a ka
záni eparchiábeli papiiskolák számára). Meg nem nevezett szerzője
Visnevszki Victor Petrovics, kinek egy kis értekezését is bírjuk a csu-
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vasok vallási hiedelmeiről ( 0 pe^HrÍ03HHXl nOBÍipbHXT. ^yBaiui.
— 26. 1. 8-o). Visnevszki grammatikája nem terjedelmes ugyan —
alaktani és némely syntaktikai szabályok 67.1. 8-o foglalnak el, a mi
a ritkás nyomtatást tekintve épen nem sok ; 69—216.11. betűrendbe
szedett szótár, a melyhez még 217—246. 1. csuvas, tatár és csere
misz szókat egybeállító lajstrom járul; — de mégis a múlt század
beli első csuvas grammatikához képest, az anyag rendszeresebb föl
dolgozására nézve, némi haladást lehet benne észrevenni; és ugyan
csak ez azon kútforrás , melyre jelenleg orosz nyelvésztudósok ren
desen hivatkoznak (p. o. Böhtlingk, jakut grammatikájában, vagy
Schiefner a Castrénféle kojbal-karagasz grammatikában — kik leg
inkább a csuvas szlovar-t veszik tekintetbe). Ha azonban joggal vár
hatjuk is, hogy ezen legújabb grammatika valamivel jobb legyen,
mint az 60 évvel előbb kelt első kísérlet: mégis meg kell vallani,
hogy ez amaz mellett korántsem veszti jelentőségét; sőt, ha e között
és Visnevszki között egyes nyelvtani tényekre nézve külömbségek
vannak, többször inkább amazt (a múlt századbelit) mintsem ezt
(Visnevszkit) találjuk másunnan igazolhatónak; és a mi Visnevszki
szótáracskáját illeti, vannak az első csuv. grammatika szólajstromai
ban oly szók, melyek Visnevszkinél nincsenek, a mi arra mutat,
hogy ez elődjét sem használta föl jól, kit mégis csak ismert, mert
előszavában így tesz róla említést: „A csuvas nyelvről már 1772-ben
(sic! — vájjon Visnevszki tévedett-e vagy az, ki a mi példányunkra
ráírta a 1775-et?) adatott ki egy munka ily czím alatt : (követke
zik a fentebb 200-ik lapon kitettük orosz czím). Ebben foglaltat
nak részint e nyelvről való szabályok, részint név- és igeszók rö
vid fölsorolása."
Czélszerünek látom, a csuvas nyelv grammatikai tényeit nem
csak egyikéből vagy másikéból a fentjellemzett grammatikáinknak,
hanem egybevetve mind a kettőből egyszerre hozni föl, s e mellett
igazolásul és kiegészítésül használni a Reguly hagyományában ta
láltató csuvas grammatikára vonatkozó anyagkészletet. S ebben, a
mint már ez első czikkemből lesz észrevehető, sok új adatra, mely
nek az előbbiekben nyoma sincs, vagy nem ritkán világos fölfogá
sára oly nyelvténynek találunk, melyhez amazok — meglevő adatok
tudása mellett, de megismerése nélkül — alig hozzá sejtettek (ilyen
p. o. a csuvas birtokos személyragok létezése és használata). Szóval,
Reguly csuvas hagyományában mind Első grammatikánál mind Vis-
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nevszkinél sokkal bővebb anyagforrás nyílik, melynek földolgozó
kimerítését mintegy kötelességének kell, hogy ismerje el a magyar
nyelvtudomány, hogy ne hevertessen hasztalanul s ne engedjen ve
szendőbe menni semmit is azon kincsekből, melyeket nem rég bol
dogult bajnoka oly fáradságosan gyűjtött össze. — Ezenkívül szol
gálhatnak Ahlqvist Ágost a csuvas nyelvről némely jegyzetei, me
lyeket a 1856-ki „Suomi" folyóiratban megjelent úti jelentésében
közöl. — így több önálló eredeti forrást egybevetve, reménylem, hogy
sikerül egyiknek vagy másiknak fogyatkozásait pótolhatni, s ma
gunknak a csuvas nyelvről valamennyire elegendő előleges ismeretet
szerezni, melylyel aztán a rendelkezésünkre álló csekély számú és
nem terjedelmes testusokat is átdolgozhatjuk s az által megint ama
nyelvismeretünket megbővíthetjük és kiigazíthatjuk.
Ez első közlés és tanulmányczikkem tárgyává a csuvas név
szót teszem, még pedig a fő és melléknevet, a számneveket és név
másokat.

FIGYELMEZTETÉS.
Az ezen czikkben előforduló csuvas szók írásmódját illetőleg
meg kell jegyezni, hogy :
k z=z német eh, orosz X.
gh z=z az előbbinek lágya, török £.
s = magy. sz, orosz c.
§ = magy. s, orosz III.
z = magy. zs, orosz JK.
ö = magy. cs, orosz 1 ? török gr
l =s magy. ds} vagy dzs, török £
Egyébként az úgynevezett fractur-formából szedett betűk :
6, b, t, n, j , t — ezen mássalhangzóknak jésítéssel (úgynevezett lágyítással) való ejtését jelentik, tehát : 8 = szj, b = dj stb.
Az önhangzókra nézve i mélyhangú i-t jelent, s az orosz H
visszaadására van használva; az önhangzóbetü után álló ' (a', e', ü'
stb.) az illető szótagon való hangsúlyozást jelenti.
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1.
Elsögr. (értsd : az 1775- vagy 1772-ki Első csuvas gram
matika) két névragozást állít föl, melyek a genitivus ragja szerint
különböznének egymástól, miszerint ez vagy -inn és -mi, vagy pe
dig -enn, -inn és -nn. — Nem tudni mindjárt, vájjon az orosz írás jó
okával adja-e itt a kettős nn-t, vagy pedig csak az e végzetre eső
hangsúly hallatta-e látszólag kettősnek a végmássalhangzót ? Ugyan
az Elsögr. némelykor csak egy n-et is ír, különösen a többesszámi
sam vagy zam rag után, p. o. jatsam-'in nominum (jat = török at,
ad név) a 9. lapon; ellenben jad-'inn egyesszámban. — Visnevszki
(1836-ki grammatikája) csak egy n-et ír, p. o. 10. 1. halig nép, gen.
hal'ig-'in, gen. plur. haVigzam-'in; hasonlóképen írnak Reguly és
Ahlqvist csak egy n-et, a mi — tekintve, hogy ez utóbbi kettő nem
az alkalmatlan orosz írással adja a meghallotta hangokat — arra
bírhat bennünket, hogy csak az egy w-nel való genitivus ragot is
merjük el okszerűnek és valónak. — Továbbá látható, hogy — a mit
a következők is világosan fognak mutatni, — az Elsögrammatikában fölállított két névragozás különbsége tulajdonképen a ragoznivaló
szók mély- vagy magashangúsága szerint határozódik el, s erre nézve
föltetsző, hogy a mélyhangú 'in (inn) végzetnek nem csak in (inn),
hanem en (enn) is megfelel, az orosz 4 betűvel írva, mely tulajdon
képen je-t ér, de grammatikánk írásmódja szerint a tulajdonképen
ja-t érő a mellett a különben orosz írásban egyenesen ki nem fejez
hető a megjelölésére akar szolgálni, p. o. a többesszámi sam ragnak
magashangú párját így írja : CÍ>MT> és Cíuarb} — pedig itt világosan
csak az a-nak megfelelő magashangzót várjuk, tehát : sam-et, a mit
ír is Ahlqvist, p. o. pürt szoba, pürtsam szobák. Másfelül pedig
ugyanezen i betű e és H-vel váltakozva olyhelyt is szerepel, hol Re
guly egy a-től megkülönböztetett e-t, Ahlqvist i-t használ, p. o. ugyan
ezen genitivusi ragban, a mi arra vezet, hogy Elsögr. í-je egy az
i-hez közelebb álló e (a mi közép e-nk, mi a finn ejtésü e-vel azo
nos). Nem akarván itt e kérdést végletesen eldönteni, s nem is te
hetvén azt, egyelőre a szintén kétértelmű magyar e-1 tartom meg az
orosz t helyébe; megjegyzem azonban, hogy a magashangú genitivus-ragnak legalább normális vocalisáúl mégis csak az e-t tekinteném,
tehát végzetül m-t állítanám föl, mely, legalább en mellett, megvan
Elsögr.-ban és Ahlqvist mintájában kizárólagosan.
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2.
Az első ragozásbeli névszók végződnek nominativusban , Elsögrammatika szerint, ezen betűkre :
a, o, u, 'i}
v, l, m, u, r, t, d, z, s, k, h, p
BT, AT> MT»

Hb

pb

mi

AT> 31

a második ragozásbeliek ezekre :
af i, j , Ü, e, im és e,m, m, r,
a « fi io
•£ ami,
km, m> pt
s,
Cb

Cb

l, n,
Ab HB

Kb

XT> Wb

t,

d,
z,
41 ab

TL

A;,

/*, i>, ci és ce, c,
z,
s
xb nb mi
ii
m> JKL HC% UI% wi
Ezen szabály nem akar egyebet mondani, mint azt, hogy az első
ragozáshoz mélyhangú, a másodikhoz magashangú névszók tartoz
nak. Ez világos az a, o, ü, 'i önhangzókra végződő neveknek amahhoz,
az a, i, ü, e-re végzödöknek pedig emehhez számíttatásából, s szerző
is csak azért kénytelen oly körülményesen adni ez érteményét, mert
a hangzókról semmit sem bocsátott előre, s talán még nem is fogta
volt föl a magas és mélyhangúság-féle hangzó-különbséget, miben
különösen az orosz írásmód által volt akadályozva, mely minden
magas hangzókat kifejező rendszeres és állandó jegyekkel nem bír.
— Ha tovább a v, l, m stb. — p betűket mind az első, mind a má
sodik ragozásbeliek végén találjuk, csak azon különbséggel, hogy ott
a ki nem ejtett T> itt pedig (a tulaj donképen, azaz oroszban lágyító az
az Jésítö) b ragasztatik hozzájuk : ebből is újra az Elsögr. szabályá
nak imént adott értelme tűnik ki, mire nézve csak még az orosz-csuvas írásmódnak egy sajátságát kell tekintetbe vennünk. Ez írásmód
t. i. a mássalhangzón végződő magashangú szóknak magashangúságát az által is igyekszik előtüntetni (különösen midőn azt a belhangú
önhangzó betűvel nem igen teheti),hogy b-t ragaszt hozzá,melyet aztán
épen nem kell oroszosan ejteni. Előmutatom ezt néhány példával.
Elsögrammatika így ír : cfOTb, a mit — ha orosz szó volna, így le
hetne, sőt kellene olvasni : sjutj; de az nem akar egyéb lenni, mint
süt, téj , törökül is süt, jak. üt. Visn. niopTb-et ír, mit Ahlqvist ptirttel ad (szoba), s hogy még több ez által igazolható szót hozzak föl
(1. Suomi, 1856. 246. 1.): pult: ég, coelum, felhő — Visn. és Elsögr.
MOJibTb a hol még az előbbi A is kapta a b t, és a szó oroszosan ejtve
s magyarosan írva így volna: pjtdyty; Ahl. 248.1. per egy — Elsögr.
KL
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перь ; Ahi. sitmil — Elsőgr. сишмель ; АЫ. sür száz — Elsögr сюрь ;
Alıl. pin ezer — Elsögr. пинь Hasonló igazolást találunk Regulyban, kinél p. o. ezek vannak : kür ősz, autumnus — Visn. кюрь;
kümül ezüst — Visn. кюмюль ; tir bőr — Visn. Elsőgr. 19. ширь ;
pir vászon — Visn. пирь ; küber híd — Elsőgr. кюбярь (azaz : kübarj;
Mivel nap, sol — Elsőgr. хвйль (hvel), Visn. хвель; cir betegség
— Visn. чирь stb. — Ugyanily alkalmazását az ь nek látjuk az
orosz-tatár írásmódban is, p. o. Trojanszki tat. gram. 77. идюкь
— idilk, viJ íXsl; идилярь — idilar v-LşiXşf; eltemben олмакъ — ol
mak (3+V ? баръ bar >Ь stb. — Ezen írásmódi sajátság mellett föl
tűnő, hogy Schott Vilmos, ki a 1836-ki grammatika (Visnevszki)
után „De lingua Tschuwaschorum. Dissertatío." Berol. 32. 1. —
czím alatt a esuvas nyelv szerkezetéről értekezik, a 14. lapon
egyenesen Ij (l c u m j copulatum) mássalhangzóról szólván, ily pél
dákat ír : kilj hiems — Visn. хиль, kiimillj argentum — Visn.
кюмюль, iülj somniare — ez nincs is meg Visnevszkinél, csak
тюлюкъ tülük álom, álomlátás; tiilj incidere in, obvium habere
— Visn. тюль eleibemenés; kwelj sol — хьель Ezek Regulynál
így vannak : hü (nem tudom, miért írt Schott úr itt k-i, az orosz x
helyébe, valamint kwelj szóban is), kümül, tülük (tül nincsen), tül
pólus (tkp. obviam fieri), hűvel. Látjuk is, hogy mind magashangú
szó, melyeket Schott úr fölhoz, s tudjuk már, hogy ilyenekben a
mássalhangzóhoz járuló ь inkább graphicus mintsem phoneticus
elem. Némelykor azonban elhagyja Schott is a j-t, р. o. sir terra
és sil ventus (12. lapon). — Azonban nem úgy kell érteni az előbb
mondottakat, mintha általában nem volna a esuvas nyelvben úgy
nevezett lágyított (azaz jésített) mássalhangzó is; csak azt nem
szabad hinnünk, hogy az orosz ь különösen a szó végén, annak
megjelölője. Lágyított (jésített) mássalhangzó van, nem csak ma
gashangú, de mélyhangú szóban is; Reguly, mint ilyenekre nézve
legbízhatóbb kútfő, az ilyeneket alul egy ponttal írt betűkkel adja;
az orosz írás csak a mássalhangzó után való önhangzón jelöli meg
némileg amannak /-hangúságát; р. о. Ыда (ez) R., сяга Elsögr.
Visn.; itt s-ja van írva, mi annyit teszen hangzatilag, mint sj-a.
Mélyhangú szóban még legkönnyebb, a lágyított (jésített) betűt
megismerni; könnyebb mint magashangú szóban, hol a csupa
magashangúság segédjelelöje is lehet az orosz betűvel kifejezett
lágyítás (jésítés). Azért ez utóbbit az orosz írás szerint nem is ad-
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juk vissza átírásunkban, a mit annyival bátrabban és biztosabban
tehetni, mert nem csak orosz írású kútfőinkben, hanem Regulynál
is erre nézve ingadozás van és sokhelyt, sőt legtöbbhelyt, hol a szó
származásba is beláthatunk, a magashangú szóban való lágyítás
másodrendű és kevés fontosságú méllékmomentumnak tűnik szeműnkbe. így p. o. Reguly szerint van min (mi), a mit oroszul más
képen nem lehet írni, mint MIIHB , bár ez lehet min is, lehet min azaz
minj (magyarosan : miny) is ; de Reguly ezt is írja : temin, egyszerű
w-nel; — azért az orosz MHiib-t csak min nek írjuk á t , és a netaláni
hiba nem nagyobb, mint ha magy. hely helyett a dunántúli hel-t ír
nok. Megint a temín első részében (te), melynek magashangú megfe
lelője ta (p. o. ta-hn%), a melyből is az csak a min magashangúsága
miatt keletkezett, nyilván a t lágyítása másodrendű momentum; a
fődolog csak az, hogy ta magashangúra csap át, s azért a megfe
lelő oroszírású Tamiül t csak tamin-nek írjuk. Különben mind ezen
írásbeli és átírás béli részletekről és olyan esetekről, melyekben más
okokból is a lágyítás megjelölése biztosnak és szükségesnek mutat
kozik , máskor, miután már a csuvas nyelvtani alakokba is tisztáb ban láthatandunk, még tüzetesebben lesz alkalmunk értekezni. —
Végre meg kell jegyezni, hogy az orosz-csuvas írás gyakran 1 vei
is végződtet magashangú szókat, p. o. Elsőgr. rendesen ÍITB, ep-nek
írja a magashangú igék jelenidő egyessz. 1-sö személyét; kivált a
k végüeket írja Kt val, minthogy az oroszban Kb általában nem hasz
náltatik ; Visnevszki az s végű infinitivust egyaránt Cl szel írja, akár
mélyhangú (as képzővel), akár magashangú (ds).
Elsőgr.-nak fentebb adott meghatározása szerint még úgy látszhatik, mintha a c, z, s-re végződő nevek mind magashanguak volná
nak, mert a második ragozáshoz vannak sorozva, s nincsenek meg
az elsőben. (A fent kitett ci és ce végzetek nem jőnek tekintetbe,
mert tulajdonképen önhangzóra végződök, és magától értetnek már
az e és i-ben). De ez nem áll, grammatikánk tehát nem jól adta e
szabályt. Maga Elsőgr. szólajstromában van a 23. 1. as hús, mellé
téve genitivusa : azm (azmn); 21. 1. humus nád, gen. humusin;
melyek határozottan mélyhanguak s az első ragozás végzetével is
('in-'inn) vannak írva; szintén 15. namis méreg, 13. s'ivVis lélek,
29. kurttrmac, 25. okai hattyú mélyhanguak, noha genitivusaikat
en (enn ÍHH»)-re írja Elsőgr., a mit megint csak abból magyarázni
meg, hogy az í vei főleg e hangot akar megjelölni, mely a csuvas14*
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ban Ahlqvist írásmódja szerint is mind két hangzóosztályhoz csatlakozhatik, s mint a mély 'i-hez igen közel álló , Regulynál is mély
hangú névszók genitivusában alkalmaztatik. Tiszta magashanguak
ezek : 26. 1. libis lepke — gen. UbiZin; 23. 5iV'is fenyü — Visn.
ciriií, gen. cir'izin (helyesebben : cirizin) ; 24. piles ebereschenbaum,
vad berkenyefa, szintígy Visn. és Reg.; e szónak azonban Elsögr.
saját szabályával ellenkezőleg és rosszul pilezin-nek írja genitivusát
pilezin helyett.
Elsögr. aj-re (fi) azaz másod i (j^)-hangú kettöshangzóra végzödőket is teszi a második ragozásba, a mi annyiban szabályszerű,
hogy ezeknek genitivusait mind en (enn ÜHHbVre írja, a mely előtt
aj mássalhangzói ejtést nyer; mert különben azon ily végzetü szók,
melyek Elsögr. névlajstromában vannak, többnyire mély hangúak *),
ú. m. 14. numoj, nomaj bőség, sokaság; toj lakadalom; 15. buj gaz
dagság; 20. oj mező, 28. ora-aj (szószerint : láb-mező) talaj ; 18.
míj nyak; 19. v'ij erő. Genitivusban : tőjén , ojen stb., mire nézve
ugyanaz áll ; mit imént a namis, sivíts, akaií Elsögr. szerint való
genitivusairól jegyzénk meg.

3.
Elsögr. a 3. lapon a genitivus végzetét a két ragozás külső is
mertetőjéül állítván fel, csak 'inn, inn} enn (megtartva a szerinte való
kettős n-t is) és önhangzó nélkül való w»-tadja genitivusi végzetekül.
Azonban a 6—7. lapokon, hol a casus-végzetek schémáját adja, az
első ragozásra szóló nXftit, és egy a második ragozásra szóló nenn
(niHHb) végzetet is találunk, s ugyanott áll a sirla szónak genitivusa szirla-riin, nyilvánvaló jeléül, hogy Elsögr. szerzője jobban
tudta az egyes tényeket gyakorlatilag, mintsem azokból elvonni a
legalkalmasabb szabályokat. Lássuk most legelőbb azon schémából
a genitivus-végzeteket.
Első ragozásban.
Nom. a
t, d z, s k, h
P
o, i v, 1, m, r
u
n
Gen. ni'nn vínn mi
inn
ninn di'nn z'inn ginn binn
Második ragozásban.
N.
á u, e, í J m, r, 1 n t, d I z, s k, h 6i? ce, 6 P Z, B
G. nenn nn enn enn nenn dennzenn genn jjenn benn zenn
•) Magashangú 15. 1. tel ej szerencse, gen. telejen.

CSUVAS KÖZLÉSEK ES TANULMÁNYOK.

209

Ebből először azt látjuk, hogy az önhangzóval kezdődő rag inn,
enn (in, en — különös, hogy a 3. lapon említett inn itt elmaradt)
a mássalhangzóra (j-re is) meg tt-ra végződő neveket; az önhangzó
nélkül való nn pedig az o, i, e, i, ií-re végződőket; végre ninn és
nenn (nin, nen) rag csak az a, és a-re végződő névszókat illeti. — E
meghatározásokkal egybevetvén az Elsögr. szólajstromát, melyben
a genitivus végzete melléje van téve mindenik szónak, az 'inn (in)
enn (en) alkalmazására nézve csak a fentebbieket igazoló példákat
találunk, p. o. 21. 1. col k ő , gen. colin; 19. var has, varin; 18. jon
vér, joriin; 14. sil szél, silen; 28. vot tiiz, vodin; 31. top ágyú,
tob'in; hes szablya (kés), hezen stb.; a ^-re végződő szókai lásd fen
tebb : nomaj, toj stb. — Azonban az it-ra végződök, melyek ehhez
v-t toldván a genitivusi inn-t (vinn — v'in) vennék föl, p. o. 27. pru
borju, gen. pruvin; 15. paru alamizsna paruv'in stb. kivételt mutat
nak a lajstromban, ú. m. 13. 1. ozu, uzu hőség, gen. ozun, uzun (nem:
ozuvin) • 24. kutku hangya, kuikun; 31. sunu kopja, sunon (így,
nem sunun). — Az i, U végű tőkre nézve is meg kell jegyezni, hogy
a 11. lapon levő minta és a szólajstrom szerint, nem egyszerűen
nn (n)-t ragasztanak, hanem az i} U-t egyszersmind e-re változtatják,
p. o. süsü kés, gen. süsenn (31. X.süzenn); 2S.tiigüzár, retesz, tügenn;
26. cipi csibe, cipenn; 18. cűgi nyelv, cilgenn stb. Csak 21. seski
virág, meg 32. inar-pohmi kengyel szók genitivusai így vannak írva :
seskinn} pohminn; amaz tán seskinn helyett van, emez pedig mély
hangú, s töalakja is így lehetne : pohmi. Sőt egyszer a nenn génit,
ragot is találjuk, 17. 1. öíci csecs, gen. Hvinenn. — A schéma sze
rint az a} a végűek csak rt-nel kezdődő ninn} nenn (nin, nen) ragot
vehetnének föl, s csakugyan a szólajstromban előforduló elég számos
ily végű szók majdnem mind úgy képezik genitivusaikat, p. o. 21.
$>orla sarló, gen. %orlariin; orba árpa, orbanin; 18. pürna ujj , pürnanen stb. Azonban itt is van kivétel p. o.: 14. janda készület, gen.
jandann; 15. togatma kár, togatmann; 18. álla kéz, allann; 21. tola
búza, tolann / 33. pola hal, polann; 29. ala szita, alann; hvel-anna
nap-nyugot, — annann. Mind ezen szóknak az utolsó előtti szótagjokon van a hangsúlyok, a mire alantabb hivatkoznunk kell. Tovább
a végen hangsúlyos szók : 14. §or-konná tavasz, gen. Tconnenn; 18.
saza haj , sazann; 22. ihra foghagyma, íhrann; 31. porda fejsze,
pordann. — Még az a7 a véghangzókat sem tartják meg ezek : tora
(paroxvtonon) isten, gen. torinn; 23. hijma (oxyt.) tejfel, hijminn;
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24. igahüra (oxyt.) patkány, igdhürünn; 33. tedela (oxyt.) háló, tőr,
tedelen *). — Ezen kivételekre, jóllehet a nin, nen-nel képzőkhez ké
pest kevesek s talán azért nem vétettek tekintetbe a schémában,
mégis Elsögr. egy jegyzete vonatkozik a 4. lapon, hogy az nn ragot
azon (természetesen önhangzóra végződő) nevek veszik föl, melyek
nek nem a végszótagjokon van a hangsúly ; továbbá az o, 'i, i-re és
néhány w-ra végződő névszók is, habár végszótagjokon van a hang
súly. — Ezen bár szintén nem elégítő meghatározást részben iga
zolják a fentebb fölhozott, nem a végen hangsúlyos szók : janda —
hvelanna, meg tora (isten) ; de ellent mondanak $or-konna , porda,
meg: h'ijma, igahüra, tedela, melyek a végen vannak hangsúlyozva ;
ellent még egykettő , melyek nincsenek ugyan a végen hangsúlyoztatva, és mégis nem rm-nel, hanem riin-ned képezik a genitivnst :
30. ada csizma, gen. adan'in; 21. Ura gabna neme, t'iran'in/ 20.
loba&ka gödör, loba&kan'in.
Ennyit tanulunk a csuvas genitivus singularis-ra nézve az
Elsögr.-ból; a mihez még hozzá lehet tenni, hogy a kemény mással
hangzókon végződök, a mint könnyen kivehető a schemából s a
szólajstrom által is igazoltatik, azokat a genitivusi 'innt enn ('in, en)
előtt lágyakra változtatják, t. i. t lesz d ; k, h—g (gh) ; p—b ; s—z ;
c — l; s — z. A többes szám ragja sam, siim (zam, zam) után 'innf
enn ('in, en)-t várnánk ; Elsögr. azonban a sam'in, zam'in-t adja, ugyan
a schémában, de magashangúlag így végződteti : sémin vagy sa
m'in, zem'in vagy zam'in ; szintígy van néhány ragozási mintában is,
csak egyikben van en (Oib' : annü anya, anndz&m — annazemen.
Ügy látszik, hogy szigorúan véve számin kell, i-vel, a mint Ahlqvist
mintája (Suomi 1856. 248.1.) is adja :
pürt—pürtsam—pürtsamin.
Visnevszki (1836.) három névragozási osztályt állít föl: az első
olyan neveké, melyek önhangzón végződnek; a második olyanoké,
melyek T> n ; a harmadik olyanoké, melyek b n végződnek (azaz : a
2-dik i s , a 3-dik is mássalhangzó-végü szókat illet; a mely felosz
tás épen nem vala czélszerü, ha már az elsőben az önhangzó-végü,
akár mély-, akár magashangú szókat összefoglalja). — A genitivus
képzését illetőleg azt tanítja, hogy a nominativushoz hozzáragasztott
nin, 'in, in szótagok által képeztetik. Még pedig az első declinatióban van nin; a másodikban in ; a harmadikban in. — Ez úgy hang*) Tora (paroxyt.) isten; ellenben tora foxyt.) fésű, gen. toran'in.
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zik, mintha valamennyi első declinatiójú (azaz önhangzó-végü) szó
nin-t venne föl a genitivusban, a mi az Elsőgr. tanításához képest
mindenesetre különösnek tetszik. Igaz az a-végií sirla, az egy minta,
melyet Visnevszki ad (9. lap.), Elsőgrammatika szerint is sirlanin
lesz : de hát az a-végűek is mélyhangú ragot vegyenek-e ? az o, ü,
e, i végűek teljes riin ragot ? az w-végtiek ne képezzék-e v'in-re genitivusaikat ? A 2-dik és 3-dik declinatiójára csak egy-egy mintát
adván : halig nép, gen. haligin, fcoj (h*03b szem — kozin, — sem
mit sem mond még a kemény végmássalhangzóknak az ?», in előtt
kellő lágyításáról sem. Szintígy megfeledkezett a többesszámi rag
nak, melynek (6. 1.) csak zam-ot ád, mind s-szel kezdődő (kemény
végbetü után), mind a, e-vel való magashangú alakjairól, és csak
ugyan úgy látszik, hogy határozottan magashangú szókhoz is a
zam-ot akarja ragasztani, p. o. 14. lapon : kizin kicsiny, kizinzam
kicsinyek, genitivusa : -zam'in. — Mind ezekből látjuk, hogy Vis
nevszki grammatikája e tekintetben sokkal kevésbbé elégít ki, mint
a 60 évvel előtte kelt Elsőgr.
Végre Reguly a declinatióról nem szabályokat, hanem csak
többféle ragozási mintákat jegyzett föl, melyekből a kérdés alatt
levő genitivus képzését könnyen kivehetjük. Mély és magashangú
szók már egymásnak ellenébe vannak állítva.
Onha'ngzón

végződő

hola (város), gen. hőtan
ar"tfxri (waldteufel) — ar^urin
&u (víz) — mven v. sww
suro (folyó) — suron
tóra (isten) — tőrén
onge (karika) — ongen

nevek:

vita (istálló), gen. videU
küdü (nyáj), küdüven v. ktídii'n
pügö (ívalakú fa), pügün v. pükkiin
kimé (hajó), kimen.

Mássalhangzón végződő nevek:
vorak (verem) voragen
hoda$ (zacskó) — hodazen
oj (mező) — ojen
kuzov (kis kosár) — kuzoven
$uvar (száj) — fuvarén
iojtan (ördög) — sojtanm

edem (ember) — edemen
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jal (falu) —jalen
halih (nép) — haleghen
Többes
jalzam — gen. jalzen

[kii (ház) — kilin]

számban:
pürtsem (szobák) — pürtseU

Még meg kell jegyezni, hogy suio, tóra, onge, pügö, Mme-t ki
véve, a többinek mind a végszótagon van hangsúlyok, melyen a genitivusban is marad. Hasonlóképen megtartja helyét a hangsúly a
suro — kíme szókban. — Azonban a fentebbiek után, Reguly min
táiban több pont látszik föltünönek. Először az, hogy általában csak
egy önhangzóval e-vel ejti a genitivus ragját, mikor ez egész szóta
got teszen, s azt egyaránt mély és magashangú szókban. Nyilván az
e neki azon az t-hangokhoz ('i, i) közeledő közép é, mely magas és
mélyhangú szókban egyaránt állhat. Reguly másutt is különbséget
teszen a (melyet ennek ír is) és e között, habár néha tán nem is tar
totta meg e megkülönböztető írásmódot; Ahlqvist két mintájából is
kitűnik, hogy mind mély- mind magashangúlag állhat az e, azaz, a
tőle alkalmazott írásmód szerint, finn ejtésü e = magy ^ megkülön
böztetve a-töl. Csak kivételképen van Regulynál kilin (és nem kilen) ; különben is a kii ragozását, mert egy kili tőn történik, kivéte
lesnek mondja. — Továbbá nagyon föltűnő, hogy Reguly a n'in,
nin-t, mi szerinte alkalmasint nen lett volna, mint legalább a, ct-n
végződő és a végen hangsúlyos nevek után való gcnitivusragot, álta
lában nem ismeri, s a helyett a csupa w-nel él, mely u és ü után is
szerepelhet : -uoen, -üven helyett -un, -Un. Előtüntet így némi kü
lönös hajlamot a szóvégzetek rövidítésére; mert p. o. holan-t ír
e helyett : holanen, mit csak úgy képzelhetünk eredetinek, hogy,
részint az előtte való szótagnak hangsúlya miatt i s , a nen-h'ó\ ki
szorult az e, miszerint tulajdonképen holann lett volna. Legerősebb,
Reguly szerint, e végzetrövidítés a többesszámi rag után : a Regulyíélejahen nyilván jalzamen, pürtsen meg piirtsemen helyett való. —
A végönhangzónak változása mutatkozik a végén nem hangsúlyos
pilgö, tóra (isten)-nél, mely utóbbinak genitivusa jóformán egyezik
az Elsőgr.-beli tor'in-wd; ongen (gen.) is lehet olyan, miután tő-alakja
mind Reguly szógyűjteményében mind Visnevszki szlovarjában onganak is íratik. Leginkább feltűnő viden, mely helyett vidan-t várnánk.
Elsőgr. így írta volna : vidanen. Tetsző azonban az ü-végii kiidü-

CSUVAS KÖZLÉSEK ÉS TANULMÁNYOK.

213

nek küdüven küdün-féle, ragozása, miután ez által a mélyhangú uvégüek ragozásához szorosabb hasonviszonyba tétetik, mintsem El
sőgrammatikában.

4.
Az egyesszámbeli dativus képzéséről Elsőgr. a 4. lapon ily
szabályt ád : „A dativus minden az első (mélyhangú) declinatióhoz
tartozó neveknél a-ra végződik." Meg az 5. lapon : „A dativus a
második (magashangú) declinatióhoz tartozó neveknél a-re végző
dik." — Elsőgr. itt megint hiányos szabályt ád, a mint a 6. és 7.
lapokon való ragozási schéma, meg a ragozott minták mutatják.
Ugyanis a schéma szerint az a és a végű nevekhez, mint dativusrag
na és na járul, p. o. sirla, dat. sirlana, anndf dat. anncina. Ezenkivül még azt látjuk a schémából, hogy az it-végü nevekhez va végzet
ragasztatik, p. o. 9. 1. tu hegy, dat. tuva - az o-végüek ez önhangzó
kiestével egyszerűen a-t, nem különben az ü, e, i-végűek szintígy
a-t vesznek föl, p. o. 8. 1. kukro mell — dat. kukra • 11. 1. süsü —
siísa, kace — ka\d • az 2-végűek, legalább a 10. lapon való minta
szerint, megtarthatnák az z-t, el is veszthetnék az a rag előtt: smard'i
orcza — dat. smard'ia vagy smarda. A mássalhangzón végződő ne
vek, a miszerint vagy mély- vagy magashanguak, a-t vagy a-t vesz
nek föl ragul, csak hogy a kemény mássalhangzók helyébe itt is a
megfelelő lágyak lépnek, p. o. jat név — jada. A végen való n az
a , a rag előtt a schémában kettőztetve íratik : -nna, -nna. Aj (fi)
végüeket talán csak azért, mert egyszermindenkorra a II. deciina tióba helyezte el, Elsőgr. az 11. lapon való mintában is magashangúnak veszi : m'ij nyak, dat. mijei.
A többesszámi sam stb. raghoz a dativusi rag úgy jár, mint más
salhangzón végződő nevekhez. A schéma szerint : -zama, -sama
mélyhangúlag, -zemci vagy -zama, -séma vagy -sama magashangúlag.
Még azt is meg kell jegyezni, hogy a dativusi ragot mindenütt
hangsúlyoztatva találjuk.
Visnevszki némileg eltér Elsőgr.-tól a dativusra nézve is.
Először általános jegyzete a (7. 1.), hogy „a dativus alakúi a na, ne,
a, a szótagok hozzájárulása által." Ezt a maga három declinatiójára
elosztva, így fejezi ki részletesen : 1) Az első declinatióbeli nevek
közül az a, a (ja ?J-ra végződök na végzetet vesznek föl; az e} i,
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i , u, íí-re végződök pedig ne-t. Azonban csak egy mintája van :
sirla — dativus sirlana. 2) A második declinatióbeli nevek (még
pedig ezek volnának a mássalhangzón végződő mélyhanguak) ne
vel képezik dativusokat, de közönségesebben a-val , a na rövidí
tésével, p. o. halig nép — dat. haligne vagy haliga. 3) A harmadik
declinatióbeliek ne-vel vagy közönségesebben á-vel. — A többes
számi dativusról (7. 1.) azt mondja, hogy zane-ra, végződik (mi tehát
zam-ne helyett való volna), és így is írja mind a három declinatióban. — Kivételes képzésű szerinte tora isten — dat. torra. — Ezek
ből különösen azt veszszük észre Visnevszkinél, hogy ő a mással
hangzón végződő neveknek is na, ne dativusi ragot tulajdonít a kö
zönséges a, a mellett, sőt a többes számban csak amazt használja
(zane =z zam-ne, nem zam-a). Meg kell még azt is említenünk, hogy
a dativusragokat szabályjegyzeteiben ékezettel adja ugyan, de aztán
az egykét mintában mégis más szótagra teszi az ékezetet, p. o. sirla'na, nem sirlana' / sirla'zane — nem sirlazane • ha'ligne és haliga'
Másképen tesz Elsögr., a mint fentebb megjegyzök.
Regulynál a dativusnak, melyet terminativusnak nevez, ezen
alakjai vannak :
hola' — holana
arpbr'i — arftur'ine' *)
viha — vibetla'
m — jsuva'
küdii' — ktídüva'

su'ro — surra'
pii'gö — piikká'
tóra — torra'
kimé — kimmá'
onge — őnga'

vora'k — voraga'
hoda'% — hodayx' hodas$a'
oj — oja'
kuzo'v — kuzova'
ede'm — edemá
§uvar — §uvara'

sojta'n — fojtana'
jal — jala'
ha'lih — halegha'
[kii — kiline]
jalzam, több. —jalzena'
pürtsem „ — pürtseXld'

Onhangzójára nézve, csak arzurine és kiline-t véve ki, itt a da
tivusi rag a, a és ra-es formája na, na, mely utóbbi, mint Elsögr. sze
rint, az a, a-végű neveket illeti, de az é'-végüeket is, melyekkel Elsögr.
másképen bánik. (De van legalább mellékalakúi arzur'ija is, mely
sz érint az Elsőgr.-ból említet smard'ia-t smardija-nak kell olvasnunk).
•) Alá jegye zve : v. arzur'ija.
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A többes-számi dativusra nézve azonban Reguly annyiban egyezik
Visnevszkivel, hogy a zenei *) végzet, úgy mint zane, a na alaknak
zem-hez hozzájárultát teszi föl : zem-nci helyett zenei. — Elsőgr. süsü
nek dativusát süsa"-nek mondja, mi küdü — küdüva-hez tartva, immáran süsüva'-böl rövidültnek mutatkozik. — A végén hangsúlyta
lan szók : suro — onge elvesztik a hangemeléssel hozzájáruló rag
előtt gyenge véghangzójukat, de nem a nélkül, hogy az így a rag
elébe kerülő mássalhangzón, ha az egyszerű, némi visszahatás ne
mutatkozzék, mely annak kettöztetésében áll. Ezt úgy írhatjuk le,
hogy swro-ból sur levén, a sur'a magától surra-nak ejtödik. így :
pügö, pük'-a srs pükkci; kim-ti ±s kimma ; tóra , tőr'a = torra. Ez
utóbbit Visnevszkinél is találtuk megjegyezve. Elsőgr.-nak az o, ü, evégüek dativusáról való tanítása lényegesen egyező a Regulyféle
adatokkal, csak hogy a kiszorult Önhangzó előtti mássalhangzó kettőztetéséröl nem tud semmit. — A mássalhangzón végződök, azon
kívül, hogy csak a, ii raggal élnek (nem re-nel kezdővel is, Visnevszki
szerint) nem mutatnak semmi különösebb sajátságot. A kemény
mássalhangzók lágyítását ismerjük már. — Az egy kil-nek ezen dativusa : kiline, onnét van, hogy egész ragozásában kii helyett kili
használtatik tőül.
Ahlqvist két mintájában így van a dativus : sirla — sirlana,
pürt — pürtne; többes-szám : sirlazane, pürtsane. Ez egyező Visnevszkivel, csakhogy ez nem különböztette meg a magashangú töb
besszámi zane, sane-t a mélyhangú zane, sane-tól.

Az accusativusról elég az, mit Elsőgr. a 4. lapon mond : „Az
accusativus semmiben nem különbözik a dativustól (hangbeli alak
ját értve), mind a két számban." Igazolják ezt a több forrásaink is.
— Azonban a csuvas Evangéliumokban néhutt a többesi -zama és
zane, a mint látszik, egymástól megkülönböztetve fordulnak elő :
amaz dativust, emez accusativust jelentve. Ennek mibenvoltát más
kor fogjuk vizsgálni.
*) Föltűnő , hogy a határozottan mélyhangú szóhoz zeriá végzetet
teszen, holott mégis jalzam-ot ír, nem jalzem-et. Ez talán összefügg Kegulynak egy észrevételével, hogy néha a szók végén a mélyhang átcsap
magashangba.
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e.
A két oroszul írt csuvas grammatika az eddig tárgyaltuk casusokon kivül (nem tekintve a vocativust, mely természetesen egyenlő
a nominativussal és szótövei) még csak instrumentálisról szólnak,
egyéb viszonyításokat a postpositiókra hagyván. A mi dolgunkra
nézve, miután most csak a grammatikai anyaggal akarunk megis
merkedni, az nem igen teszen különbséget, hogy mi módon vannak
ott a tények előadva és összerendezve, csak magokat a tényeket
vehessük ki jól. Azonban czélszerü lesz , itt mindjárt az instrumen
tális ismertetése után, néhány, egyenesen a névtö után állható postpositiókat is tárgyalmi, melyeket Reguly és Ahlqvist ragozási min
táikba fölvettek.
Elsőgr.-nak az instrumentálisról tanítása ez (5. 1.) : „Az in
strumentális általában a nominativussal egyező, kivéve, hogy az ettől
való megkülönböztetés végett, mind a két számban ezen postpositiók
(szerinte : praepositiók) járulnak hozzá : ha, ha, némely neveknél pe
dig pa, pa, melyeknek oroszul való jelentése : co Cb ( = val, vei).
Azonban némelykor ha , ha, pa , pa helyett használtatnak hala, belei
(hala) postpositiók, melyek ugyanazt jelentik, a mit ha, ha, pa, pa.
Mely neveknél használtatnak ha, ha s mely neveknél meg pa, pa,
azt a declinatiók schémája fogja mutatni." —Ebből azt értjük, hogy
az instrumentális ha, pa még ha, pa ragokkal készül, s hozzáértjük
azt is, hogy ha, pa mélyhangú, ha, pa pedig magashangú nevekre
szól, ha nem is találnánk az első declinatio schémájában csak ha,
pa ragalakot fölhozva, a másodikéban pedig ha, pa-t (igaz, ezt is
hozzátéve : vagy ha, pa, a mi föltűnő, de megmagyarázható). Hogy
a hala, belei postpositio is használható (ha, ha helyett), ez (noha ilyes
mit magyarázni nincs mostani föladatunkban) csak azért van, mert
ha, ha a bála, bald-höl megrövidült s így tulajdonkóp ez ugyanaz,
csak teljesebb épebb alakkal való. Már most csak a p-ve\, vagy hvel való ragnak (ha, ha vagy pa, pa), mikor állásáról kell néznünk,
mit vehetni ki a declinatiók schémájából, melyre maga grammati
kánk szerzője utal. — Ba, bei ragalak, a schéma szerint, először az
önhangzón végződő neveket illeti; aztán a v, l} m, r, n, meg a má
sodik declinatióban j>' mássalhangzókon végződőket; egyéb mással
hangzókon vógződőket mind csak pa, pa; ilyen mássalhangzókúl
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állanak t} d} z, s, k, h, p, meg csak a második declinatióban fölhozva
z, s, c (különös, hogy H és ce is). Hogy t, k s a több keményhangok
után kemény p-vel való ragalak (pa, pa) áll, azt megértjük; de kissé
különösnek találjuk, hogy az d, z, z lágy hangok után is állhasson,
ha ezek csakugyan lehetnek és maradhatnak a szó végén. Azonban
a minták csak jat, pit szókat adják (jatpa, pitpa), melyekből a lá
gyakra nézve nem Ítélhetünk. Még különösebb , hogy a többesi rag
után (mely m-re végződvén az előbbiek szerint minden esetre csak
ba, ba-t vehetne föl maga után), ha az az előbbi kemény hangzó
miatt s-szel kezdődik, pa, pa ragot ír a schéma : sam-pa, sam-pa
(ellenben : zam-ba} z&niba vagy z'dmb'd). Ez utóbbinak niaga Elsőgr.beli minták mondanak ellent, 8. l.jat —jatsam-ba, 12. pit — pitsem-ba; és csak a kacce-zem-pa-ban látjuk a pa-t, de még nagyobb
csudalkozásunkra az egyesszámú kaüce-pa-b&n is. Az ilyenek —
bátran mondhatjuk — nem egyebek, mint grammatikaírási pontat
lanságok és Összezavarások. — Megjegyezhető azonban a ba, pa, ba,
pa-ragnak hangsúlyos volta mindenütt, a schémában is a ragozási
példákban is.
Visnevszki nagy könnyű szerrel bánik el e casussal is. Képez
tetik, azt mondja, ba, bála szótagok által. Se bei, se pa, p<3í-ről nem
említ semmit; a ragozási mintákban is másképen accentuál, mint
Elsőgr., így írván : sirla'-ba, sirlaza'm-ba 7 ha'l'íg-ba, ha'Vigzam-ba,
ko'i-ba, Jcofrzam-ba, kizi'n-ba, kizi'nzam-ba. Említettük már, hogy csak
is az a hangú többesi ragról tud : zam (nem zöm).
A Reguly jegyezte példáiban így mutatkozik az instrumentá
lis (sociatiativus-nak mondja, mi szintén lehet) :
hola — holaba
arpbfi —- arzuriba *)
viba — viheba'
SM — su'ba
küdü' — küdü'ba

su'ro — suro'ba
pü'gö — pügöba
tora — tórába
Mme — kimeba
onge — ongeba'.

vora'k — vorakpa'
hoda'$ — hodatpa'

sojta'n — Bojtanba'
jal —jalba

*) Arzuriba, azt jegyzi meg, szokatlan. Ez tehát a rnélyhang a szó vé
gén, különösen e, i hangok után magasba való átcsapásnak egy példája, mi
lyennel Regulynál még többször fogunk találkozni.
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oj — ojba
kuzo'v — kuzovba'
ede'm — edemba'
%uva'r — fuvarba'

ha'Uh — halihpa
[kii — kilih'd]
jalzam, több. jalzamba
piirtsam „ pürtsembe.

E szerint szintoly teljes számmal ismerjük meg a ragalakokat,
mint Elsőgr.-ból : van ba, ba, pa és csak azért nincs pa, mert törté
net szerint kemény mássalhangzóra végződő magashangú szó nincs
a ragozási minták között. A magashangú ragalaknak a hangzója
van, az egy pürtsembe-t kivéve , piirtsembíi helyett. — A hangsúly
nem volt mindenütt megjegyezve, a miért itt sem tehettük k i ; túlnyomólag magát a ragot látszik illetni, mint Elsögr.-ban ; azonban
van Visnevszkiféle hangoztatás is : su'ba, küdü'ba, suro'ba • Ahlqvistnál is ez : sirla'ba.
•

r.
a) A locativusi viszonyt, azaz bent-létel viszonyát a csuvas ra,
ra valamint az evvel azonegy da, dd rag fejezi ki. Elsögr. a G7. la
pon a postpositiók egyszerű fölsorolásában csak a da-t (oroszul y,
tkp.-nál), meg a 68. lapon a rá'-t (oroszul BTb BO ban, -ben) említi
meg; Visnevszki 59. 1. ra : -ban, -ben; sziovarjában 87. 1. da =
-ban, -ben. Valamint másutt, úgy itt is két orosz grammatikaírónk
nincs elég tekintettel a magas és mély hang szerint való kéthangúságra. — Már most az volna a kérdés, hogy mily hangzó után kell
az r-rel kezdő, s mily után a d-vel kezdő ragalaknak állani ? Erre
nézve Reguly példái azt láttatják, hogy a ra, ra alak általánosabb
használatú, mely nem csak valamennyi önhangzó után áll, hanem a
mássalhangzók közül is csak a megelőző r-t engedi által kizáróla
gosan a da, da ragalaknak : %uvar-da'; l, n után akár az egyik,
akár a másik alak van : sojtan-da' és sojtanr-a', jal-da'
ésjal-ra'.
Egyéb példái : hola-ra, arpir'i-ra', vibe-ra' (vidd), su-ra', küdü-ra',
suro-ra', pügö-ra', tőre-ra' (tora), Mme-rá", onge-ra', vorak-ra', hoda§-ra', oj-ra', kuzov-ra', edem-rd', halih-ra', kili-rd' (kii). — A töb
bes-számot Reguly más hasonjelentésű raggal (vagy csak ragalak
kal ?) írja : jálzen\a (jal), pűrtsenfá (pilrt); de Ahlqvist kiteszi itt
is a -ra, -rá'-t : sirlazamra, pürtsdmrd. — Látható, hogy Reguly kö
vetkezetesen a ragot hangsúlyozza.
bj Az előbbi raggal alakilag egybetartozó a ran, ran és az
evvel azonegy dan, dan rag, mely az elativusi és ablativusi vagyis
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a -ból, -böl és -tói, -töl-féle viszonyt kifejezi. Elsőgr. 67. 1. a postpositiók között: dan, ran ; Visnevszki 59. 1. dan, ran H3T, ac -ból, -bői).
— Az r-rel vagy cZ-vel való alak alkalmazásáról Keguly szerint
ugyanaz áll, mi a ra, ra vagy da, da ragra nézve is ; tehát csak %uvarda'n, meg sojtandan és sojtan-ran, jal-dan és jal-ran. A többi : hola-ran, arzuri-ran, vide-ren (vidd), su-ran, küdü-ren, suro-ran, pügören, tore-ran (tora), kime-ren, onge-ran, vorak-ran, hoda§-ran, ojran, edemren,haliliran, mind a végszótagot (a ragot) hangsúlyozva.
A többesszámban megint más raggal \ jalzvn\m, <pürtsen\m. Feltűnő
hogy a magashangú alakot e-vel (nem ci-vel) adja, épen úgy, mint a
többesszámú zam-nak nem zam-et, hanem zem-et állít ellenébe. Ahlqvist itt is ran-t ír, mely ragalakot Elsőgr.-ban is találánk: pürt-ran
és pürtsdm-ran.
c) Reguly ragozási mintáiban van egy álla, elld raggal készülő
casus, melyet modalisnaknevez, de amint előfordulásáról adott egy
két példából kitűnik, aligha helyesen. Ugyanis ezt : ojalla p'ih így
adja vissza oroszul: k' polju smatri, azaz : a mező felé nézz) ; kuzovalla hodom így: v kuzov poloT.il = a kuzovba (néminemű kosárba)
p. o. belétevém, helyezem; sojtanalla kaj =r geh zum teufel. E szerint
tiszta hely viszonyítást fejez ki e rag, meg pedig hová-kérdésre felel
vén. Maga pedig a rag nem egyéb, mint azon ala, melyet Visnevszki
is 59. lapon ra mellett hoz föl, mind a kettőt orosz Bt val magyaráz
ván, ' a.ia H pa BT.\ a mit úgy kell érteni, hogy ala — Bt mely accusativussai ali (azaz =r -ba, -be), ra meg =s Bt, mely orosz úgyeve
zett praepositionalis vagy locativussal áll (azaz = -ban, -ben). Re
guly azonban nem valamennyi mintájában hozza föl e casust; a ta
láltató példák ezek :
hola — holalla'
arftur'i — arzur'illa
viba — vibetta

sw — Buvalla'
küdü — küdilvella'
tora — torella*

vorak — voraga'lle,
oj — ojalla'
kuzov •— kuzovalla'

§uvar — %uvara'lla
sojtan — sojtanalla
jal — jalalla'

Ezekből a ragnak a névtőhez miképen hozzájárulására nézve
legalább annyi tűnik ki, hogy az a tőnek a, 'i, ct végönhangzóji után
elveszti kezdő önhangzóját (mert vidella , torella-t így kell taglalni:
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vibe-lla, tóre-lla, minthogy p. o. a ra, ran ragok előtt is vida, tora
helyébe vibe, toré lépnek. Lásd fentebb a. és b. alatt). Az u, ü végönhangzók, úgy mint Regulynál a dativusi rag előtt (fentebb 4. alatt),
uv, űv-vé lesznek. A névtő végmássalhangzója végre a lehető lágyu
lásán kivül más változást nem szenved az önhangzóval kezdő rag
előtt : vorak — voragalle. Különös, hogy e példában Reguly eltér
kicsit mind a rag egyébként való alakjától, mind annak a végén való
hangoztatásától, mely a néhány több példa szerint legalább valószí
nűnek látszik, és Visnevszki adta hangsúlyozásával (ala') is meg
egyezik. —• A többesszámról Reguly nem ád példát. — Hogy a ra
got kettős ll-le\ ejtik, azt mégis inkább Regulynak hihetjük el, mint
sem Visnevszkinek, hogy egy /-lel, minthogy ez, a mint már láttuk,
néha még nagyobb csekélységekkel sem gondol.
íi) és ej. A ra, ra locativusi rag, meg ran, ran elativusi rag
helyett Reguly a többes számban egy, úgy látszik, en\a, enyn ragot
ír; Ahlqvist azonban ezt locativus és delocativus név alatt ama ra
gok (ra, ran) mellett veszi föl ragozási schémájába. Reguly példái:
jalzen\a, jalzenyn, pürtsenla, pürtseriyn (névtő : jal, pürt, több.
jalzam, pürtsem). Ahlqvist: sirlamnüe, pilrdinüe ; több. sirlazannnce,
pürtsamin&e; meg delocativus : sirlanmcen, piirdinüen; több. sirlazam'inüen, pürtsaminüen. Azonban, ha ezen alakokat szorosabban
szemügyre veszszük, kérdést tehetünk, vájjon valóban en\a, en\m
vagy 'ince, ince, ptc'en, inüen-ea ragok, vagy pedig csak ja, len vagy
öe, é m , melyek a genitivusi raghoz függöttek? Az utóbbi nézet
előttem nagyon valószínű, különösen hogy Ahlqvist sirla-hoz nem
úgy teszi a ragot, hogy p. o. sirlanüe, sirlanüen lenne, hanem a sirla
tőhez közvetlenül hozzájárul egy a raghoz nem tartozó n; genitivusa
pedig sirlaríin, úgy, hogyha ezt veszszük első résznek és csak a öe,
öew-t ragnak, mind a két n tökéletesen meg van magyarázva. Fürt
nek genitivusa pürdin, mihez öe, cen járulván lesz pürdiivten. A töb
bes számban hasonlóképen : sirlazaniin-üe , sirlazamin-cen, pürtsaminüe, pürtsamin-üen. Regulynál a többesszámú jalzam, pürtsen:-neh
genitivusa: jalzen, pürtsen ; ezekhez járulván \Uf len, leszen jalzen-y'i,
pürtsen-^a, meg jalzen-\en, pürtsen-\en. Ha nem csalódunk e néze
tünkben, a \a vagy ce, len vagy cen volnának nem közvetlen a névtőhez (hanem genitivushoz) járuló postpositiók , melyek önhangzójuknál fogva még át sem hasonultak. így nem is tartoznának egy sorba
a casusragokkal, — Se Elsögr., se Visnevszki nem hoznak föl a
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postpositiók között a megemlítettük két ragunkkal egybevehetőt, ha
csak Visnevszkinél (59. 1.) ez : in&e (y.jin&et) =: BTJ (lehet : -ban,
-ben, lehet -ba, -be) nem tartozik ide, a mit ilyen alakból, milyen :
pürdince könnyen elvonhatott magának. — V. ö. azonban alantabb
<$. alatt, a 3-dik személyragról.
f) Ahlquist ragozási két mintájában van még casusúl fölhozva
egy terminativus, mely cen raggal alakúi, ez közvetlenül a névtőhöz
járulván : sirla — sirlaüen, több. sirlazamüen; pürt — pttrfó&n,
több. pürtsamüen. A rag jelentése = magy. -íg.

Az altáji nyelvek egyik sajátsága a birtokos személyragok hasz
nálata, s e sajátság különben tökéletesen ki van fejlődve és erősen él a
török nyelvek csoportjában, melynek a csuvas nyelvet is bármilyen
állású egyik ágának kell tekintenünk. Legnagyobb csudálkozásunkra
lehet tehát, ha se Elsőgr.-ban, se Visnevszkinél e sajátságról a
legkisebb tanítást sem találjuk, mintha annak épen semmi nyoma
nem volna a csuvas nyelvben. Azonban szorosabban kutatva, talá
lunk ily nyomot e két grammatikában is, noha szerzőji, alkalmasint
mert e jelenségnek mivoltát föl nem fogták volt, semmit nem szólnak
róla. Ugyanis Elsőgr. főnévlajstromában többször két szó együtt is
van kitéve, melyeknek másodika az első által meghatároztatván, a
3-dik személyi birtokosraggal van, a mint ugyané szónak magábanállólag a nélkül előfordultaval világosan kitűnik. P. o. 19. ora toban-e
talp (szószerint : láb talpa, tóban), 14. 1. ólma iv'is-i almafa (alma
fája, iv'is), 27. 1. haphajobi kapuoszlop (kapu oszlopa, jóba), 28. 1.
vot possi üszök (tüz feje; jJ0^ fej)> v°t hilgam-i tűz szikrája; 33. 1.
Si'v tűbe víz feneke (tiib fenék). Ezenkívül a 15. lapon ezt: te atyád,
ő atyja — így adja : sáriin afiu, oriin agse (pedig atya nála : attá, a
mely tőalaknak a második és harmadik személy birtokosragja által
a végén elváltozását láthatjuk az api, asse alakokban). Végre azon
névmás, mely magy. mag-am, mag-ad, mag-a, mag-unk, mag-atok,
mag-ok-nak felel meg, legszebben fentartotta, úgyszólván az egész
birtokosragozást.
A 43. lapon adja ezeket Elsőgr. így :
1. szem. abe ham
szó szerint : én magam
abir Jiamir „
„
mi magunk
NYEL VT. KÖZLEMÉNYEK.
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2. szem. aze hu
szó szerint : te magad
azir hv'iv „
„
ti magatok.
Visnevszkinél is találjuk 26. 1. ham magam, ham'ir magunk;
huva vagy hv , több. huvazam azonban, orosz caMt (ipse)-vel for
dítva, nyilván ezt akarják jelenteni : maga, magok. Az ezekben ala
púi szolgáló névtő akármilyen is, a személyragok, még pedig birto
kos személyragok tisztán szemi'nkbe tűnnek. Ezenkívül van még
Visnevszkinek a declinatiók előtt egy különös jegyzete (7. lapon) :
„Ezen nevek : aca gyermek, 'iv'il fiú, filius, hir leány, filia, ora láb,
po% fej, -pilik hátgerincz vége (derék) fölvesznek a vocativusban egy
fölös ro-et, p. o. aüam gyermekese (sic!), hirim leányka, posim fe
jecske, oram lábacska ; szintén kicsinyítők is." Ez furcsa félreér
tés. Tudjuk, hogy magyarul alig szólítunk meg valakit csupa vi
szony-nevezéssel vagy czímszóval a nélkül, hogy a magunk ö hozzá
való különösen barátságos vagy tisztelet-megadó viszonyát az 1.
szem. birtokosraggal meg ne jelölnők, és az amice! freund! épenséggel nem lehet másképen magyarul, mint így : barátom! (v. ö.
fiam, apám, anyám, öcsém, uram, komám! stb.). így van ez a törökségben, hová a csuvas nyelv is tartozik. Nem lehet itt oglml, dóst!
hanem kell okvetlenül oghlum , dostum ! = fiam, barátom! (V. ö.
sultariim, begim, kardas'im ! stb.). Sőt a jakutban aghab'it (szószerint:
atyánk) pap-ot jelent, s megint ragozható szó ; mi csakúgy lehetett,
hogy nem atya, hanem atyánk-kai szólítják papjokat, míg az orosz
egyszerűen otec (atya)-nak szólítja. Ezeket tekintve nem kételked
hetünk, hogy a vocativusban használt acam, hirim, 'ivíltm csak azt
teszik : gyermekem, leányom, fiam ; s miután ily megszólítások több
nyire némi kedves nyájassággal is ejtetnek, Visnevszki csak ezt
fogván föl, az oroszban kicsinyítő szóalakkal akarta kifejezni, és ki
is fejezhette, possessiv névmás nélkül. A posim, oram kell, hogy
szintén a birtokosrag félreismeréséből jutottak legyen jegyzetébe,
miután egy m kicsinyítő képző nincs a törökségben. —- Azonban
mind Visnevszkinek félreértését, mind az egész birtokosragozásnak
a csuvasban mennyire megmaradtát világosan mutatja Reguly, ki az
abbeli jelenségeket tüzetesen följegyezte.
Reguly a birtokosraggal való neveket „attributive nomina"nak nevezi, mit nem bánunk , és az alapnév véghangzója szerint
osztja el példáit így :
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1) Hangsúlyos önhangzón végződő nevek :
opska' férj — 1. sz. opskam — 2. sz.
vidd' istálló
vibcim
humbuvem
humbu4 hólyag
v. humbwm
küdü' nyáj
kiidüvem
v. küdüm
surasim
surasi' kulcs

opsku — 3. sz. opski
vibu
vibi
humbuvu
humbuvi
küdüvü

küdüvi

surasu'

surasije

2) Hangsúlytalan önhangzón végződő nevek :
a'la kéz — 1. sz. a'lem — 2. sz. allu' — 3. sz. alli'
atti
attu
a'dtim
u'da csizma
sVmw csont
Bummu
Bummi
mmum
süssü
süssi
sü'zö kés
süzüm
kimmü
kimem
kimmi
ki'me hajó
3) Mássalhangzón végződő nevek :
hora'n kazán — J sz. hora'riim — 2. sz . hora'nu -- 3 .
v. horanu'
kilu
kii ház
kilem
hümü
hüm —
hümüm
v. hümem
ojem
oju.
oj mező
a'Vik ajtó
alige'm
aligu
po$ fej
po'zeni
po'pb
hoda'$ zacskó
hoda'zem
hodassu
tavras szerszám,
tavrazem
tavrazu
holmi
sehli'e
&ehli\u
sehlitym
Xiahre'b pincze
nuhre'bem
Xluhrebu
püri szoba
pürhüm
pürdü
ud ló

u'dem

udu

S2;.

hora'xie
kile
hüme

oje
alige
po'ze
hoda'ze
tavrazu(?)
éehlile
nuhrebe
pür\e
(pürdfce)
u'\e (udze)

4) Kivételek :
agaj
—
v. agi néne

1 sz agajim — 2. sz aguvu — 3. sz. ageze
ágim
agu
a'ges
16*
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1. sz abajem — 2. sz. nbuvu —
abim
abu
attam
azuvu
atiim
azu
mufcejem
mu\uvu
műfaj
mu\im
mi(\a
v. mu\i nagy bátya
kruvu
kruvem
kru vö(-legény)
v. krum
koku'
koki'
koki' nagy bátya
uhaj
—
v. abi anya
attdj
v. atti' atya

honim

hon ipa

3. sz. ame\e'
a'wes
a'se

honu

muleze
mwges
kruze
v. kruB
ko'kes
v. kokeze
honé

Ezenkivül Reguly az így ragozott szók viszony-ragozására ád
legalább több casusra szóló példákat, melyeknek egynémely eltéré
sei különösen a 2-dik és 3. személyrag alakbeli mivoltának megis
merésére nézve fontosak. Találjuk nála ezeket :
-

ok$>a pénz
nom.
dat.
abl.

okéa'm pénzem,
ok$ama'
okiaméra'n

ok$u' pénzed,
ok$una'
ok^unda'n

oHi'
ok$ine'
ok%in\e'n

vihu' istállód,
vidundd'
viduna'
vidundan

vibi' istállója
vidin^e
vidind
vidin\en

kiidüvü nyájad
kiidünda v.
küdüvtíndd
küdüvünd

küdü've nyája
kiidü iifte v.
küdüvin\e
küdiivne

surassu kulcsod,
surcissunda
surassuna

surassi'je kulcsa
sitrassin^e
surassine

vidd' istálló
nom.
loc.
dat.
abl.

viba'm istállóm,
vid&mrd
videmd
videmren
kiidü

nyáj

nom.
loc.

kiidiim nyájam
küdümra

dat.

kűdilma
surassi'

nom.
loc.
dat.

kulcs

surassim kulcsom,
surassimra
surassima
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isli'k sapka
nom.
loc.
dat.

isli'gem sapkám
isligemrá
islikma'

plirt szoba
pürdüm szobám,
nom.
pürdümra'
loc.
dat.
abl.

pürdümd
v. pürtma'
pürdümran

isli'gü sapkád
isligündd *)
isligünd
v. islikü'nd
piirdü szobád,
piirdünda
v. pürdüre
pllrtna
ritkán : pürdünci
pürdündan

idi'ge sapkája
isligenla*)
islikne'

pür\e szobája
pilrdin\e
piirtnd
(pilrojíia ritkán)
piirdinben

hoda's zacskó
nom.
loc.
dat.

hoda'zem zacskóm, hodassu4 zacskó,
hodazemra
hodassunda
hodassuna
hodasma

hodaze' zacskója
hodasin\e
hodassine
•

hora'n katlan
nom.
loc.
dat.

kora'nem katlanom, Jiora'nu katlanod,
horanunda
horanemra
horanna'
horanma'

hora'ne katlana
horanen\e
horanna

oj mező, totter kende , törülő rongy
nom.
dat.

ojem mezőm,
tottere'm kendőm
ojema'
totterma

o'ju meződ,
totteru' kendőd.
ojna'
tottruna

o'je mezeje
tottere' kendője
ojne'
tottrine

ko'kél pástétom
nom.
dat.

kokele'm pastétomom, kokelu' pastétomod, kokeW pastetoma
v. koklu'
kokelma'
koklinW
koklura'

la'gom
, soben sappan
lagomem
nom.
lagomu
sobeilem szappanom, sobenu szappanod,
*) Csak íráshibából : isligünda,

idigen\a.

lagome
soben? szappana
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dat.

lagomma1
sobenma'

jal falu
nom. ja'lem falvam,
dat.
jalema
abl.
jalemran (ke
véssé használt)

logomna!
sobetlna

lagomnd'
sobentla

ja'lu falvad,
jalna
jalundan

jale falva
jalna (sic)
jalin\en

ulu fiad,
uluven

ule fia
ulin

ul v. uvel fiu
nom.
gen.

u'lem fiam,
u'lemen

Mielőtt az imént közlött anyagot közelebbről tekintenök, azon
kérdésre kell felelnünk, melyet figyelmes magyar olvasónkban, szeme
elé tartván magyar birtokos-ragozását, bizonyára támad : hol van
nak már a többesszámú birtokost kifejező csuvas ragosalakok ? Egy
szerű és egyenes feleletünk ez : ezek már nincsenek meg; Reguly
sem jegyezhetett föl ilyeneket, és itt-ott előforduló példamondatokban
világosan mutatja, hogy a csuvas nyelv már nem ismeri, használván
a csupa birtokosrag nélkül való névszót, mely elé az önálló személynévmás genitivus-possessivusa áll, így : pirin sir mi földünk (tulaj
donképen : min föld ; mm ebben : min magunk, v. ö. ten magad stb.;
mintha a törökben mondatnék : bizim jer, -vagy keleti-török bizning
jir, e helyett : bizim jerimiz, bizning jirimiz) • sirin sir ti földetek
(tkp. Un föld; tör. sizin jer, sizning jir e helyett : sizin jeriniz,
sizning jiringiz). — De maga az egyesszámú birtokosragok hasz
nálata is már szerfelett megritkult, és helyettök szintén csak a man,
san, on elől álló genitivus-possessivusok járnak, s csak ez lehet
az oka, hogy se Elsőgr. se Visnevszki nem szólnak a birtokos-rago
zásról, melyet, ha az még úgy közönségesen és szükségképen hasz
náltatnék, mint a magyarban vagy törökben, semmiképen nem
hagyhatnak vala megemlítetlenül. A dolog ígyállása Regulyn kí
vül a kezünknél levő egykét csuvas textusból is kiviláglik, p. o. egy e
század elején, 1803-ban kelt csuvas-orosz kátéból, s az evangéliumok
1820-ban kelt csuvas fordításából. Leginkább, a mint látszik, még
az egyesszámú 3-dik birtokosrag használtatik : tora iv'il-e isten fia;
fiujin a$e-ba, maga atyjával (mintegy : önnön atyjával, tör. kendinin
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atas'i bile) stb. — Ámde, hogy az imk, tok} jok ragjaink megfelelöjj
is megvoltak valaha a csuvasban, azt nemcsak e nyelvnek egyéb
ként való általános török jelleméből, nemcsak az egyesszámi ragok
nak megfelelő többesszámi párjaik nélkül nem lehetéséböl következ
tethetjük, hanem a fentebb már említett magunk, magatok-ot jelentő
csuvas alakokból (hamír, hv'ir) még szemünkkel is látjuk. Ezen ala
kok még gyakrabban használtatnak , és az oroszból fordítók velők
épen egy az orosztól kirívólag idegen csuvas nyelvsajátságot tartot
tak meg. A mir rag = török m'iz, a mint általában a csuvas szeret
r-t a török z, s-nek ellenébe állítani. Reguly is csak ezeket ismeri
(hamer} huzamer — nem huver), meg néhány számnév és névmás ily
raggal való alakjait (iksemir, hajherzemir v. ö. alantabb ÍO, c. és / / ,
i, 2. alatt). — Közönséges használatú több esszámú birtokos-ragokat,
melyek közül különösen az unk-sd jelentőnek mindenesetre mer-nek?
a tok-ot jelentőnek er-nek kellene hangzania, Reguly sem ismer; s
ha tehát az egyesszámú birtokos ragozás-mellett az egyik példának
többesét is adja :
vidd :

1. sz. videmzem — 2. sz. viduzem — 3. sz. vidizem

ez nem jelenthet egyebet, mint : két-három, szóval egynél több istál
lóm, -ód, -ója, azaz : istállóim, -óid, -óji; tehát nem a birtokos, hanem
a birtoknak több voltát kell rajta érteni.
Immáran magokat a csuvas birtokos személyragokat tekintve, a
fentebb közlött elég sok példa szerint úgy látjuk, hogy az első sze
mély ragja m, hangsúlyos végönhangzóhoz ennek minden változása
nélkül járul, kivéve az u , ü- végüeket, melyek uv, iíü-vé válhatván
épen úgy mint mássalhangzóvégüek vehetik föl a ragot : hiimbu —
humbum vagy Jmmbuvem, küdü — kiidiim} v. küdüvem, kru — krum v.
kruvem. Hangsúlytalan önhangzó azonban az m előtt, ha gyengülhet,
gyengül, épen olyképen miképen a genitivusi n rag előtt (1. fentebb
3. alatt) : a lesz e vagy %; o lesz ü; u, ii, e többé nem gyengülhetnek;
o-ra nincs példa és a fentebbi genitivusi példa szerint (suro — suron)
azt hihetjük, hogy talán surom lesz, és nem surum. Mássalhangzón
végződő nevekhez az m segédönhangzóval járul, mely általában e
mind mélyhangúlag mind magashangúlag; csak megelőző ü hang
után lehet ü is : hüm-em vagy hüm-üm, pürd-üm; horan-ím-ot későb
ben 7/oran-em-nak találjuk írva; a hoxi-im} a/t-ím-beli i az előtte való
mássalhangzóban lappangó j'-hangúság miatt keletkezett. Ezen em
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(ilm) ragalak előtt magától értetik, hogy kemény végmássalhangzók
lágygyá lesznek; kivételnek csak attim látszik, alkalmasint a kettős
mássalhangzó miatt, v. ö. 3) alatt pügö genitivusát : pükkiin vagy
pügün. Koki' nem kivétel, hanam ragtalan alak, épen úgy, mint abaj,
melyet Visnevszki ily fordítással hoz föl szlovarjában : mai moja
(anyám) : most látjuk, hogy ragos alakja abajem vagy abim. — A
viszonyragok az így m-mel ragozott nevekhez épen úgy járulnak,
mint más m-végií nevekhez ; csak az egy oMame-ran (és nem : ok§am-ran)-ra kell figyelmeztetnünk, valamint arra, hogy a dativusi
a, a rag járulván hozzá, a csak segédhangzóúl volt e, ü megint el
veszhet, megszűnvén akkor az alapnév végmássalhangzójának lágyítása is : islik-m-d' (nem isligma), pürt-m-d, horan-m-a', totter-m-a,
kokel-m-a', lagom-m-a', sobetl-m-a', hodas-m-a (nem hodazma) • azon
ban : oj-em-a'f jal-em-a. A mint látszik, többnyire az a, a dativusi
ragra eső hangsúly az, a mi a személyrag segédhangzójának kiha
gyását okozza.
A 2-dik személy ragjául első tekintetre u és magashangúlag
il tűnik élőnkbe : küdüv-ii, süss-ii, hüm-ií, pürd-ii, islig-il, a melyek
mellett feltűnő, hogy egy különben határozottan magashangú szó :
vidd mégis w-val (nem #-vel) ragoztatik, a mely u oly erősen meg
marad , hogy utána a casusvégzetek is a mélyhangúságba átcsapnak.
Ezen M, il rag minden a névszó végén való önhangzót elenyésztet és
annak helyébe lép, kivéve megint az u} ű végüeket, melyek uv, üvön és így mássalhangzón végződök lesznek; még pedig a hangsúlyos
végönhangzókat egyéb változás nélkül, a hangsúlytalanokat azonban
csak úgy enyészteti el, hogy az előtte való mássalhangzó, némi
hangzásbeli egyensúly helyreállítása végett, megkettőztessék, ha
lehet, kemény mássalhangzóképen : ada — att-u, süzö — süss-ü*).
Mássalhangzón végződő nevekhez u, Ü ragunk, netaláni kemények
lágyulásán kivül, egyéb változás nélkül járul. Csak egy példában
kettőztetik a mássalhangzó : hodas — hodass-u (nem hodaz-u). —
Sajátságos azonban az w, ü 2-dik birtokosrag viszonyragozása : más
salhangzón kezdő rag előtt is, milyen da, dan, mely különben (lásd
fentebb 7. a. és h. alatt) legegyszerűbben csatlódik a végenvaló önhangzóhoz, az u} ü helyett un, ün lesz : vidun-da, vidun-dan, küdü*) V. ö. fentebb 4) alatt a tora, suro, pügö, kimé szóknak Reguly szerint
való dativusaikat.
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vün-da, isligün-da, horanun-da stb. Ebben csak azt ismerhetjük meg,
hogy tulajdonképen ez a 2-dik birtokos ragnak épebb alakja, mely,
a mint másutt is tapasztaljuk, a szó közepén jobban meg volt óva az
elkopástól. Tehát horan-un, islig-iln az igazi ragos alak, mely a
da} dan rag előtt épen úgy tűnik föl, mint akármely más, n-en vég
ződő névszó, p. o. Bojtan, sojtan-da, sojtan-dan. Továbbá ezen dativusi alakokat tekintve : kiidüvüna, viduna, isligün'd, tottruna stb.,
ezekben is az n a személyraghoz tartozik, mert különben az u, tí-végü
nevek közönséges ragozása szerint -uva, -üva-re végződnének, és me
gint ezekben : lagom-na szobtXí-na a személyrag egészen eltűnt volna,
ha így nem kellene taglalni: lagom-n-a, sobew-n-a; szintígy : oj-n-a,
horan-n-a. Ezek a lagom-m-a, totter-m-a, horan-m-a} islik-m-a,
pürt-m-a, hodas-m-a első személyraggal való dativusok tökéletes ha
sonmásai. Van pürt-n-a és pürd-iln-ü, mint pürt-m-a mellett pürdüm-a.
Másképen rövidülnek : tottr-un-a, kokl-un-a. — Azonban, a mint a
második személy ragja, nem levén utána más rag, un, ün épebb
alakjából bármilyen hang-fejlődés következtében, melyet itt magya
rázni nincs föladatunkban, u, ü-vé válhatott: úgy ezen rövidebb rag
alak már casusragok előtt is, a második személyt eléggé kifejezőnek
éreztetvén, nem különben, mint közönséges ragtalan névszók vég u}
íi-je kezd állani; innen a pürdünda mellett előforduló pürd-ü-re, és
ul-u (fiad) genitivusa: ul-uv-en, meg a Kátéban előforduló abuaf azaz
ab-uv-a (anyádnak, anyádat; ab-u anyád) és a\-ua, azaz afruv-a
(atyádnak, atyádat; a%-u atyád) ; sőt a többesszámú vidu-zem is ide
számítható. V. ö. sw víz — híven, suva; ktídii nyáj — küdüven, kiidüva, küdürci.
A 3-dik személy birtokosragjának, ha nincs utána egyéb rag,
ha tehát nominativusban van, először mássalhangzók után ezen alak
ját látjuk : e, p. o. horaxi-e, hüm-e, hodaz-e, a kemény mássalhang
zóknak szokott lágyításával. De már az, hogy ezen e a megelőző d}
t-t sziszegövé teszi (ud — u\e} pürt — pürd-e — pür\e) gyaníttatja
velünk ugyanezen e-ben valamely i vagy j-hangúságnak lappangá
sát , mely világosabban ki is tűnik abban , hogy önhangzók után a
ragnak alakja i, még pedig magashangúsággal, a mi különben is a
szó végén lappangó j-nek hatása : opska — opski, humbuv-i} küdüv-i
(későbben így van írva : küdüv-e), sőt hangsúlyos i után egyenesen
je : surassi-je. S ebből meg is magyarázhatjuk, csupa csuvas analó
giából indulva k i , az ops&i-féle ragos alaknak hogylettét. Ugyanis
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a mint abaj, agaj, attaj lehettek ezekké : abi, agi, atti, úgy opnkaj
(ebből : ophka-je) lett opsk-i 1). S immár aziránt is tehetünk kérdést,
hogy az u\e, pür\e-t nem kell-e etymologicébb így írni: udze}pürd ze
(ezekből : ud-je, pürd-je) f — A hangsúlytalan önhangzón végződő
nevek után, az i rag e hangzók helyébe lépvén, az előttük való más
salhangzók kettőztetnek, úgy mint a második személyrag előtt, a
miért is aligha szabad másképen tekinteni itt e jelenséget, mint ott
a második személyragnál.
A 3-dik személyrag után még casusragokkal való alakok közül, legelőbb a dativusokat kell szemügyre
vennünk : vid-ina, kildüv-ne, islík-ne, pürt-nci vagy pürü-na, horan-na, oj-ne, tottr-ixie, JcoM-ina, lagom-xia, szobenxia. A fentebb a
második személyrag una, ünci (na, na) dativusi végzetéről mondot
tak után, már alig fogunk kételkedni, hogy itt is az n-t még a ragnak
épebb alakjához tartozó, mely e szerint in (jen) volna. A különbség
csak az, hogy az i vagyis az alatta lappangó j hang az n-re is hat,
hogy ez többnyire ti lesz s így a végrag magashangúságát is magá
val hozza. E hatás legerősebben működött visszafelé is jcil-n a-ben,
ha csak nem íráshiba e helyet : jal-n-a. Különösen érdekes pürc-na,
mely jobban illik pí/rje-hez, mint pürt-nci, melyben a J-nek hatása
elmaradt (pürt-n-ci ebből pürd-in-ci = piird-jen-a) 2) ; a kemény c
azonban úgy van, mint pürt-m-a-ben pürd-üm-ci mellett a kemény
t. Az i ()''t)-nek az in (jen) teljesebb ragalakból kiszorítása egyéb
iránt, úgy hogy csak n (tt) marad (egyik ok, miért ezt a raghoz tar
tozónak kell tartanunk), leginkább a második személyrag un, üt
ily rövidítéséhez hasonlóképen megy végbe : nem történik p. o. tottriix-e, kokl-in-ci-hen, valamint nem tottr-un-a, koJcl-un-a-ban, ellenben:
totter-m-a, kokel-m-a • azonban islik-tl-e, de islik-ttn-a és másrészről
islik-m-ci. Még nagyobb összeszorítás van ebben : surassi-je — dat.
surassi-n-e (vagy surass4n-ci, mert az egész -ije- helyett való az i, a
milyen különben az vid-in-a is vagyis általában az önhangzón vég
ződő nevek íi-ragos alakjai). Föltűnő még hodassine (nem hodazine,
vagy hodasne, v. ö. hodas-ma). — A genitivusra egy példa van :
nl-e — ul-in, mely alakot vagy a 2-dik személynek genitivusa :
uluven szerint, mint i végű névszó (mert az e itt i'-vé lesz, v. ö') Egy magyar analógiát lálhatunk ebben : kér-i, ebből : *kér-je, a
megMclö lát-ja szerint, mely maga is tájnyelven lesz : lát-i.
5
) Valamint elmarad a magyarfizet-jük-henis , de megvan az e heyett használtató székely fizcs-sük-hen (indicativus).

CSDVAS KÖZLÉSEK ÉS TANULMÁNYOK.

231

totter-e — dativusa tottr-ine) közönséges genitivusát kell fölfognunk,
vagy pedig az 1. szem. genitivusa idemen szerint, ul-in-en-hö\ rövi
dültnek kell tekintenünk (tkp. ulin-n). Emez valószínűbbnek tetszik.
— A locativus és ablativus a harmadik személyrag után, és épen
csak ez után, a mint látszik, Regulynál n\d (n\z) és n\en raggal ké
peztetik, és ez erősen emlékeztet azon en\d} en\en locativusi és ablativusi ragokra, melyeket Reguly a közönséges nevek többes-számá
ban ad (lásd fentebb 7} d. és e. alatt), s melyeket mi ugyanott,
mint a genitivusi n raghoz csatolt \d (je) és \en ragokat fogtunk föl,
mire különösen Ahlqvist adta e forma indított: sirlaritnce, sirlan'incen.
Es csakugyan a 3. személyraggal való ezen formákban : vidin\e,
lwdasin\e, küdüvin\e vagy hüdün\é, <pürdin\e (stb. -\mi raggal hason
lóképen) a vidin, hodasin, küdiivin (összevonva : kildiin) pürdint
ultn-hoz hasonlóképen készült genitivusoknak nézhetnök, melyek
hez meg JÖ locativusi (és jen ablativusi) rag csatlódott volna hozzá.
Azonban itt erősen tolódik elé egy másik nézet, melyet eddig tapasz
talt némely csuvas hangtani jelenségekkel is támogathatunk. Az első
és második személyrag után a különben alakszerint is egyeredetü *)
ra és da (ra, dd} meg ablativusban ran és dan • rdn} ren és ddn) ragala
kok vannak ; valóban furcsa volna, hogy csak a harmadik személyrag
után más rag legyen. Ha azonban ezt nem téve föl, azt kérdezzük,
hogy alakúihatott ugyanazon ra, da stb. raggal a 3. szem. locativusa,
úgy látjuk, hogy a 3. szem. épebb in ragja után, a mint a második
személybeli un} ün után is, először is a á-vel kezdő locativusragnak
kell vala állania ; továbbá pedig, minthogy a 3. személyrag i és j hangásága a következő ragra magashangosítólag hat, csak da állhat
vala : így lennének tidin-dd, hodasin-da-íéle alakok; végre még
hozzávéve, hogy a harmadik személyrag w-je további ragok előtt
rendesen jésítettnek (n) mutatkozik, szintén az előtte való t-j>-hangúság miatt, könnyen megfoghatjuk már, hogy ez a közvetlen azon
Xl-nel érintkező d-re sem maradhatott hatás nélkül, hanem ugyancsak
-mba, azaz indja-vé alakulván át az inda, az megint csak úgy lett
in\d, mint pürdje lett pür\e, ud-je u\e (Reguly többször £n|e-t ír, de
in\d-t is : isligm\d, valamint ran és ren, a dativusban e és ti; normalisabbnak tetszik az a-vei való alak). Ha tehát nem csalódunk, a
*) Ennek fejtegetése nem ide tartozik; különben már eléggé meggyőző a ra és da ragnak 7, a) látható azonos előfordulása.
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harmadik személyrag után való locativusi rag nem egyéb mint dd}
csak hangilag elváltozva \ci (\e), s következőképen az ablativusi \en
nem egyéb, mint ddn; az előtte való n pedig a személyraghoz tar
tozó : in. Még másutt is fogunk a csuvas nyelvalakok terén a |, 5-nek
d, í-ből keletkeztével találkozni. Sőt most már az iránt való kétke
désünk is támad, vájjon a fentebb a közönséges nevek ragozásánál
adott alakok (Reguly csak többes-számban adja — locativ és ablativusként) : jalzen\d pilrtsen\a, jahenpn <pürtsen\en nem olyan elő
fordulásból vonattak-e k i , melyben harmadik személyraggal való
alakok is lehettek; ez azonban csak nyomozásra indító gyanításunk.
Csekély számú szónak, még pedig mind önhangzón végződő szó
nak, 3. személyragja \e vagy a vég önhangzó elhagyatván, természet
szerint s. Reguly kivételekként hozza föl. Ezek közül való ase atya
láthatólag atti-\e helyett való, miből az alapszó végönhangzójának
kiszorításával (egészen mint magy. aty-ja-\>axi), s az így találkozó
mássalhangzók kölcsönös áthasonúlásával közvetlen az Elsögr. és
Visnevszki ísása szerint való alak lett: criSs. Egy érdekes példa
ugyanezen \e ragaíakra, találkozik még Elsőgr.-ban 39. 1. (néhány
„melléknév declinatiója" alatt) : ikZe mindkettő (oőoií; tulajdonké
pen : ketteje, tör. : ikisi, ettől : csuv. ikke kettő, tor. iki), Reguly nál iks vagy ikes (még több van nála ilyen : vises hármaja v. hár
muk, tuvattes négye v. négyük, melyeket majd a számneveknél tü
zetesen említünk). Elsőgr. az ikse-t így ragozza: gen. iksin-da (a dd
itt és a következő casusban hozzásimuló nyomatékosító szócska —
is) ; dat. ikiind-dd és ikhw-da • instr. iMim-ba. Egyszersmind ezen
alak : iksimba nagyobb bizonyságul szolgál fentebb kimondott né
zetünknek, hogy a 3 . személyrag teljesebb alakja ?i-nel végződik; mert
iksimba nyilván így taglalódik : ik-sim-bd, s ez phonetice csak e he
lyett : ik-sin-ba. — Ezen ze-nek az előbbiekben tárgyalt i, illető
leg je (nominativusban) rendes ragalakhoz való viszonyát csupán a
csuvas-török egybehasonlítás derítheti föl, melyet annak idejében
fogunk adni.
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o.
Melléknevek.
A nomen adjectivumról való közlését ezen megjegyzéssel nyitja
meg Elsögr. a 35. lapon : „A nomina adjectiva a csuvasoknál a be
szédrészek közé számíttatnak: genusok nnmerusok nincsen, s casusokon át nem declináltatnak (elfelejtette megmondani: mikor?). Adjectivumok a következők" : (következik melléknevek lajstroma —•
39. 1., aztán „melléknevek declinálva", azaz ezen öt minta : porde
minden, ikse mindkettő, ikke kettő, visse három, pillék öt).
Visnevszki e fejezetet meglehetősen absolválja 5 lapon több
féle észrevételekben és jegyzetekben valamit a melléknevek legkö
zönségesebb képzéséről és azoknak fokozásáról is tudatván velünk.
0 tőle megtudjuk legalább azt is, hogy a csuvas melléknevek csak
„akkor nem változnak nem, szám és casus szerint, mikor substantivumokkal vannak egyesülve; de ha a substantivum subintelligitur, akkor az adjectivum változik szám és casus szerint." — A mel
léknevek ragozása, természet szerint, nem lehet más, mint a főne
veké, de lássuk azért Regulynak egyik mintáját, melyben még egy
új casusragra akadunk : pi\i'ke vagy piyki, — genitivus pi\ikki'n:
— dativus pi\ikixie, ablativus pi\ikih\en} instrumentális <pi\ikihe, meg
az új casus, melyet modalisnak nevez, de adverbialis-nak is nevez
hetnénk : pi\ikile'. — Visnevszki mintája a többes-számot is adja,
d e , a mint már fentebb láttuk, kevéssé tüntetvén ki Írásával az önhangzó-egyezést :
kizin kicsiny,
kizi'nzam}

gen. kizi'nin, dat. acc. kizinne', instr. kizi'nba
kizi'nzam'in,
kizi'nzane,
kizi'nzamha

Jegyezzük meg ott a pi\ikin\en ablativus alakot, mely a másik pél
dában sumar beteg-: sumarinféti ; modalisa ennek : sumarla.
H a t á r o z a t l a n m e l l é k n é v neve alatt Reguly a főnévszerüen külön álló , de az általa jelölt individuumok közül nem ezt
vagy amazt, hanem akármelyiket jelentő melléknevet (p. o. gazdag
azaz: gazdag ember), vagyis annak csuvas összetételes kifejezését érti.
Használtatik erre t. i. egy az egyszerű melléknévhez csatlakozó ma
gashangú szó : sker, és ez veszi föl a casusragokat, melyeket Reguly
némely rövid példával is illustrál így :
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nom.
gen.
dat.
abl.
instr.

sumar-sker, p. o. odimast beteg nem tud járni,
sumar-skeren p. o. min bor betegnek mije van ?
sumar-skera v. skema, p. o. badem betegnek adtam,
sumar-sker den.
sumar-skerba.

Azonban mondja, hogy néha sker nélkül is használtatik az egy
szerű melléknév ily értelemben, p. o. sumardan min üines betegtől
mit kívánni, azaz : mit lehet kívánni ? sumara min sima baras be
tegnek mit lehet adni ennie (szószerint : enni adni) ? Azt is mondja,
hogy sker helyett más „általános jelentésű neveket" (azaz : általáno
san individuumot jelentő neveket) is lehet használni, p. o. sin ember,
sumar sin beteg ember. De a másik példája sumar v'irdagan betegen
fekvő (szószerint : beteg fekvő) nyilván csak ez egy esetnek (sumarsker) másképen hogy mondhatását tudatja velünk.
Melléknevek képzését, a közönségest is, jobban akkorra hagy
juk, mikor a több szóképzésről is fogunk szólani.
A melléknevek hasonlítási fokozására nézve, Visnevszki előrebocsátván, hogy a csuvasban mint az oroszban három hasonlítási fok
van, s megmondván mi a positivus meg comparativus, ez utóbbinak
képzését úgy határozza (16. 1.), hogy a positivusban álló melléknév
hez hozzátétetik dara'h, rövidítve rali, vagy dere'h, rövidítve reh,
p. o. oza'l rossz — ozaldara'h vagy ozalra'h rosszabb; Hbe'r szép,
jó — ciberdere'h jobb, szebb. — A teljes vagy a rövidült comparativus-képzőnek mikor alkalmaztatását négy jegyzetben úgy határozza,
hogy n, l, r (BPB, jn>} pT>)-on végződő melléknevek (azaz n} l, r végű
mélyhanguak) darah-ot és a b-n végződök (azaz mássalhangzón vég
ződő magashanguak) dereh-et vesznek föl (1. és 3. jegyzet) ; ellen
ben a h, k, m} a, u, j-n (xt, KI», MT>, a, y, fi) végződök (azaz h, k, m,
a, uf j-végü mélyhanguak rah-ot és az e-n végződök reh-et vesznek
föl magok után (2. és 4. jegyzet) ; p. o.
avart fontos, jeles — avandara'h
jiv'ir nehéz
— jiv'irdara'li
üiber jó szép
— ciberdere'h

la'jih jó
piz'ik nagy
taza' tiszta
uzu meleg
nomaj sok
küske' rövid

—
—
—
—
—
—

lajihra'h
p'iz'ikra'h
tazara'h
uzura'h
nomajra'h
küskere'h
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Regulynál ugyanezen comparativus-képzést, még másféle szók
(p. o. gerundiumok, adyerbiumok) hasonló „intensio"-jávai, a mint
nevezi, azaz fokozatszerií értelem-nyomatékosításával találjuk együtt
tárgyalva, és érdekes följegyzéseiböl az adjectivumokra vonatkozó
kat legitt eléadjuk. — A „forma intensiva" alakbeli képzéséről csak
annyit mond, hogy rah, reh tétetik hozzá a névtöhez, annak egyéb
változása nélkül; csak l, n , r és i után rah helyett darah, derek
használtatik. E meghatározás az Z, r, n-re nézve egyező Visnevszkiével, de az i után, mint önhangzó után (v. ö. Visnevszkinél e) mégis
csak rah, reh et várnánk. Sőt ellenkező példát találunk nála : virle
— virli-reh. Egyébként itt-ott találkozó példái a fentebbi meghatá
rozás szerint valók, p. o. sumul-darah könnyebb, svmar-darah betegebb, pojan-darah gazdagabb, ir-dereh korább, kajran-darah utóbb ;
puzik-rah nagyobb, üik-reh előbb, usta-rah (mesterebb) ügyesebb,
iíore-rak fehérebb, tutlo-rah édesebb. Nomaj-ráh és nomaj-darah. —
A darah és rah (derek és reh) között való igazi viszonyt azonban
csak a csuvas nyelvnek azon sajátsága által tartjuk földeríthetönek,
miszerint általában d-vel kezdődő ragot már nem szeret s azt csak
l} », r után tűri, a mint ezt fentebb a locativusi da és ra ragról is
látók (1. 7, a). Onhangzók és egyéb mássalhangzók után (legfelebb
j-t véve ki) a d helyett r kell. Ily észrevevésből indulva k i , a rah
ragalakot nem úgy, mint Visnevszki, egyszerűen a darah-hól a da
kivetése által rövidültnek hiszszük, hanem úgy, hogy p. o. usta-darah
helyébe előbb a szükségképen megkivánt usta-rarak lépett és csak
aztán az r-rel kezdődő két szótag az ejtésben egybefolyt (ustarrali),
mi még az utolsó szótagra eső hangsúly által is elősegíttetett. Visnev
szkinél van ozal-ráh és ozal-darah, épen úgy, mint Reguly l után a
locativusi ragot da-val és ra-val adja : jal-da és jal-ra ; mert még l
és n után is az r elnyeri a tért a d fölött, és úgy látszik csak az egy
r után van a d-nok elvitázhatatlan helye (legalább r ellenében) a
hang-dissimilatio végett.
A comparativusi alak jelentésének némi módosulása látszik
még Regulynak egy-két példájában : sore-rah volna e szerint : fe
héres (bélovati) , azaz : inkább fehér, mintsem másszimí : sumardarah k'ű\e ondanah betegesen (inkább betegen, mintsem más állapot
ban) jött onnét. így egy másik helyen (a szóképzés alatt) : hajardarah haragosforma; tutlorah édeses, sojazerah kérkedős (prahlerisch, orosz : hvastlivi). Különben pedig ilyen constructióban, milyen
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„én nálánál gazdagabb vagyok" — el is kerülhető a comparativusalak és positivusival pótolható, e mondat így fejeztetvén ki : eb ondan pojandaráh s= én ö tőle gazdagabb, vagy : eb ondan pojan =
én ő tőle gazdag.
Noha ugyanezen comparativusi képző másfajú szókhoz, adverbiumok és viszonyragos (casus) alakokhoz is járulhat, p. o. v'iresla-rah
pornat (mintegy : oroszulabb él, azaz, inkább orosz módra): mégis a
melléknévi névszóhoz járulván megint tiszta, még tovább viszonyok
szerint ragozható névszót képez, a mit Reguly egyik jegyzete ekképen mond k i , hogy a comparativusi (intensiós) melléknevek vagy
egyszerű alakjokban ragozhatok viszonyragokkal, p. o. puzikra7i-tie
il = a nagyobbat vedd *), vagy pedig egy individuális értelmű alak
ban : pvzikrahsi =z a nagyobbik; p. o. puzikrahsine il = a nagyob
bikat vedd.
Superlativusi értelem kifejezésére a melléknév elébe Visncvszki szerint pit igen, aravaz'ir szertelen, módnélkül (z'ir = -talán)
adverbiumok tétetnek. Reguly ezeket megkülönbözteti ötn-től, ennek
tulajdonítván a kivált superlativusi értelem kifejezését, p. o. vulzinfien Qinpojanni $ava közülők az leggazdagabb (tkp. igazán gazdagja
az); vul Hn samrik ö a legifjabb (tkp. az igazán ifjú). Ellenben vul
pii samrik ő igen fiatal; vulzen pü na^arri $av an\ah ő nekik igen
vagy nagyon szegényök csak ez (tkp. eorum nagyon szegénye, azaz :
közülök nagyon szegény). Sőt az aravazir-t pit-rvél valamivel kevésbbé nyomatékosnak mondja. Az értelembeli megnyomatékosításnak még egy másik neme találtatik a mellékneveknél, de csak ke
vés és meghatározott szám melléknevekre szorítkozó, mely a mellék
név első szótagjának hozzáragasztott ^>-vel való clőlálló ismétlésében
áll. Visnevszki említi ezt a 18. lapon és ezeket adja példákúl : so'ra
fehér — sop-so'ra, sara sárga — sap-sara, jibe' nedves — jip-jibe,
tibe száraz — tip-tibe, tllrci egyenes — tilp-türe} tilrüs egész, mind
(Reguly a szógyűjteményben : tilrüs — tüp-türüs); hirle szép (—hiphirle, Reg.). Ellenben kvak kék — kmk-kvak, $>uda világos fénylő
— $ab-$uda (Reguly : kuvak kék — kin-kuvak).
*) V. ö. meg ezt : kondan kondah szumuldaragh-en tojenat napról uapra
könnyebben (vagy szumul-en, tkp. könnyen) e'rzi magát.
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Számnevek.
a) Egyszerű alapszámnevekül a csuvasban ezeket találjuk,
melyet különböző forrásaink szerint egybeállítva ide írunk :
Elsó'gr. szerint:

j

1. per, vagy prd
2.i'kke
3. vi'sse
4. tva'tta
5. pi'llek
6. o'lta
7. si<fáe
8. sa'kar
9. tu'hur
10. vo'nna
20. si'rim
30. v'i'tur
40. Jie'rih
50. a'lla
60. o'tmal
70. si'ímeZ
80. sa'kar-vo'nna
90. tu'hur-vo'nna
100. SÍÍÍ-

1000. p w

Visnevszki szerint:
per v. 2?re
i'kke
vi'sse
dva'tta
pi'lik
o'ltá
si'üüe
sa'kk'ír
tu'hur
vo'nna
si'rim
vu'tur
hi'rih
a'lla
o'tm'il
sitmil
sa'kkir-vo'nna
tu'hor-vo'nna
sür
pin

i

Eeguly szerint :
per, pxa
i'kke
vi'sse
tuva'tta
pi'llik
o'ltta

mte
sa'kker
tu'hhur
vo'nna
si'rem
vu'der v. vu'tter
hi'rih
a'lla
o'tmel
§i'tmil
sa'ger-vo'nna
tughur-vonna
8wr
pin

A többi (additiós éí3 multiplicatiós) össszetétel által képeztetik :
11.
12.
21.
200.

vow-6eV
von-i'kke
si'rim-be'r
£&&é swr, stb.

vo'n-ber
von-i'kke
si'rim-pre

von-ber (nem : -jprö)
von-ikke
si'rem-ber (vagy :
-prd).

Az orosz grammatikák szerint úgy látszik, mintha semmi különbség nem volna per és pre v. prd között, különösen miután Visnevszki a 21.31.41. stb. számokat csak sirim-pre, vutur-pre, hirihNVELVTÜD. KÖZLEMÉNY1K,
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pré stbinek mondja. Azonban Regulynak azon érdekes jegyzete van,
hogy a fentsorolt számnevek (melyeket ö „az individuumok substantivumi névmásainak" nevez , s így a névmásokhoz soroz, a mit mi
nem bánunk, de még sem követünk), ha csupa melléknevekként fő
nevek előtt állanak, rövidebb alakkal is vannak (azaz, a mint azon
nal látjuk, némelyek, úgy mint a magyarban az egy két a kettő elle
nében). Mégpedig rövidült alakjaik ezek : 1. per, 2. ik, 3. vis, 4. tuvat, 5. pi'lik, 6. olt, 7. Uc, 8. sa'ger, 9. tuhhur, 10. von ; p. o. per
sin egy ember, von ut tíz ló; per na\ar sinna padem egy szegény
embernek adtam. Evvel összehangzásban van, hogy a 11—19 kép
zésére csak a von (és nem vonna) alak használtatik, s még inkább,
hogy Regulynál a 80. sager-vonna (nem sakker-vonna), noha me
gint a tughur-vonna szerint a rövidült (azaz itt alkalmasint a külön
böző hangnyomaték folytán gyengébbre változott) alakúi nem tuhhur-t hanem tughur-t vártunk volna, v. ö. pilik és pillik. Föltűnő
Visnevszkinél is az, hogy az 91. 92. számokat tuhor-von-ber, tuhorvon-ikke-nékmondja (úgymint 11. 12. = von-ler} von-ikke),ellenben
81. 82. sakTcir-vonna-pra', saklcir-vonna-ikke-nek, a mi kevésbbé
valószínű. A Regulyféle sager és sakker, pilik és pillik, vuder és vutter
alakok egymáshoz való viszonyukra nézve egészen a piigűn és pükkün genitivusalakokhoz hasonlók (lásd fent 3. alatt). — Visnovszki
tuhor-vonna-jára, (900-at is tuhor-síír-nek írja) csak annyit mondha
tunk, hogy a maga szlovarjában tuhur-vonna-nak írja, a miért is
a többivel egybetartva nem nagy hitelt érdemel az o-val írt tuhor. Ha
sonlóképen Elsögr.-nak sakar és otmal a végén a-val írt alakjai,
a hasonalakúlású tuhur és sitmel, sitmil mellett különösek, s arra
emlékeztetnek, hogy Elsögr. apraesens 1. sing. igealakban is mege
lőző a-val járultatja hozzá a p személyragot a nomen praesentishez :
kalad-ap, míg egyéb forrásaink a plausibilisebb 'i (Reg. e)-vel élnek :
kalad'ip (kaladep) ; de ezt részben Elsögr. maga is teszi (a 62. lapon
fölsorolt igéket mind «p-pel végződtetvén).
h) Az önálló, főnév nélkül való, sőt inkább magok is főnévi
számnevek viszonyragokkal (casusok szerint) ragozhatok, még pedig,
a mint Reguly mondja, attributive, azaz a mint már fentebb láttuk e
Regulyféle terminus jelentését, birtokos személyraggal; még pedig,
a mint legott a ragozott alakokból kitetszik, harmadik személy bir
tokosragjával, csak ez után állván a viszonyragok. A per-nek ezen
ragozását egy másik helyen találjuk Regulynál így :
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nom.
pri (tkp. egye, azaz : egyik)
dat. acc. peme' vagy prine'
génit.
prin
ablat.
prin\en
instr.
prinbe
p. o. prinbe anlah kajre csak cgygyel ment (tkp. egyével, azaz : egy
lóval ment).
E szerint az önálló pra tulaj donképen nem volna egyéb mint
pri, s tekintetbe véve, hogy Rcguly pontosabb följegyzése az r-t is
abban lágyítva adja, tehát vastagon ejtve : prjd, megértjük miképen
lett per-ja, per-je-ből (v. ö. fentebb 8. alatt a 3-dik személyragról)
egyrészt pra, másrészt pri. Használatára nézve tekintsük még e pél
dákat : pri juvisran pri timerden egyike fából, egyike vasból van
(p. p. szeg / tkp. egye — egye, azaz : az egyik — a másik); eb prin\en an\ali cindem csak egytől kértem (tkp. egyétől, azaz : köztüök
egytől) ; pri kil\e, pri-de kil\e ta-pri-de kil\e az egyik jött, a másik
is (i drugoj) jött, a harmadik is jött (egészen szó szerint : egye jött,
egye-is jött, még-egye-is jött). Különben a pri gyakran előfordul az
Evangéliumokban is. — Megvan ugyanezen pri tepri v. tepre (Evang.
tebri)-ben is = másik, második. Ez ta-pri-ból ered, hangassimilatióval, és ugyancsak úgy írja a Káté : t'd-bra, azt jelentvén sajátképen:
még-egye = még-egyik. p. o. Reguly : tepre par még egyet adj (tkp.
még eggyét add). A hol főnévvel egybeköttetik (mikor csak per
volna, nem pri) a te-pri is lesz te-ber, p. o. teber sirdli másik helyen
(még-egy helyen), teber hut kaj másodszor menj (még-egy-szer; oro
szul : jesce drugoj raz stupaj). Tepri-nok ragozása : dat. acc. teberne'
abl. teprin\en, gen. teprin.
ej Az „egye = egyik"-et nem lehet másképen érteni, a dolog
természeténél fogva, mint : egy többek közül; mert az egyet csak
egy többségből lehet kivenni, s „egy" maga nem többség. Ellenben
„kettő" már többség, „három, négy stb." is többség, melyből már ki
lehet venni valamit, mi 3-dik birtokos-raggal mint a többségnek
része jelöltetik meg. Tulajdonképen kellene, hogy a kivett rész
mellett képzeletünkben fölmerülendő többség igazi relatív többség
legyen, úgy hogy a kivett részen kivül is maradjon még, vagyis kel
lene, hogy a ketteje, hárma, négye stb.-félék csak így értessenek, a
mint érthetők is : kettőnél, háromnál, négynél több közül kettő, három
négy. Azonban kivált a mi altáji nyelveink eszejárása megelégszik
16*
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absolut többséggel i s , nem gondolván vele, hogy még marad-e is a
kivett részen kivül; s innen van, hogy ketteje akkor is mondható,
mikor általában nincs több kettőnél, mert kettő magában véve mégis
csak többség. A magyar nyelv a ketteje, hárma stb. ily értelmét szo
rosabban a hozzátett mind szóval határozza meg, de ezt más nyelvek
nem tartják szükségesnek. — Ezeket előre bocsátva, már jobban
eligozodhatunk a csuvas számneveknek több személyragos alakjaik
felől, melyeket Reguly jelentésök bővebb fejtegetése nélkül hoz föl.
Előre tevén a 3. személyraggal valókat ezeket adja : ikes vagy ikS
(ikke), vi'seS (visse), tuvattes (tuvatta), vonnék (vonna) és ugyanezek
hozzáfüggő te particulával : ikl-te, vises-te, tuvattes-te, vonnes-te.
Amazokra megjegyzi, hogy „partitióval" — tehát ketteje, hárma,
négye, tíze (vagy kettejök stb.) = relatív többség közül véve kettő,
három stb.; emezekre pedig, hogy „totalitással, mint egység" tehát
annyi mint : „mindketteje (v. kettejök) stb." Már fentebb (8. alatt,
232. 1.), hol az itt előforduló 3-dik birtokosrag alakjáról is szólunk,
megjegyzők, hogy Elsőgr. az ikse-t a mindakettő, ambo jelentésé
vel említi; de csakugyan azt is látjuk ottan, hogy legalább némely
casusban hozzá teszi a d'd particulát, mely Reguly szerint e jelentés
érthetőbb kifejezésére szükségesnek látszik (s után van Regulynál
t: te). Példa : eb visisne kalarem kilme én háromnak (tkp. hármának
v. hármuknak) meghagyám, hogy jöjjenek. Csak vonneste mellé van
jegyezve : vse djesatero azaz mind a Hz (mind tíze). — Elsőgr. közli
az ikke, ragozva : iMe, esetragozását; a visse és pillek-ét is (40 1.) :
génit.
vissijin,
dat. acc. vissa,
instr.
visseba,

pillegijin
pillegd
pillekpa

de ezekben nem lehet 3-dik személyrag, legkevésbbé olyan, a mi
lyent visse-nek Reguly ád. Legfelebb pillegijin genitivust lehet 3. sze
mélyragos alaknak venni.
Továbbá ugyanezen számneveket a többesszámú 1-sŐ és 2.
személyek ( = -unk, -tok) ragjaival is találjuk ragozva Regulynál, ily
alakokkal:
1. szem.: iksemir
vissemir
tuvatsamir
vonnezemir

2. szem.: ikser
visser
tuvatsir
vonzir
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Mint az -unk-nak megfelelő csuvas személyragot, a mir (mir)
mer alakot már a hamir (Elsögr.) hamer (Reg.)-ból ismerjük; de
nemcsak ez és a tiszta számnév lehet p. o. iksemir-hen, vagy tuvatsamir-h&n. A -tok-nsik megfelelő 2. személyragot pedig hv'ir-hó\
(Elsögr.) ir (ir)-nek ismerjük (ugyanez levén az igeragozásban is,
mint a magy. -tok is). Érthetetlen még a s a , se, s, mely a fentkiírt
alakokban a tiszta névmás többnyire legrövidebb alakja (ik, vi$t
tuvat) és a személyrag között van. Erre nézve, ha tekintetbe veszszük, hogy a hvir „magatok", melyet Elsögr. ád, Regulynál már így
mondatik : huvazamer, azaz tisztán kivehető többesi zam-mal (mint
egy magáitok e helyett : magatok), könnyen meggyőződünk arról,
hogy ama sa, se, s nem lehet egyéb a többesszám akár wi-vesztett
akár eredetileg m nélkül volt ragjánál, úgy hogy
iksemir (ik-se-mir)
mintegy : két-ek-ünk, azaz : kettőnk
ikser (ik-s-er v. ik-se-r)
„
két-ek-tek,
„
kettőtök
tuvatsamir (tuvat-sa-mir) „
négy-ek-ünk, „
négyünk
tuvatsir (tuvat-s-ir)
„
négy-ek-tek, „
négyetek
stb., egy szóval a mi „négyünk, hármunk"-féléink így vannak mondva:
„négyeink, hármaink." —Reguly ezeknek is (az iM-te, vises-tenek megfelelöleg) de ragasztókkal valókat állít ellenökbe : iksemirde, iksir-de, tuvatsamir-da, ugyanazon jelentésbeli megkülönböztetés
sel ; de itt már saját példája által sem igazoltatik e megkülönböztetés,
mely ellen már fentebb is némi kétkedésünk lön, mert ebben: iksemir
hozera ojremir meizídu nami dvoim razdjelim (azaz : kettőnk között
oszszuk el), az iksemir = kettőnk épen nem lehet = közülünk (kik
többen vagyunk kettőnél) kettő.
Az „egyik-e", és egyszersmind „egyikök"-nek tudjuk esuvaa
kifejezését; de hiányzik még: „egyikünk, egyiktek." — A haj-ber-de
mindenik (tkpen. : minden-egy) szerint, mely 3-dik személyraggal
így van: haj-bers-te (mindenike, mind-egyike), de az 1. és 2. többes
számú személyragokkal így : haj-berzemir, haj-berzir, gyaníthatjuk,
hogy az „egyikünk, egyiktek" így mondatik: perzemir, perzir, tehát
épen úgy, mint az iksemir, ikser i s , jóllehet a többesszám képzőjé
nek ily bövölködése kissé különösnek tetszik nekünk.
d) Még collectiv-féle számnevek képeztetnek 'in (V.) in (V. Reg.)
en-re (R.) p. o. ikkin V. ,o,Boe (kettő egybefoglalva), vissin Tpoe (há
rom — ) , dvatt'in neTBepo (négy —), vonnm flecflTepo (tíz — ) . Vis-
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nevszki 22. 1. még rámondja, hogy ilynemű névszók numerus és casus szerint változnak. — Reguly megint hozzáragasztott da, de-vel
adja: ikkin-de mindkettő', vissin-de mind a három, tuvatten-da mind
a négy, vonnen-da mind a tíz. Megint a da, de nélkül való ugyana
zon alakokat a magyar „ketten, hárman, négyen, tízen"-nel magya
rázza, a mi teljességgel helyes, midőn vulzam nomaj-en ce = orosz :
ich mnogo bilo, ők sokan valának. Még ide való : piüen egymaga,
egyedül való, melynek per-bői miképen alakulásáról láss alább, / / .
h, 1. alatt, a 264. lapon.
Az előbbi collectiv számnevekből megint le képzővel (melyet
itt a melléknév-képző la, le = niagy. os, esnek kell tartanunk) ala
kúinak melléknévi száranevek, vagy inkább számnévi melléknevek,
olyanok milyenek magy. „egyes, kettős, hármas" stb.: picenle egyes,
egyenként való, ikinle kettős, vissinle, vonnenle, piligenle. De a
mint a magyarban ilyenek az egyszerű alapszámnevekből készülnek,
úgy vannak a csuvasban is ugyanazon jelentéssel : prelle} ikille,
vissílle} tuvatteh, vonnelle, pilikle. A kettős U-t, úgy látszik,
csak hangnyomatéki okból ered, mint a ptlíkle (nem: piligelle)
mutatja.
e) Distributiv számnevek képeztetnek Visnevszki szerint mr
szótagnak a mennyiség-jelentő számnevekhez hozzájárulásával; Re
guly azonban egyrészt $ar és ser (zar, zer) alakot ád, másrészt az
alapszámnévnek is legrövidebb alakját veszi; ezenkívül is még, a
fent közlött collectivumoknak (picén, ikkin, stb.) ellenébe állítva,
egy erc-nel bővült alakot mutat föl, ugyanazon jelentéssel : így némi
különbség van Visnevszki és Reguly között :
Visnevski : per-mr
ikke-mr
visse-sar
dvatta-mv
sirimsar
sür-sar

Reguly: prer
és : pra'ren
ikser
ikm'ren
visser
vismren
tuvatser
tuvat&aren
vonzer
vonzaren

Az a és e között való ingadozást a Regulyféle formákban már
másutt is találtuk : az ik&aren stbit egy másik helyen ik&sren-nek írja,
valamint az ikhr-t iksar-nck p. o. ik%dr hut, vissar hut (kótszer-kétszer, háromszor-háromszor). A vonzaren mellé még vonzaren-t is teszen. —- Feltűnő, hogy Visnevszki nem ismeri a prer v. prár alakot;
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az 6' ^er-sar-jának megfelelő perzer-t Reguly ritkán használtnak
mondja. Prar a csuvas Evangéliumokban is fordul elő.
Egyébiránt a ser (s«>, sarj-féle és a sViren-féle distributiv szám
nevek között könnyen láthatjuk azon különbséget, hogy azok mel
léknévként főnév előtt állanak, ezek pedig különállók, főnév nélkül.
Példák : porne-de vonzer bus padem mindeniknek tíz-tíz kopeket
adtam; pilikser somiak ik hot-ok^a bor öt-öt rubeles két bankóm
(szó szerint : írás-pénz) van; prer sin egy-egy ember. — Figye
lemre méltó , hogy Reguly szerint a ser főnevekhez is ragasztható,
p. o. kileren pot-iar sunuhpa^is a házból egy-egy pud (pot-ser) lisz
tet adtak; de jobbnak mondja ezt : prer pot sunuh. V. ö. mégjonazar soronként, p. o. ikinjonaZar lardemir ketten soronként ültünk
(sorjában ketten ültünk, azaz mindegyik sorban ketten). Kétszer ki
van fejezve a distributio ebben : prer muzur-zer egy egy pár (minte v : e
&
gy _ e gy páronként).
f) Sorszámnevek (ordinalia) a csuvas nyelvben nincsenek, a
mi annyiban föltűnő, hogy az egész törokségben ilyenek rendesen
vannak , a keleti törökben több alakkal is. A csuvas e hiányt (ha
ugyanazt hiánynak nevezhetjük, mit maga a nyelv nem érez annak)
a mennyiségjelentő alapszámnevekkel való olyan fordulatokkal pó
tolja , melyeknek jelentési eredményéből ugyanazt értik, mit mi a
sor-számneveken. Meglehet, hogy e fordulatokban előtűnő észjárási
vonások valaha még a mi ordinaliáink eredeti hogy keletkezésének
földerítését is elősegíthetik. Azért nézzük és magyarázzuk meg Regulynak ide tartozó példáit. Vis kil-kardin\e siraza tobimarem, tuvatta$in\e toprem. E két mondat, a mi fölfogásunk szerint, csak azt
akarja mondani : a negyedik udvarban találtam. Ámde szó szerint
ez van mondva: három udvarban keresvén nem találtam, a négyben
megtaláltam (vagy tulajdonképen 3. személyraggal : három udvar
ban — a négyében). Vegyük hozzá még ezt : -uisesmjen, tuvatsin\e
toprem, mi szintén csak annyit akar jelenteni, hogy : a negyedikben
találtam, de szó szerint : hármából (v.-tól) négyében találtam, azaz:
a hárma után a négyében. Ezekben nagyon természetes az észjárási
fölfogás. Képzeljünk p. o. tíz tagból álló sort : 1. 2. 3. 4
10.
A csuvas ezen sorban valamelyiket, p. o. a megyediket, mint a sor
nak bizonyos helyén álló egyest akarván megjelölni, minthogy csak
Összefoglalt mennyiséget kifejező számnév áll rendelkezésére, két
egymástól épen egy egyessel különböző mennyiségnek ellentétes
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összehasonlításba hozatala által határozza meg azon egyesnek a sor
ban való helyét, a mi azért lehet, mert már természetnél fogva a
különbféle számmennyiségeket a kevesebbtől fölfelé a többig való
sorban képzeljük, s így a csuvasnak „négye"-je lehetne ugyan a
tíz közül akár a 6. 7. 8. 9. is, de xar s£o%rjv és önkénytelen természeti fölfogás szerint az 1. 2. 3. 4.-et jelenti, valamint a „hárma"
szintúgy az 1. 2. 3. tagokra értetődik.
A csuvas tehát a fentebb idézett fordulatokban azt mondja :
az egész (magától képzelt) sornak az 1. 2. 3. tagokból álló részében
nem, de ugyanannak 1. 2. 3. 4.-részében találtam, a mely meghatá
rozással ugyancsak az egy 4. tagnak helyét elegendőképen megje
lölte. — Többnyire, a miszerint a két egy sorban képzelt számbeli
mennyiség vagy térben vagy időben képzeltetik, a kettőnek egybehasonlítása külön hely- vagy idő-viszonyítókkal is kifejeztetik, p. o.
hizin\e (mögött, hátúi) által: vis sona hizin\e tuvattasin\e virdat = há
rom szán mögött a négyében fekszik; irtsen (múlva, haladva) : vis
sonaran irtsen tuvatta%in\e (vagy tepriny,) virdat = három szánon
elmúlva (három szánon túl) a négyében (vagy : a még-egyében, má
sikban *), következőben) fekszik; vis posma kartlaskinpyi irtsen teprin\e virdat =• három lépcsőn haladva a még-egyén (következőjén)
fekszik; vis kon irtsen tuvat kon-sin^e vurmana kajza = három nap
múlva a négy napban az erdőbe ment ( = negyed napra); orla (ke
resztül, át) : vis kil-kardi orla tuvatta&in\e toprem = három udvaron
keresztül, (át, t. i. menve) a négyében találtam, (azaz : a negye
dikben) ; tülinpn (tül szemközt való oldal, rész) : vonne sohrem tillilnlen kasma poslaremir, sirim sohrema siderdemir =z tíz verszt tttljétől (különben lehet egyszerű ablativus is : vonne sohremran tíz
verszttől) k ezdtünk vágni, húsz versztig végeztük el (azt akarja mon
dani : innen a 11-diktől kezdve a 20-dik versztig való fát, erdőt ki
vágtuk). — Hogy a két térbeli vagy időbeli mennyiségnek hasonlí
tására csupa az ablativusi alak is elég, melybe a kisebb mennyisé
get jelentő számnévi kitétel tétetik, már a fentebbi egykét példából
látható : Reguly különösen meg is jegyzi, e példával: vis sona-ran
tuvattamn\e virdat (v. ö. fentebb : vis sonaran irtsen tuvattasin\é).
*) A latin „secundus" is csak xctx1 é^o^v a őevtsQog, mert magában
„rákövetkező"; tepri itt általános jelentése szerint áll : K«T' i§0rifv ez is
dsvtsgog; lásd eredetét, fentebb b) alatt.
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Azonban az ilyen kéttagú hely-, vagy időpont-meghatározások
ban néha az egyik vagy a másik tag, ha hozzáértéssel pótolható, ki
is hagyatik, p. o. a második: vis kondan vurmana kajza negyed napra
az erdőbe ment (szó szerint : három nap múlva, ablativussal), v. ö.
fentebb vis kon irtsen tuvat kon-&in\e ; az első : vonne sohremra hiris poldemir a tizedik verszten szemközt találkozánk (tkp. tíz verszt
ben) , a mi tulajdonképen így kellene, a mint Reguly megjegyzi :
tuhhur sohrem irtsen vonne sohrem-sin\e ; hasonlóképen: tuvat posma
kartla&kisin\e virdai a negyedik lépcsőn fekszik, v. Ö. vis p. kartla$kin\en irtsen teprin\e virdai. — Ugyanezen kihagyási rövidítésből
magyarázható, hogy miképen lehet, mit különösen a Kátéban és az
Evangéliumokban találunk, az alapszámnév egyenesen, egyéb meg
határozás nélkül, a mi sorszámnevünk helyén, p. o. tuhur sapovet
a kilenczedik parancsolat, olta ölen hatodik czikk (Káté), von-pilik
Solinüe tizenötödik évében (Evang.) stb. Elsőgr. általában az alap
számnevek jelentését kettősen adja: három, harmadik; négy, negye
dik stb.
Az „első" sorszámnevet természetesen nem lehet az imént kö
rülírási vagy kettős meghatározásokkal kifejezni, s általában e szám
név más nyelvekben sincs összefüggésben az „egy" alapszámnév
vel. A csuvasban lii (ghi) képzővel hely- vagy időviszonyt jelentő
adverbiumokból és viszonyragos alakokból (locativus és ablativus)
képeztetnek melléknevek, p. o. kajran után, később, — kajranhi
utánavaló, későbbi, utolsó, orqohne akkor — on\ohnighi akkori, hal
most — halghi mostani. A da, dá, ra, ra, je locativusi rag ezen kép
zővel (hif ghi) együtt lesz di, ri} \i, : holara városban — hólari' vá
rosbeli, málda előtt — maldi' előttevaló, vurmanda erdőben — vurmandi erdőben való, hirin\e a szélén — hirin\i szélső.
E mel
léknévi képzés-módot a csuvas nyelv igen ügyesen fölhasználta, mi
dőn az „első"-t jelentő orosz perv'ij-t átvévén, még hi képzőt ragasz
tott hozzá : pervej-hi, perve-hi első ; hasonlóképen, mint az arab ere
detű aval (csuvasban csak: előtt, idő szerint) lett avalghi előbbi (tö
rök evvel-ki „első" is).
A „második" pervejhin\en tepri' (Reg.), azaz az elsőtől a meg
egye , vagy a mint már fentebb láttuk, csak tepri' (Káté : tabra,
Evang. tebri') xat' é^o^v használva.
A pervehi sorszámnévtől, meg a többire nézve az alapszámne
vekből képeztetnek sorozati adverbiumok, locativusi raggal és előtte
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a 3-dik személy birtokosragjával vagy a nélkül : ptrvehin\e (elsejé
ben) vagy pervej (pervehi) meg pervehire először; ikké&in\e vagy
ilikire másodszor, másod ízben ; = vissesinyi vagy vissire = harmad
szor, harmadízben; tuvatta$hi\e vagy tuvattera ~ negyedszer, ne
gyed ízben. Ilyen adverbiumok egyéb hí végű melléknevekből is ké
peztetnek, p. o. kajranhinle vagy kajranhira (utolsójában, utolsó
ban) utolsószor, utolsó ízben.
r
t/J A törtszámok kifejezésére, mire a magyar és más nyelvek
a sorszámneveket használnak, a csuvas természetesen csak alapszám
nevekkel élhet; Reguly erre vonatkozó e példát jegyezte meg: tuvat
tilberen ik tiibe mana tivre : két negyedrész juta nekem (szó szerint:
négy részből két rész, — tűbe rész). — A „másodfél, harmadfél"
stb. féléket így adja :
prede soro =
ikkide soro =
visside soro pc
vonnoda soro =
Néha, azt mondja, így

másod-fél, tkp. egy és fél (soro fél).
harmad-fél, tkp. kettő és fél.
negyed-fél, tkp. három és fél.
tizenegyed-fél, tkp. tíz és fél.
is : ikke soro kettő fél stb.

h) Némely adverbiumi kitételekről, melyekben számnevek is
szerepelhetnek, majd későbben szólunk.
11.
Névmások.
aj Az Önálló s z e m é l y i n é v m á s o k n a k , három kútfőnk
szerint, ezen alakjai vannak és a főbb casusok szerint ilyen ragozása:
1. szem. nom.
gen.
dat. acc.
instr.

a'be, ap (Elsgr.) a'bi (Visn.)
marii'n
ma'n'in
mana'
mana'
ma'nba
manba'

ablat
-

2. szem. nom.
gen.
dat. acc.
instr.
ablat.

a'ze, as te
sarii'n
sana'
sanba'

a'ze
sa'riin
sana*
sa'nba

ep v. e'be (
manen v. ma
mana'
manba'
manda'n
es v. eze
sanen v. sann
sana'
sánda'n
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3. szem nom.
gen.
dat. acc.
instr.
ablat.

v'il, vul ö, az
oriin
ona'
ónba'

vul
oriin
ona'
ónba
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vul
onen v. onn
ona'
(onbav.omba)*)
onda'n

Többes-szám :

1. szem nom.

•

ábi'r mi
gen.
piri'n
dat. acc. pira'
instr.
pirinb'á'
ablat.

2. szem. nom.
gen.
dat. acc.
instr.
ablat.

azi'r ti
sire'n
sird'
sirinba', sirinbd'

3. szem. nom.
gen.
dat. acc.
instr.
ablat.

volza'm, v'ilza'mok
vílzami'n
v'ihama'
v'ilzamba'

a'bir
pi'rin
pire'

e'bir
pi'rin
pire'

pi'rinba

'
pirinbe'n

a'zir v. e'z'ir
si'rin
sire'
si'rinba

e'zir
si'rin
sire'
sirinde'n

vulza'm
vulza'm'in
vnlzane'
vu'lzamba

vulza'm
vulze'Xí
vulzene'
vulzeme'n

Első tekintetre is szembetűnő, hogy a nominativusi alakok (ki
véve vuham-ot) nem egyezők a több Casusokban felmerülő töalakokkal; jelesen az 1. és 2. személyek, a miről különösen a többes
számi abir, ebir, azir, ejsir-alakokból meggyőződhetünk, egy a tulaj
donképen való névmástő eleibe ragasztott a vagy e-vel képezik nominativusaikat: a-bir, e-bir, a-zir, e-zir} mert pir-in, sir-in-h'ól pir, sir
jönek ki tökül, melyek a vagy e-hez csatolva a szó elején kedvelt
kemény mássalhangzójukat (p, s) meglágyítják, mi azért lehet is,
mert még utánok is marad önhangzó. Hasonlóképen az abe, ebe, aze
eze-t a-be v. e-be, a-ze v. e-ze-re kell taglalnunk, csak hogy az így
kikerülő elöragaszték nélkül való nominativusok : be, ze vagy (a
*) Máshelyről ide beiktatva.
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lágyítást is elgondolva) pe, se még sem egyezők a casusokbeli mari,
san tökkel. A se ugyan csak magashangúsága által különbözik sári
tól, meg a végén való w-hiánya által. Amarra találó példa a török
sen (ejtsd : szán) , melynek dativusa sana (sanga, azaz : san-ga) ;
emerre pedig magában a csuvasban találtunk már példát, hogy t. i.
a 2. és 3. személyek birtokosragjainak több casusban előtűnő vég
n-je a nominativusban nem maradt meg (lásd fentebb S. alatt). így
se-t épebb sen-nek végén w-vesztett alakjának kell tartanunk, s ha
sonló okokból a pe-t pen-helyett valónak tekinteni; pen (a-ben) pe
dig még az m-nek megfelelő p, b által különbözik man-tól, a mire
nézve megint csak a csuvas abaj (anya) szóra figyelmeztetünk, mely
1. és 2. birtokosraggal abajem, abuva (a 6-t megtartva), de 3. sze
mélyraggal : ameze (a b-nek megfelelő tn-mel). A még jobban rövi
dült ap v. ep, as v. es alakokat (megint kemény p, s, mert a szó vé
gén valók) tehát a-p vagy e-p , a-s vagy e-s-nek kell taglalnunk. Az
e-nek a szó végéről ily elvesztet látjuk az s = 2e 3-dik birtokos
személyragban is (ameze vagy ameü stb.). — Visnevszki táblájában
különösen föltűnő, hogy csak az egy azir mellett teszi ki a Regulyféle e előragasztékkal való ez'ir-t, de nem az abir, aze, ábi mellett
is. Ez megint grammatikájának tökéletlenségei közé való. Különben
a pír, sir határozottan magashanguak, és előragasztékos alakjaik
is, akár a, akár e az élőragaszték. Sőt úgy látszik, hogy épen csak
a pir, sir magashangúságának visszahatása által lett az eredeti a élő
ragaszték e-vé, v. ö. tepri ebből: ta-pri. — A pir és sir tők viszony
ragozásában föltűnnek kivált pirinba, sirinba instrumentalisok, meg
pirinden, sirinden ablativusok, a mennyiben nem közvetlen a pir,
sir többesi tőkhez járult a viszonyrag (így: pirba, sirbá, pirden, sirden). Itt kettős lehetőség van : vagy pirin, sirin magok az épebb
eredetibb többesi tők, és csak némely rag előtt maradtak volna ép
ségben , vagy pedig pirin, sírin genitivusi alakok, a mit legalább
pirinba, sirinbá-re nézve nem egészen valószínűtlen, úgy hogy ezek
ben a ba, ba rag régibben csak genitivushoz vagy legalább genitivushoz is járúlhatására maradott volna példa. A pirinden, sirinden-t
pedig akkor ugyanúgy és ugyanazon okból — bár nem is tudjuk még
világosan, miképen és mily okból — eredetinek kell hinnünk, a miképen és a mely okból Regulynak többesi ablativusa általában lehe
tett zenben végzetü (v. ö. fentebb a 220. és 232. lap.). — A harma
dik személynévmás, melynek normális nominativusalakjának vul-t
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vehetjük (vil és vol Elsögr.), tulajdonképen mutató névmás „az", s
így is van a csuvasban, p. o. on-cohne akkor. A vul nominativusnak
a casusokbeli on töhez mily viszonyban volta azonban nem az egy
csuvasból fejtegethető. De mégis különös, hogy a vul-bó\ s nem az
ow-ból képeztetik a többesszám : vul-zam. — Figyelmeztetünk végre
még a fentadott hármas táblában ElsÖgr., Visnevszki és Reguly kö
zött látható szóhangoztatási különbségekre; mindhárma csak a dativusi rag hangsúlyára nézve, meg vulza'rn-ra, nézve egyező ; Elsögr.
azi'r abi'r-je már az a'-be a'-ze-yel is ellenkezik, hol az előragaszték hangsúlyos, a miért is ezen alakok ap, as-ra (Elsögr.) rövi
dülhettek.
bj V i s s z a h a t ó n é v m á s (reflexivum) képeztetik a ma
gyar magam stbihez hasonló módon. Elsögr. mintájában még az ön
álló személynévmással együtt van adva (43. L).
Elsögr.:
Visnevszki:
a'be
ha'm
én
magam
ham magam
1. sz. nom
gen.
man'i'n ham'i'n
ha'm'in
dat. acc. mana' hama'
hama'
ha'mba
instr.
hámba'
ablat.

Reguly :
ham magam
hamen
hama'
hámba v. hamenhameran
[ba

2. sz. nom.
gen.
dat. acc.
instr.

hu v. huva' magad
hun v. huva'n
huna'v.huvana'
huba v. huvaba
(humba)
hundan v. huva[ran

ablat.

3. sz. nom.
gen.
dat. acc.
instr.
ablat.

a'ze hu te magad
sarii'n hui'n
sana4 hua'
huba

huva', hu CBWbhuj v. huva*
hu'jin v. huva'n
huv'in
hujne' v. huvana'
huné'
hu'vabathu'bala hujbe v. huinbe
huin\en v. huva[ran
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Többes-szám:
1. sz. nom.

abi'r ham'i'r mi ma- ha'm'ir magunk hamer

[gunk
pire'n ham'ir'i'n
gen.
dat. acc. pir'á' hámra'
pirinba' ham'i'r
instr.

ha'mirín
Tiam'ira'
ha'mirba

abl.
2. sz. nom.

azi'r hv'ir ti magatok magatok

siren hv'ir'i'n
gen.
dat. acc . sira* hv'irnu'
azi'r hv'irba'
instr.
ablat.
3. sz. nom.
gen.
dat. acc.
instr.
ablat.

ha'meren
hamer a'
hamerba
hamerdan
h uzamer, huvaza[mei
huza'meren
huzanura'
huzamerda'n

•

huva'zam
huvaza'm'in
huvazane'
huva'zamba

hujzem magok
hujze'n
hujzemd'
hujzen\e'n

Ezen visszaható névmások, hogy képeztetéséről valamit már fentebb
{8. alatt az elején, és ÍOf C. alatt) szóltunk; hozzá kell tennünk,
hogy a birtokosragokkal való alapszó huva, mely, midőn a „magam,
és maga" jelentésével j á r , épen csak birtokosrag nélkül való alak,
melynek casusai (huvan, huvana, huvaran, huvaba) szintoly szabály
szerűen készülnek. mint hola város-tói : holan, holana holaran, ho
ldba. A huva alapszó a fentebb S. alatt tárgyalt birtokosragozás sze
rint, így venné föl az egyesszámú birtokosragokat : 1. huvam, a mi
ből össze van vonva ham; 2. Imvu, a miből hu, gen. hun (huvuven,
huven helyett) ; ép raggal huvun, összevonva : hun, miből hun-dan
és talán humba (lásd alább); 3. huvi, rövidítve : hui v. haj, miből gen.
hujin, instr. hujbe; ép raggal : huvin, összevonva : hűin v. hujn, mi
ből hujne, huin\en és talán huinbe. — Azonban az alapszó huva maga
is rövidülhet (huv) hu-r& azért hu-zamer a huva-zamer mellett (v. ö.
tuvat-sir (241. 1.); ezen birtokosragtalan hu (huv) = huva-hoz tar
tozik Visnevszki egész hu-j& (huv-'in, = huva-ba), minthogy a má
sodik személyt nem tevén ki különösen, azt úgy látszik egyaránt
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erre is vonatkoztatja; különben az Evangéliumokban is találkozik
a hu mint harmadik személy, mi nem lehet más mint a ragtalan huva,
mely épen azért mert személyragtalan, mind 2-dik, mind 3-dik sze
mélynek állhat. A Visnevszkiféle dativus huné sem szólhat az ellen,
minthogy nála haiigne is van haliga mellett. Már most lehet az iránt is
kérdésünk, vájjon az Elsögr. szerint való, 2-dik személyt jelentő hu
személyragos-e vagy nem ? Noha föl lehet hozni dativusa hua (huva)
mellett a Kátéból abua (abuoa) = anyádnak, anyádat, mi határozot
tan személyragos : mégis hajlandók vagyunk, itt ragtalan alakot (hu,
huv = huva) ismerni föl, mert különben mégis hu-ba helyett humba-t
mondott volna, ö, ki a pirinba, sirinba-t, s kivált az ik&imba-t ismeri
(8. alatt, 232. lap.). — Ezen instrumentális-alakok (pirinba, sirinba)
biztosabb fölfogására azonban a Regulyféle hámba mellett való hamenba instr.-alakban nyerünk egy adatot. Ebben alig lehet genitivust
nem ismerni, melyhez ba rag járult; és egy más így magyarázható
alakot találunk ezen példájában : porda Immbaií havimba = a
balta veled-e (nálad) ? velem (nálam) ; huniba a 2. személyre nézve
ugyanaz, mi hamm az elsőre nézve, azaz phonetice írva hunba helyett,
és hun szintúgy lehet genitivus mint hamen • hasonlóképen van huin-be
a 3. személyben; azonban, miután a második és harmadik birtokos
raggal való nevek genitivusa oly összevont végzetü, hogy magának
a 2. és 3-dik személyragnak ép alakjával egyező, nem lehet itt el
dönteni, vájjon a hunba huinbe-beli hun hain genitivusok vagy csak
ép birtokosraggal való alakok. Ezen utóbbi esetben hunba (humba)
huinbe nem hamenba-v&l hanem hamba-val állanának egy fokon.
— A többesi alakok így keletkeznek huva alapszóból : 1. huvamir, huvamer összevonva harrür, hamer (a személyrag m'ir, mer) ; v.
ö. ham ebből huvam. 2. huva -\- ir, er, r ( = -tok; így az igéknél is
m'ir, b'ir 1. szem., ir 2. szem. p. o. pol légy, pol'ir, <poler legyetek)
lesz huvir, valamint u (un) egyesszámú raggal huvu(n); összevonva
huv'ir helyett lesz hv'ir, mit csak Elsögr. ád, mint igen becses adatot
a megvolt csuvas birtokosragozáshoz. Mert Reguly már csak a töb
bes-számba tett alapszón (huvazam, huzam) ismeri az er = magy. -tok
ragot, s így a második személybeli huvazamer nincs teljes összhang
zásban az elsőbeli ha-mer-rol. A Regulyféle hujzem egyesszámú huj
(huvi helyett) rendes többese s azért készült így, mert a mer, er-hez
hasonló képzésű többesi 3-dik személyrag nem volt, valamint az
önálló pir (abir, ebir), sir (azir, ezir)-h.ez képzésére nézve nem ha-

252

BUDENZ JÓZSEF.

sonló a vulzam se. •— Figyelmeztetve megjegyezzük még az Elsögr.
szerint a hámra és hv'irna dativusok között, valamint a pirinba ham'ir és azir hv'irba között észrevehető diserepantiát; végre még azt
is, hogy többesi r-es személyragokhoz (mir, mer, ir, er) a ba, dan
viszonyragok közvetlenül járulnak : ham'irba, hamerba, hv'irba, hamerdan, huzamerdan, melyeknek ellenébe tarthatók: pirinba, sirinba,
pirinden, sirinden.
c) M u t a t ó n é v m á s o k (demonstrativa).
1) Ku ez. ElsÖgr. erre és Zds-re (47. 1.) azt jegyzi meg, hogy
nem ragoztatnak, azonban igen gyakran használtatnak. Visnevszki
és Keguly ellenben ragozzák; a ku-t ekképen :
nom.
gen.
d. acc.
instr.
abl.

ku Visnevszki
ko'nen
kona'
ko'nba

ku
Reguly
ko'nen
kona'
konba v. komba
kondan

többes : ku'zam (V.)
kuzam (Reg.), amaz a
szokott módja szerint
ragozva, magától értetöleg emez is, noha
nincs közölve.

2) Sa'ga vagy Sa'k ez. Ezt Elsögr. is ragozza :
nom.
gen.
d. acc.
instr.
ablat.

Sa'ga Elsögr.
Sakká'n
Sakká'
Sakimba'

Sa'ga Visn.
Sa'gín
Sagna'
Sa'g'imba

Sa'ga v. Sak Reg.
Sakkén
Sákna'
Sagenba
Sagendan

Többes-számban : Sáksa m (Elsögr., s ezt szol :ottképen ragozza) és
Sagaza'm; Visn. csak Sa'gazam (s ezt ragozza); Reg. csak Saksam.
3) Sa'va vagy Sav, az.
nom.
gen.
d. acc.
instr.
ablat.

Sa'va
Sav'i'n
Savna'
Savamba'

Sa'va Visnevszki
Sa'v'in
Savna'
Sa'v'imba

Sa'va v. Sav
Za'ven
Savna
%avenba
iavenda'n

Többes-számot Elsögr. nem ád, a vil (vul) többes-számára utalván
(vulzam); Visn. Sa'vazam, Reg. Savzam.
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4) vul az. Lásd fent a 3-dik önálló személy-névmást.
5) les az (Reg.); Uis (Elsögr. Visn.)
nom.
les Reg.
„. „
.
. ,
, v,
Elsogr. nem ismeri Uis ragozását;
gen.
lesin
°
°
° ,
,v
Visn. csak azt mondia, hogy ugy
dat. acc. testié
,.i
. . ,
• ,
• t.
n ^' J )
ragoztatok, mint $aüu, a mivel meg
nem elégedhetünk.
ablat.
lesin^en (lere'n).
többes-számban : lessem.
Az első három, ezen csuvas mutató névmások közül legelső
tekintetre is megint azon sajátságot tünteti élőnkbe, melyet már az
önálló személyi névmásokon vettünk észre : a nominativus külön
bözik a casusokból kivehető tőtől. így először ku-nak megfelelő tőül
mutatkozik kon (kon-'in, kon-a, kon-ba} kon-dan) s már nem lesz szük
ség nagyon bizonyítgatni azon állításunkat, hogy ku épen úgy vesz
tette el végéről az n-t, mint pe (a-be, e-be én) meg se, (a-ze, e-ze te)
pen, sen helyett valók. — A $a</a-nak és $aua-nak casusbeli tője
meghatározására tekintetbe kell vennünk : a dativus, instrum. és ablativus alakjait. Arról nem lehet kérdés, hogy Sagendan, Savendanban mi a tő, mi a rag : amaz tisztán Sagen, Savén (nem különben,
mint snjtandan-b&n üojtari). Ez jóformán bizonyossá teszi, hogy ,a
dativus alakjait is így kell taglalni: Sagn-a (V.), Sakn-a (R.), Savn-a;
végre az instrumentalisokat így : Sagen-ba (R.), Sag'inba (V., könnyű
ejtés szerint: -'imba), Sakm-ba (E.7 phonetice bakimba), Saven-ba (R.),
Savin-ba {W., -imba), Savan-ba (E., -amba). A ba előtt netalán álló genitivusról itt nem lehet szó miután Sakkén (R.) és Sakkan (E.) a Saga
genitivusalakjai (nem S igen, v. Sak'in) és a hasonszerü tők on, kon
(ónba, konba) sem mutatnak ilyent a ba rag előtt. így a Saga és Sava
névmásoknak ezen tőalakjaik tűnek elő :
S<tga : Sagen (R.) Sag'in (V.) Sak'in (E.)
Sagn (V.) Sakn (R.)
Sava : Savén (R.) Sav'in (V.)
Savn (R. V. E.)
Saván (E.)
Már most ha azt kérdezzük, mely az igazi két tőalak, melyek
ből mind a Saga Siva nominativusokat, mind a több töalakok vál
tozatják megmagyarázhatjuk, mindenek előtt Sava-va nézve az El
sögr. adta Saván után igazodhatunk el könnyen. Ugyanis e töalakból
NYELVT. KÖZLEMÉNYEK.
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(Saván) Sava csak ugyanazon w-vesztéssel állott elő, melylyel már
a-be, a-ze, ku névmásoknál eléggé megismerkedtünk. A nem hang
súlyos a könnyen gyengül "f, (Reguly írása szerint majdnem minden
kor) e-re : így Savan-bói lesz %aviú, Savén; a hangsúlyos dativusi a
előtt való szótagból pedig ily i, e is nagyon közönségesen kiszorul :
így lesz Sav'in, Saven-b'6\ Savn. •— A Sava = Saván szerint pedig
Saga-ra nézve is Sagan-tö következik *), melyből a fent kitett egyéb
töalakjai is hasonlóképen magyarázódnak. (Reguly így ír : Sagen és
Sakn ? mint pürdiina és piirtne). A Saga tehát n-vesztéssel Sagan-bö\
eredt. Még tovább haladt csonkulást mutatnak Saga és Saga helyett
való ezek : Sak, Sav, melyek e tekintetben az ap, ep, as} es (abe, ebe}
aze, eze helyett) szakasztott másai, s látjuk, hogy nem hiába van a
hangsúly Sa'ga és éa'ya-nak első szótagjokon. — Az ily tők (Sagan,
Savon) és nominativusban való tőalakok (Saga, Sava) mellett neta
lán föltűnő genitivusokra nézve (Sakkén, Sag'in, Sav'in) egybevethető
(230. lap.) ide, gen. ulin (de ép tője is ulin), v. Ö. manin helyett mann
stb. Regulynál a kettős mássalhangzó (lek : Sakkén) nem hangsúlyos
végönhangzó mellett másutt is fordul elő, p. o.pügö,pükkün (gen.) és a
2. és 3. birtokosraggal: a'da — atíu, atti. Elsőgr. Sakka-t mond, de
Savna-t mint dativust; ez egy részletes eltérés, milyen abua (Káté,
nem abuna), sőt uluven (Reg.) nem uhinen (vagy ulunn, ulun).
A Saga(n) és Sava(n) névmások különösképen hasonelejüek :
mindegyik é«-val kezdődik; továbbá kéttaguak; végre amaz „ez",
emez „az" jelentésű: mindez azongyanítástébresztheti— gyanítást,
mondom egyedül a csuvas nyelv adataira való szoritkozásunk mellett,
de a jakut meg a több törökség egybehasonlításával meggyőződött
fölismerés lehetne (csakhogy az ide behozni nem akarjuk) — tehát
azon gyanítást ébreszti bennünk, hogy Saga(n) és Sam(n) tulajdonképen összetett névmások, amaz Sa előragaszték és kon (nom. ku)
mutató névmásból, mely szintén „ez" jelentésű, emez Sa és von =
on (nom. vuí) mutató névmásból, mely szintén „az" jelentésű. A kon
nak &-ja mihelyt Sa után kerüle, szintúgy kellé, hogy lágyuljon,
mint a-ze e-ze-ben se(n)-nék s-je. így lett Sa-go(n), Sa-ga(n); %ava(n). S már most megértjük, hogy Elsőgr,, a Sava-nak nem adván
többes-számát, miért utal a v'il (vul, tő : on) többes-számára.
Az 5) alatt fölhoztuk les (lb%) mutatónévmás a ragozásában
') E v a n g . - b a n elő is fordul 8agan-dcm.
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olyannak mutatkozik, mintha harmadik birtokos-személyraggal volna,
S ezt lehet is képzelni, ha, a mint Reguly czímzi, főnévi névmás.
Tekintetbe jö kivált lesin\en ablativus. A személyrag maga az s :
le-% (az Evang.-ban néha teljes ze-vel is : la-ze) s ebbeli néze
tünket gyámolítja, hogy a tiszta le is előfordul némely adverbiumokban : le~ren (Visn. la-rán) — on-dan onnét, h-re (V. la-ra) ott.

d) K é r d ő n é v m á s o k .
1) Kam k i ; többes-sz. kamzam (Reg.) kik; Elsőgr. Visn. elhagyák a többes-számot.
nom.
gen.
dat. acc.
instr.
ablat.

kam Elsőgr. Visn.
ka'min
kama'
ka'mba
\
i

kam
Reg.
ka'mm
kama'
kamba
kamra'n

2) min mi; többes-sz. minzem (Reg.); Elsőgr. Visn.-nél nincs
e többes-szám.
nom.
gen.
dat.
acc.
instr.
ablat.

min Elsőgr.
minin
mind'
mind'
minba'

min Visnevszki
min
mind'
mind'
minba

min
mine
min
minba
minbo.'n

Ezekben Visn. min genitivusa, nyilván minn = minin akár
lenni, v. ö. mami = man'in (Reg.). Elsőgr. és Visn. is min n-jét Ht-nel
írják ugyan, de írásmódjukban a i> nem biztos megjelelöje aj-hangúságnak, többnyire csak a magashangúságnak; Reguly szerint kiteszszük , csakhogy ő is gyakran elhagyja, p. o. min vuhutra mikor.
Megjegyeznivaló, hogy Regulynálwm accusativusa is min, ellenben
Elsőgr. Visn. mind mint egyebütt = dativus.
3) hnze v. hu& melyik, mely (Reg.)
huie, hus Reg
nom. hii7M' Elsőgr. huie, IWB (Visn.)
husin
hu'zin
hu7.iji'n
gen.
hu&ne
huzne'
d. acc. hunná'
hu'zeba
hvzaba'
instr.
husimén
abl.
Többes-sz. hu&sem (Reg.), huzuza'm (Elsőgr.).
IV
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E névmást Visn. egyenesen relativum-nak nevezi, s csakugyan
ilyennek használtatik a Textusokban. Mennyire ez ráalkalmazás,
nem kutathatjuk itt. Külső alakjára nézve nagyon hasonlít les demonstrativumhoz, azaz Jiuíe, 7?ws-ban is látszik harmadik birtokos
személyrag : hu-Ze} 7m-s. Mert ugyanezen hu tő még némely advermiumokban van meg :
hun-\a és hu-s%an mikor (Visn. hon-fta, hu-8an), melyekből talán
mint hu épebb tökalakját hun vagy hon-t lehet kivennünk. Sőt a
kérdő helyadverbiumok :
éta hol, hova, stan honnét (V. R.), Malla hova felé (R.) ugyan
azon kérdő névmástőből valók, csakhogy ez nagy furcsául egészen
eltűnt belőle. Ezt világosan láttatják ezen adverbiumok azon alak
jai, melyeket a — hát mégsem oly nagyon haszontalan — Elsőgr.
tartott fenn (66. lap. az adverbiumok lajstromában) :
hstan honnét, héta'lla hova, melyek nyilván , a nem az első
szótagra eső hangsúly miatt, rövidültek ezekből :
huéta'n, huéta'lla, a mi szerint husta' is ( = éta'). Taglalódnak
pedig így : hu-é-ta} hu-é-tan, hu-é-talla (ta, tan, talla, helyviszonyragok) s az ezekben meglévő harmadik birtokosrag (s) megértésére,
képzeljük csak, hogy a magyarban mondanák (noha nem mondják)
ezt : „melyikütt" , meg ezt : „melyikünnen" í l Z t l Z „Hí többi között
mely helyen v. részen, helyről, v. részről" , a mi egyet ér evvel :
„mely hely-é-n, hely-é-röl v. rész-é-röl".
4) Hogy ezen kérdő adverbiumban : j&ple hogyan (Reg. így is :
leple) még egy külön kérdő névmástőt je (le) kell-e fölvennünk, vagy
ez is valamely erősebb hangváltozás és szórövidítés által az eddigiek
valamelyikéből keletkezett, azt itt függőben kell hagynunk (lásd
alább e, 4.). A jeple külső képzése megfelel a mutató §apla-nsik ($'<
mi a %aga éava-nak előrészül szolgál, maga eredeti mutató névmástő ;
meg pia rag = hala, a ha instrumentalis-rag épebb alakja).
A min kérdő névmásból meg ugyanazon sker-h'ö\ melylyel a
határozatlan melléknevek kifejeztetnek (lásd 9. alatt), össze van téve
misker, micsoda (Reg.), többes, miskerzem.
Ragoztatik, mint fentebb a mellékneveknél -sker, p. o. miskerba,
miskerde'n.
Egyéb névszói képzésekről, melyekben a kérdő névmás, de
más névmás is szerepelhet, alantabb együtt.
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e) H a t á r o z a t l a n n é v m á s o k (indefinita).
Ily énekül használtatnak főleg a kérdő névmások, részint is
mételve (hm hm) részint hozzájáruló particulával határozatlanság
értelmét tüzetesebben kifejezve.
1) tagam valaki, néki (régi magyarban = valaki), Reguly ez
orosz fordítását adja : ne znaju kto — nem tudom ki. — Ez ta particula és kam ki, mely szabály szerint, mihelyt ta-hoz szorosan hozzá
csatlódik, gam lesz. Visnevszkinél 23. lap. tdka'm.
2) temin valami (nem tudom mi) ; lett ta-min-h'ól, az élőbe ra
gasztott ta áthasonúlván íe-re , mint a-be — e-be, te-pri. Hasonlóké
pen misker ezen ta, fe-vel lesz :
temsker • — mind a kettőt említi Visnevszki is, 23. és (56. 1.),
az utóbbit kevésbbé összevont alakkal.
td'min és tcimiske'r nincs tudva mi, némi.
3) ta'kei v. tahié némelyik, némely (Reg,), tahm (Visn. 23. 1.).
— Második része, hm f/m-s) kérdő névmás, melynek itt egy uj alak
ját látjuk : kes (7be-s), a továbbragozásban, az első szótagra (ta) eső
hangsúly miatt, elveszti önhangzóját s összeszorul As-re: gen. tak&in,
dat. takme, abl. taMinlen. Hasonlót látunk a hu-ból származó humán
nál, mely indefinite :
tah§an vagy tokban valamikor, néha.
A több ide tartozó adverbium :
tahun\a valamikor (ta-hunyok)
taUa valahol, valahová (ta-Bta)
tastan valahonnét (ta-Man)
ta&talla valamerre, egyvalamerre (ta-ntalla).
Mind ezen ía-val összetett kérdönévmásoknak szó szerint való
értelme tulaj donképen : tnég-kérdö névmás, vagy m&ji-kérdÖ n.-ts, s
ía-val való csuvaskérdö névmásnak még tökéletesen látjuk kérdő
jelentését ezen Regulyféle példában : kampilet Soldalikran ta&ta polep
= ki tudja, egy év múlva még-hol-is leszek ; de tá&ta alá jegyezte:
„vagy sía".
4) A jeple (leple) kérdő adverbium (hogyan, mint ?) tfa-val
lesz : tenepVi' vagy telepia (itt d-vel, írva, mi nem tesz különbséget).
Jegyezzük meg ebből a ne-pla-beli ne-t, mely majd a fentebb d, 4.
alatt kérdés alá tett kérdő névmástöt világosítja föl.
A ta helyett ugyanezen kérdő névmási alakok kirik c s akár
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bár-ral is összetehetök, melyhez még ugyanazon ta járulhat hozzá,
te képiben : kiriktc. így lesznek :
kirik-kam v. kirikte-kam akárki
kirik (kirikte)-mixi v. misker akármi
kirik-hus akármelyik, akármely; kirik-huian stb.
kirikte-leple akárhogy, stb.
Elsögr. adverbiumai között egy ide tartozó van (66. 1.) : kirak
tamind akárminek.
5) Csupán ismétlés által is fejeztetik ki a határozatlanság értel
me a hu& (huze) kérdő névmáson: Ims hus némely, p. ö. hu$ hu$ sin
némely ember; megfönévileg • huze hvze ki1\is, huze huze kilimaris
= némelyek jöttek, némelyek nem jöttek. V. ö. még : hus hus sirda
valamelyik helyen. Még meg kell jegyezni, hogy, ha e kettős hu$
hu% ragoztatik, mindegyik veszi föl a viszonyragokat : gen. husin
husin, dat. hume hu&ne, abl. husinkén husinkén
6) Az ismételt számnév per, egy :
per-per = valamely; tehát más jelentésű, mint magyar „egy-egy",
mert ez csuvasúl prar v. perzer. P. o. per-per sinna par valamely
embernek add, mana per-per is par nekem valamely munkát adj ;
per-per sirda valamely helyen; per-per $.oh valamikor. — A per le
het harmadik birtokos-személyraggal is, vagy csak másodika, vagy
mindketteje. De ragozáskor mégis csak a második helyen való ra
goztatik. Természetesen ilyenkor fönévileg van használva, p. o. pripri ilis onda valamelyik majd elveszi ottan. (Az ige ilis tulajdonké
pen többesszámban való, s ez némileg azon észjárási fölfogáshoz ve
zet, melynél fogva a csuvas per-per, per-pri, pri-pri azt teszi, a mit
nekünk „valamely, valamelyik." Ez észjárási fölfogás, úgy látszik,
nagyon közeledik ahhoz, mely a magy. „egy s más, egyet-mást stb.
egyik-másik "-félékben mutatkozik. A csuvas pedig, a mint már tud
juk, a „másik"-at szintén per, pri- vei fejezi k i , meg tepri-ve\. A
fent idézett mondatban tehát pri-pri ilis tulajdonképen : egyik má
sik — s minthogy több személy, bár egyenként is gondoltatik mint
alany, azért többesszámban többen — majd elveszik. — A per-per,
pri-pri ragozása :
gen. per-prin
dat. per-pem
abl. per-prin\en

pri-prin
pri-prine
pri-priyi\en
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Reguly szerint igéknél (tehát adverbiumként) előfordul pre-pre
is, p. o. pre-pre jerseyt kii egyvalamikor, ha ráérsz, jöjj (azaz : egy
szer vagy másszor).
7) Indefinitumot kifejező körülírásos kitételekben használtat
nak polzan (ha lesz) vagy polin (légyen), egyszersmind a kérdő név
máshoz vagy néha pohan, polin-h.oz járulván a fent is szerepelt ta
(a hangzatilag kellő alakban : da, de, te).
P. o. kam-da polzan ha bár ki lesz is, vagy : kam polzan-da
min-de polzan, misker-de polzan ; hus-te polzan stb.
$ta-da polzan v. sta polzan-da bárhol is ;
huian-da polzan bár mikor is ; leple-de pohan bárhogy is.
meg : kam-da polin v. kam polin-de bár ki légyen, bár ki is ;
min-de v. misker-de polin • hus-tepolin stb.
$ta-da polin, hu$anda polin, leple-de polin.
A polin-na\ való kitételeknek Elsőgr. és Visnevszki is (az adverbiumok lajstromában) adják némely nyomait. Elsőgr. 64.1. husandaboli'n (husan-da, boli'n) = némelykor, bármikor; 65. 1. h'itanda-boli'n (hítan-da-bolin sic! alkalmasint szedő-hibából ti a m helyett, és
hstan-da-bolin-t kell olvasni, mert 66. két ily alak van : hstan, hsta,
melyekről fentebb ff 3. alatt szóltunk ; azonkívül pedig, ha csakugyan
M-t nem m-t akart írni, a következő betűt nem í-nek hanem d-nek
írta volna). Visn. 55. 1. szintén : hu%an-da boli'n bármikor is.
f) A kérdő névmások, valamint határozatlan, úgy t a g a d ó
n é v m á s o k jelentését is öltik magokra, némi particulákkal szoro
san egybefüződvén. így a csuvasban a tagadó ni a kérdő névmások
elé áll, s többnyire még hátul a nyomatékot adó ta (da, de, te) csatlódik hozzájok. Reguly így adja ezen alakokat :
nikam-da senki se
nimixí-de' v. nim-de semmi se; szintén : nimsker-de.
niks-te v. nihm-te egyik se.
A da, mond Reguly, el is hagyható ; csak niks-te-r'öl nem hagy
ható el, tehát nem lehet niM vagy nihus, de igen : nikam, nim (csak
így találkozik a példákban, nem nimin); de gyakran csak helyét
cseréli a da , midőn , a névmás főnév előtt állván, a főnév után he
lyezkedik. Még meg kell jegyezni, hogy bár tagadás értelme van a
?it-ben, azért mégis mondatban az igének is tagadó formája kívánta
tik meg. A nikam stb. ragozása nem különbözik a kam stb. kérdő
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névmások ragozásától (csak niks-te rövidebb alak ragoztatik, úgy
mint takes, nem nihvs-te) : a da (de, ta, te) magától értetöleg csak
a viszonyragok után áll. p. o. nikamran-da} nikamen-da stb. cs így a
viszonyragokat elötííntetö adverbiumok után is : nista-da, ni&talla-da,
nistan-da, níleple-de (v. nijeple-de) • nem különben : nihun\a'-da, nihus%an-da vagy nihs$an-da (Ezt az egy tagadó alakot találjuk Visnevszkinól 55. 1. nihus&a'n-da soha. Elsőgr.-ban 63. 1. ezeket: nimi'n
semmi, niminda' korántsem, tkp. semmitsem; nijeple sehogy, semmi
képen.) — Használatukról néhány példa : onda nikamda kürtien:
oda senki som jött (hűmen = nem jött) ; eb nimskerde (vagy: nimde)
kormán : én semmit sem láttam (eb — kormán = nem láttam); min
is $ok semmi munka sincsen; nini popleme-de pilmarem semmit sem
tudtam szólani; nikste polesmaris egyik sem segített (polemiaris
— nem segítettek ; v. ö. pri-pri ilis fentebb e, 6. alatt).
Csak egy kivételt említ Reguly, az igén is megkívántatott taga
dás iránt : nik^te, úgymond, ablativusban nem tagadó állítmánynyal
is összeköttetik, hogy comparativust jelentsen, p. o. ku nik$in\en lajih eto lugse iz vzéch drugich (ez minden többek közül jobbik), ku
laza niküinfen ojrem turat cta losad vsech drugich otlicnéo (ez a ló
minden többinél különb). A fordítást megértjük, de nem azt, hogy
fejezheti ki a csuvas mondat annak értelmét. Azt tudjuk, hogy a
comparativusi alak nem szükséges a másik hasonlított fél ablativusa
mellett : vul mandan p'iz'ik (ö tőlem nagy = ) ö nálamnál nagyobb.
De nik&inlen azt tenné (egyiktől — azaz a hasonlításban) egyiknél
se (mintegy : semmelyiknél) és „semmelyiknél jobb, v. egyiknél se
jobb" hogy lehet oly egész megfordított értelemmel : „mindennél
jobb", az homályos előttünk, mindaddig míg m-ben magában látjuk
kifejezve a negatiót. Hát ha az nem is úgy van, és nem ok nélkül kí
vántatik a tagadó értelem létre jőtérc okvetetlenül tagadó állítmány
(azaz valamely tagadó ige vagy igealak) is ? Ha nik&in\en (a két
példában te nélkül van) magában olyasmit jelenthetne, milyen „bár
melyiknél, akármelyiknél", akkor már megértenők mit tesz : „bár
melyiknél jobb".
A m-nek a tagadó értelem kifejezésére korántsem szükséges
voltát mutatja még a csupa pri-de (3. személyragos ,7egyil számnév
és da) tagadó névmásul (ha általában e nem szorosan vehető kifeje
zéssel akarunk élni) használtatásn : p. o.
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pri~de kilmare egyik sem jött (egyik-is nem jött)
prine-de tidimarem egyiket sem fogtam meg.
perne-de pomarem egynek sem adtam.
prin^eri-de ilmarem egyiktől sem vettem.
Meg adverbiumként pre (v. ö. fentebb e, 6. pre-pre) : pre-de
kormán eb ona egyszer sem láttam őt.
ff} Önálló b i r t o k o s - n é v m á s o k (possessiva).
Általában a csuvas genitivus „valakinek birtokában levő, valakié"-féle önálló névszó gyanánt is járhat, mely megint viszony
ragokkal ragozható. Azért Reguly nem rosszul nevezi egyenesen
possessivusnak. így a személyi névmások (én, te, stb.) genitivusai
is egyszersmind névszói pronomina possessiva (enyim, tiéd) és a meg
felelő magyar birtokos-névmásoktól csak annyiban különböznek,
hogy nem még birtokos-személy ragot is mutatnak hátúi. Alakjaikra
és ragozásukra nézve Reguly mellett Elsögr. és Visnevszki is egy
bevethetők, ez utóbbi legalább az „enyim"-et közölvén, Elsögr. többet.
1) manen enyém ( = ebe én , genitivusa) Reguly, marii'n (E.),
ma'nin (V.)
d. acc. manixe'

'dat. manna', mawnE. manne' v. ma'n'inne

fv.

acc. manmna
abl. manen\en v. mann\en
instr. manenbe'
gen. manenn
2)
d.acc.
abl.
gen.

mannebei
mann

sanen tiéd (R), sa'riin (V.)
sanne' Reguly
8anm\en
sanenn

\
mariinba
mann, mariiriin

3) onen övé (R.), o'riin (V. E.)
onne' Reguly, oriinna E.
onen\en
onenn

4) pirin miénk (R.), piren (E.), pi'rin (V.)
dat. acc. pirinne' Reguly,
pirinna' E.
abl.
pirin\en R.
instr.
pirinnbe R.,
pirinbd' E.
génit.
pirinn v. pirinen R., pirenen E.
5) si'rin tietek Reg.
d. acc. sirinne' Reg.
ablat.
sirin\e,'n
instr.
sirinnbe

6) vidzen övék (R.) vulzamin (V.)
vulzennii'
vulzin^e'n (-zenien?)
vulzennbe
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Ezen ragozásban vannak bár csekély és könnyen magyaráz
ható eltérések a közönséges w-végü nevek ragozásától. Már fentebb
látók, hogy amanen gcnitivus (lásd t i , a; Reguly mintáját) rövidül
mawn-ra, sanen — sann-ra, onen — onn-ra, : így itt is e három alap
alak így rövidül mawn-jéw-ben és a dativusokban mann-e sann-e, onn-e.
A genitivus várható szabályszerű alakját Visnevszki adja ebben :
manin-in • manenn, sanenn, onenn (R.) is még elég épek, hogy a manenen, sanenen, onenen-t lehet belőlük kiismerni; különben ez alak je
lentésénél fogva aligha fordulhat elő gyakran (enyimé, tiedé, övéé).
Végre észreveszünk a manen, sanen, onen mélyhangú tőkhez já
ruló ragokban Regulynál és Elsögr.-ban határozottan előtűnő magas
hangúságot, a mi csak olyan jelenség lehet, mint a harmadik birt.
személyrag után mutatkozó magashangúság (lásd fentebb 8. alatt).
— A 4. 5. 6. ragozásában csak a Regulyféle pirinnhe, sirinube, vulzennbe föltűnök, hogy miért vannak kettős ww-nel. Ez lcgfelebb azt
akarná jelenteni, hogy a 5erag csak a genitivushoz csatlódott volna,
minek lehetőségét már több esetben láttuk; és ugyancsak a pirin
szabályszerű genitivusa jpirinen (E. R.) lesz pirinn is. Azonban egy
példában Reguly pirin-be-t ír, egy rc-nel : vul pirinbekil\a ő a miénk
kel jött.
A manen, sanen, onen (nem a birtokosra, hanem bú
tokra vonatkozó) többesszámát Reguly nem adja, sőt azt mondja,
hogy nincs, mert így mondják : man utsam kil\is — manen-da kil\is
az én lovaim jöttek (mondja az egyik) — az enyéim (manen enyim)
is jöttek (rá mondja a másik). Meglehet, hogy ily esetben a többesszám különös megjelölése nem kívántatik szükségképen : de azért
nem látni okát miért nem lehetne az, és csakugyan Elsögr. adja és
ragozza a man'in és on'in többesszámát is: amaz mannezam (a manne
úgy, mint mannebíi; az e talán csak közbe van téve a mann-zam,
mannbli könnyebb ejtésére; azonban v. ö. még alantabb 8. alatt kam'innebd, kamzam'ineba), emez on'inzam. — A pirin, sírin, vulzen töb
besszámát pedig így adja Reguly :
nom.
dat.
abl.
gen.

pirinzem mieink sirinzem tiétek i vulzen (sic !) Övéik
pirinzene'
sirinzene'
! vulzenzena
pirinzen\en
sirinzen\en
\ vulzenzen\en
!
pirinzen
\ sirinzen
vulzenzen

Fönnakadunk a vulzen-en, mely maga magának többese volna,
annyival inkább mert Reguly alájegyzi, hogy „nem vulzenzem", noha
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mindenki látja, hogy ezen többesi alak van a több casusokban. De
szerencsérc épen az „övéik" mintája alá még egy példát jegyzett
föl, melyből megértjük, hogyan került oda vulzen. A példa ez : vul
zen asezen „ö atyjaik-é." Az egész egy possessivus: atyjaik-é, mely
nek nominativusa : vulzen amzem. Ámde a vulzen itt, hogy úgy
mondjuk, nem possessivus, hanem genitivus, mely után harmadik
birtokos-személyraggal való névszó (ase = atyja) áll, vulzen ase-zem
tehát : az ö (eorum) atyjaik; a csuvasban nincsen a mer, er (unk,
tok)-hoz hasonszerü, magy. jok,-ok jelentésű 3. személyrag, hanem
helyette a magy. ja-jelentésü, különben egy birtokost jelentő hasz
náltatik : igy vulzen ose = eorum atyjok ; ez megint többesen vétetve :
vulzen a$e-zem = eorum atyjaik, mintegy : atyjok-ok, vagy ha törö
kül mondatnék (noha ez sem szokásos) : anlarín ata-si-lar. Látszik
tehát, hogy Reguly csak ezen, imént másképen magyarázott példából,
melyben nincs is egyenesen kifejezve az „övéik" — vette be mintá
jába ama különös vulzen-t. Bizonyosan, ha ilyen csuvas mondatra :
pitin aitazem kü\is (a mi atyáink jöttek) ez volt volna a felelet :
„az övéik is jöttek" ez nem lehetett volna más mint ez : vulzenzem-de
kil\is. — Elsögr. egyébiránt: pirenzam mieink, rendesen ragozva.
7) A ham magam stb. visszaható névmások birtokos névalakait
Regulynál ugyanott ham séb. mellett találjuk így :
hamen magamé,
d. acc. hamentla
abl.
hamen\en
instr. hamexibe

hun magadé,
hunnd
hunen\e'n
hunew.be

hujin magáé
huinnei'
hujin\e'n
hujinbe

„Szintúgy : hameren magunké, — hamerenna, stb." (Azaz ezt
a „stb."-t úgy kell értenünk, hogy : huzameren magatoké, hujzen
magoké). — A birtok-többesről csak egy példa van jegyezve : hamerzenna v. hamerinzenna korimarem = a magunkéit nem láttam.
Evvel tehát azt mondja, hogy a hameren-nek pirinzem-féle töb
besszáma : hamerinzem (hamerenzem) vagy rövidítve hamerzem (?). —
Jegyezzük meg még azt a szót, mely a maga-birtokosság kiemelé
sére hamen stb. elébe léphet: hazat (tulajdon, saját): ku hazat ham'in
= ez saját (v. tulajdon) magamé.
Visnevszki ide tartozó csak
hu'v'in-t említi (27. 1. — magáé); v. ö. a hvva , hu-nak Visnevszkiféle genitivusát (fentebb />. alatt).
8) A mutató valamint kérdő névmásoktól származó birtokos
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névalakokat Reguly nem jegyezte meg különösen; de Visnevszki
említi azok közül : %a'vín azé (v. ö. onin), %a'g'in ezé, koriin ezé;
Elsögr. pedig a 46. lap. ezt : ka'min, és ragozását is adja, egyszers
mind több birtokost jelentő többesszámáét :
ka'min kié
dat. acc. kam'innW
instr.
kaminneba'

kamzam'i'n kiké
kamzam'inná'
kamzaminebd'

Ezek szerint és a fentebbi analógiák szerint , könnyen kiki
magának képezheti a Regulyfélóket is, melyeknek följegyzését nem
tartotta szükségesnek.
h) Mutató és kérdő névmások (meg a kérdőkkel képezett ha
tározatlan és tagadó névmások) alapjával való, milyenséget és men
nyiséget jelentő főnévi és melléknévi szók vannak a csuvasban ezek:
1) \a képzővel a min kérdő névmásból: min\a' hány. Magában
nem ragoztatik , hanem következő főnév előtt melléknévképen áll.
Egy példában fölhozza Reguly ablativusát, de rosszallólag : min\eren
ilden hánytól vettél, tulajdonképen : min\e sindan hány embertől.
Azonban a csuvasban is áll, hogy a valóságos melléknév főnév he
lyét tartja, mihelyt ez pótlólag hozzá értetik. Mutatja ez min\e-re
nézve mindjárt egy másik példa, melyet Reguly úgy látszik jónak
tart : min\eren per sin il\is = hányból vettek egy embert ? (azaz :
hány embertől vettek egyet katonának). — Minthogy min\e (hány)
számnévtermészetü, felveszi a (10, d és e. alatt tárgyalt) collectiv és
distributivféle számnévi képzéseket :
minién hány együtt, hányan, p. o. kil\is jöttek.
min\ezev hányhány; meg minlen-böl :
min\enle hányas, vagy : min\elle
A min\en-\i'6\ megérthetjük most a piften-t is , mely az ikkin,
vissin stbivel egy sorban azt teszi : csak egy, egyedül való. Ez t. i.
nem egyéb, mint pir-cen (per-cen) s az r úgy tűnt el belőle, mint
pa\e, p'ir\e-hó\, melyek ezek helyett valók : par\e p'ir\e (ada, jára
— paras, p'iras adni, járni) —• Visnevszkinél van (56. 1.) mize' hány
v. mennyi, mi nyilván ugyanaz akar lenni, mint a Reguly sze
rint való : min\a. — ^Tint min-hez a határozatlan temin, úgy áll
min\á-h.ez
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teminici, vagy tem\e valahány (nem-tudom-hány), s ettől
(temin\e)i)7 a mihez megint csatlakozik
teminpnle valahányas (nem-tudom-hányas).
2) m'n\ol mennyi (Reg.)? mincol (V. 56, E, 62.1.). Ragoztatik:
dat. min\ola (p. o. min\ola padén mennyiért adtad ?)? acc. min\ol.
Mint számnévből lesz belőle distributivum :
min^olier mennyi mennyi, s ezt Reguly a mmjezer-nél haszná
latosabbnak mondja. Nekünk a hdny-nyal is fordítható, p. o. min\olzer sin otsa pilis, szó szerint: mennyi-mennyi ember jártak ? (az ige
többesszámú; azaz : bányánként jártak). — A min\ol-nak , mely
különben olyan összetétel milyen mi-sker v. ö. sumar-sker, egyéb
névmás-osztályokból megfelelőji :
temin\ol v. tem\ol valamennyi (nem-tudom-mennyi)
nim\ol-da mintegy : semennyi.
kon\o'l ennyi, §agen\o'l ennyi; on\ol (V. oncol), §aven\ol annyi
(Visn. szlov. $avineol).
E kettő ftagen-yíl §aven-\ol annyiban is érdekes, hogy szerin
tük megint a %agen %aven a §aga $ava mellett mint igazibb tők tűn
nek elő, melyek a kon, on névmástökkel teljességgel egy fokon
állanak.
3) Az előbbiekből Uh v. lo képzővel készülnek megint mellék
nevek : min\ollih v. min\ollo: mennyies. p. o. bu hot min\olih v. min\oüo — ezen bankó mennyies ? (azaz öt-ös-e vagy tiz-es stb.). — Ha
sonlók : tem\tdlih} kon\ollih, %agen^ottih} onyülih, %aven\ollih.
4) Egyenesen min tőből le képzővel származik
minle milyen, melynek ezen ragozása van :
gen. mi'nlin, dat. acc. minli'ne, abl. minlin\en (Reg.) — Ebből tán azt
lehet következtetni, hogy minle-nek teljes tője minién, azért miniénlen. Szintigy még teminle, niminle-de (a többit nem adja Reguly).
— Ide is vehetők a fentebb említett -min\en-le és miriydle-félék (ha
ez utóbbiak U-e az ni áthasonlásából lett, a mi mégis valószínűbb.
V. ö. ikkinle és ikkille stb. ÍOf d. alatt).
A minle mellett miskerle is van ebben :
temskerle (v. ö. misker és temsker), p. o. temskerle sinna parza :
valamely (nem-tudom, mily) embernek adta. Továbbá: nimskerle-de,
5) A mint látszik, a ple, pia végű névmási adverbiumokból
alakúinak az előbbiekkel egy jelentésű ezen melléknevek :
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leplene v. jeplene (leple v. jeple = hogy) milyen (hogyas); ragoztatik így : d. acc. leplerdne, abl. leplenin\en, gen. leplenin. p. o.
leplene v. jeplene sin vul milyen ember ő. — Ilyenek :
teleplene v. teneplene (v. ö. te-lepld, te-nepld) valamilyen
gapZatte (v. ö. §rr/>?a így) ilyen
apla'ne (v. ö. apZa' úgy, ow töhez tartozó) olyan
kdpla'ne (v. ö. ^op/a így, &cm-hoz tartozó) ilyen
6) Reguly még az egy mintleskel milyen találkozik, mi Visn.
szlovarjában így van : min-aska'l. Alkalmasint olyan összetétel,
milyen magy. miféle, miforma. Az Evang.-ban találkozik így : miná&kal; ezenkívül ona&kal olyan, afféle.
ij C o 11 e c t i v névmások czíme alatt hozza Reguly még azon
félig névmásokat félig számneveket, melyek „mind, mindnyájan,
mindenik" kifejezésére szolgálnak.
1) porde mind, azaz por és a nyomatékosító da, de (ta, te), a
mint azonnal ragozásából tűnik k i , melyet Elsögr.-ban is találunk
(39. 1.) :
d. acc.
abl.
gen.
instr.

portiede (portie-de) R.; dat. po'rnii, acc. porne-de E.
poren\endd, (poren\en-da) R.
porinda (porin-dd) R.; por'ijindd E.
pórimba E.

Az s harmadik személy birtokosragjával való alakja (Reg.)
pors-te mindnyáj ok:
d. acc. porstlt-de, abl. porzin\en-da, gen. por&in-da
Észrevesszük hogy a por-de ragozása egészen olyan, mint a
per egy-é (lásd 10, b.) és gyanítjuk, hogy a,pórinkén, portié, pórin
nem különben 3-dik személyragos alakok, mint porzin\en stb., csak
hogy ott a személyragnak i (in), itt s (ze, zin) alakja van : por-in-len :
por-zin-len, por-ne : por-én e, por-in (mint ulin gen.) : por-zin. Innét
van a por-de ragjaiban a magashangúság, már a de járulékban is;
mert por-de bizonyosan e helyett való pore-de, azaz por-e-de (por-e
mint ul-e fia) s e nézetünk tökéletesen megegyezik avval, hogy por-de
főnévi használatú, mi mellett a 3-dik személyrag igen jól állhat. Mel
léknévként , mely nem változik és nem ragoztatik, por használtatik
p. o. por sinsam-da konda minden emberek itt (vannak), magyarosan :
az emberek itt vannak mind; por sirde-dd mindenütt (tkp. minden
helyen is), épen úgy mint per, fönévileg pedig pri és prd, pre.
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2) hajberde mindenik (azaz : haj~ber-de) vagy har-berde (harber-de) = haj v. har, mely a esuvasból nem érthető, és per egy, mely
nek p-je lágyul (v. ö. te-ber) és végre megint a nyomatékosító de,
Mint jporde-hoz por$te, úgy hajberde-hez minden tekintetben áll
hajberi-te mindenikük (Reg.), a mint mind kettejének ily ragozásá
ból is látható :
dat. acc. hajberne'-de
hajbern\en-dd
hajberi'n-de

hajber $ne'-de
hajberzin\en-dd
hajberzin-dd

Azonban mind por mind hajber a többesszámú 1. és 2-dik
személyek birtokosragjaival is járhatnak, épen úgy mint a t@9 c
alatt magyarázott számnevek : iksemir stb; így :
porzemir-da
mindnyájunk porzir-da
mindnyájatok
hajberzemir-da mindenikünk hajberzer-da mindeniktök
mindegyikünk
mindegyiktök
A többesi rövidült rag (ze} z) itt bövölködöleg állhatását külö
nösen a fent /*. alatt hozott példa után : nikste polesmaris, már kön
nyen magyarázhatjuk meg magunknak.
3) %ehah vagy spaá (Reg.) minden, mind; főnévileg és mellék
névileg, de mindkét esetben, a mint látszik, változatlanul maradván,
épen úgy mint magyar „mind". P. o. spah kajris elmentek mind ;
spah par add mind; spah a\azam man konda minden gyermekeim
itt (vannak), azaz : gyermekeim itt vannak mind.
4) Szintén félig névmási félig számnévi természetök miatt
említjük még ezeket:
itti v. ittizem a többi (Reg.) itti, (V., írva : idti)
oreh (többessz. nélkül) más (több közül); oroA-nak is írja.
A szintén ide tartozható tepre, tepri-rol (másik — kettő közül)
már a számneveknél szóltunk. — Az itti-nek van ragozása (Reg.) :
dat. acc.
abl.
gen.

ittine többesben : ittizene
ittin^en
ittizen$en
ittin
ittizen

de egészen melléknévként is használtatik : itti sirda a több helyen
(vagy : egyéb helyen ?); ir an\ah jerismestep itti üohnc jersedep : csak
reggel nincs érkezésem, máskor ráérek (tkp. a több-kor, vagy egyéb-
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kor — vájjon nem felel-e meg. „egyéb" is az itti-nek?); ku ut laih,
itt'i jornl-mar ez a ló jó, a többi nem ér semmit.
Oreh e példákban : ku mana kirle mar, oreli par = ez nem
kell nekem, adj mást; oroh isleme nim-de kalamare mást tenni sem
mit nem mondott (semmi más munkát nem parancsolt) — nyilván
ragtalan accusativusban van használva, még pedig főnév nélkül; rá
gós accusativusa (tehát szintén főnévit) Reguly o'rehne-nek írja, meg
jegyezvén hozzá, hogy dativusa s egyéb casusai nincsenek, mert
mindenkor melléknévként használtatik. Mennyire áll ez állítás, nem
vizsgálhatjuk; igaz melléknévként van oreh ezekben : oreh sirdci
más helyen, oreh co/i máskor.
kJ Még egy különös névmási szót említ Reguly a mutató névmá
sok mellett, melyről azonban rövid jegyzetéből nem egészen tisz
tába jöhettünk, miután másutt épen nem találjuk. Ez
hajghi', többesen : hajghizem „azonos (sic) azon dolog, melyről
beszólítunk, de melyet nem akarok nevezni"; két példája : hajghi
üohm ebir min kordemir kalaza kitart ha „akkoros (sic) időbe mit
láttunk, beszélld el"; hajginné kitart ha „azonost (sic) mutasd ide
(melyet p. o. találtunk az úton)". (Ez Reguly saját fordítása, melyet
ez egyszer magyarul, nem oroszul tett ki). — Mi csak annyit látunk,
hogy ghi képző van e szóban, azon képző, mely térbeli (és időbeli)
helyzetre és viszonyra vonatkozó mellékneveket alkot (főleg adverbiumokból vagy helyviszonyragos névalakokból). Lásd fentebb / ö ,
f. a 245. lapon). De nem ismerünk haj csuvas adverbiumot, s így a
hajghi értelmét sem bírjuk szabatosan fölfogni. Reguly magyarázata
szerint majdnem úgy látszik, hogy a magyar „izé"-félét akar kife
jezni : beszélld el, mit izé-kor láttunk (hiszen tudod mikor); meg :
addsza ide az izét (hiszen tudod mit). Még azon lehetőséget fejez
hetjük itt ki } hogy a hajghi névmási alapja kérdő is lehet; ha vala
mit nem akarunk nevezni, úgy beszéllhetünk, mintha nem jutna
eszünkbe : azaz kérdő névmással vagy az ebből jelentés szerint elő
álló határozatlan névmással (vagy névmási képzéssel).
BUDENZ JÓZSEF.

TÖRÖK PÉLDABESZÉDEK.
GYŰJTÖTTE ÉS FORDÍTOTTA
•

VÁMBÉRY AKMIN*).
Minden népnek példabeszédei, azonkívül, hogy annak jel
lemét, gondolkodásmódját és szokásainak egyes vonásait tüntetik
élőnkbe, még azáltal is érdekesek szoktak lenni, hogy ugyanazon
nép nyelvének egyszerű bár , de velős, úgy szólván , mintaszólásai,
melyekben nem ritkán sajátságos szóhasználatokra, söt néha a kö
zönséges nyelvtudásból különben egészen elveszett szókra találunk,
a mi ilyen példabeszédeknek, némi népszerű müformájokat szokás
ból és tiszteletből épen tartó tovább hagyományozása mellett, töké
letesen meg is fogható. Mind a két megérintett szempontból bátor
vagyok a magvar olvasó és nyelvész közönségnek ezen török példa
beszédeket ajánlani, melyeket a stambuli törökök között mulattomban
mintegy másfél évig gyűjtöttem, s melyek, bár jól tudom, hogy tá
volról sem merítik ki a török példabeszédek gazdag kincsét, mégis
képesek az elszórt eddigi kisebb ily gyűjteményeket valamicskével
öregbíteni, s lényeges szolgálatot tenni annak, ki ezeknek egybe
állításával egy egészet akarna szerkeszteni.
A török eredetiek közlésében követett átírás egészen magya
ros, tehát : sz = j * , \jo, ő»,' $ = jj*, cs •=. —• stb., és a mai stambuli
ejtéshez van alkalmazva, a miért is a ^ a hol kell egyszerűen
j-ve\ és w-nel adatik. Azonban meg kell jegyezni, hogy kh = «*) E példabeszédeket Vambéry űr már 1859-ki ó'szszel küldte volt be
a M. Akadémiához ; de eddig közzétételeikre alkalmas hely nem leven, most
a Nyelvtud. Közleményekbe vétettek föl, részint azért is , hogy ezáltal ne
talán a török nyelvvel foglalkozni akaróknak első tanulmányúi igen alkal
mas nyelvanyag nyújtassék.
S z e r k.
HYELVTÜD. KÖZLEMÉNYEK.
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német ch-t jelent, és gh = c ennek lágya; a szó elején ki nem ej
tett s másutt csak hiatus által (vagy előtte való önhangzó megnyúj
tása által török ejtés szerint) észrevehető, arab eredetű szókban elő
forduló p a görög spiritus asper ' jegyével van megjelölve; végre
* mélyhangú i-t jelent, e pedig a-t (nem e-t).

A.
1. Acsma kutuju, szöjledirszin kötüjü.
Ne nyisd meg a szelenczét (kutuju); [meglehet hogy] szólatsz
[vele] rosszat (kötüjü) í).
2. Acst'frma csuvalin aghizini.
Ne oldasd meg a zsáknak száját 2).
3. Adamak ile mái dükenmez.
Fogadástétellel nem fogy a vagyon.
4. Adam görürszen varrna, it ürürsze var.
Ha embert látsz (útközben), ne menj (tovább); ha kutya
ugat, menj.
5. Adam ne ile geldi isze, anin ile gider.
Az ember, a mivel jött, avval megy.
6. Adam var, adamdsik-da var.
Ember van, emberke is van.
7. Ads aji ojnamaz.
Éhes medve nem tánczol.
8. 'Adsele ise sejtán karisír.
Hamar munkába az ördög elegyedik belé.
9. Ads eszner, ásik gerinir.
Éhes ásítozik, szerelmes nyújtózkodik 3 ).
10. 'Adsem kilidsi gibi iki tarafdan csalar.
Kétfelé (tkp. kétfelől) vág ( = kétélű) mint perzsa kard.
11. Adsi adsija def eder.
Keserű keserűt hárít *).
') E példabeszédben leginkább kutu és kötü között való hasonhang
zat akar hatni.
2
) Titkodat ne áruld el.
*) Csak annyit tehet, ha czélját el nem érheti.
4
) Ha valaki bánt, fizess te is megint hántással.

t
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12. Ads ile doszt ólma; jemeni dersze, k a r n i dojurur.
Éhessel ne b a r á t k o z z á l ; bár mondja : nem e s z e m , — (azért)
megrakja hasát.
13. Ads tavuk ken dini árpa ambarínda görür.
É h e s tyúk magát árpahambárban látja ( = árpahambárról ál
modozik x ).
14. Aghadsa csiksza papucsu jerde kalniaz.
H a fára mász, papucsa sem marad a földön 2 ).
15. Aghads fidan iken ejilir.
Addig hajlik a fa, míg csemete.
16. Aghízi'nda bakla iszlanmaz.
Szájában a bab sem ázik meg 3 ) .
17. Agh'izi'ni khajra acs.
Szádat (csak) j ó r a (jó szóra) nyisd.
18. Aghlamajan csodsugha merne vermezler.
Nem rívó g y e r m e k n e k csecset nem adnak.
19. Aghlama ölü icsün, aghla deli icsün.
Ne sírj a halottért, sírj a bolondért.
20. Aghr'iszíz basima kasbaszt'í.
Nem fájó fejemre horalokkötö *).
2 1 . Aj abdal, aj dervis, pára ile biter her is.
Oh remete, oh dervis, pénzzel megy véghez ( = vihető véghez)
minden dolog.
22. Ajaghi szuja érdi.
L á b a vízbe ért. (Megczáfolták).
23. Ajlak gezmeden-'sze ajlak islemeszi jej-dir.
Ingyen sétálásnál j o b b az ingyen dolgozás.
24. Ajvasz kaszab hep bir h'íszáb.
Ajvasz 5 ) és mészáros — mind egy számadás.
25. A k a d s a k k a n damarda durmaz.
Kifolyandó vér m e g nem marad az erekben < i ).
') Megfelel: A disznó makkról álmodozik.
2

) H a elmegy, senkit sem hagy m a g a után, ki siratná.
) Csacska emberről mondatik, ki szájában semmit sem őrizhet.
") H a s z t a l a n bajt okozni.
') Ajvasz Törökországban a mindenesnek a neve , kire a házba való
élelem bevásárlását bízzák. Értelme : egymással egyet értenek.
*) J ő , a minek jőnie k e l l ; a végzet elháríthatatlan.
18*
3

\
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26. Ak akcse kara gün icsün-dür.
A fehér (szép) pénz fekete (szerencsétlen) napokra való.
27. Akar szu murdár tutmaz.
Folyó víz nem tartja a piszkot.
28. Akcseli adamdan daghlar korkar.
Pénzes embertől a hegyek is félnek.
29. Akcsen-le dükklián szenin.
Pénzeddel tiéd a bolt.
30. Akhmagh'in kalbi dilinde-dir, 'akílli'ni'n dili kalbinda-d'ir.
Ostobának a nyelvén van a szíve, okos embernek szívében a
nyelve.
31. Akhsam khajríndan szabahín serri jej-dir.
Az estve öröménél jobb a reggel baja.
32. Akhsam szarkhos szabah kumar, alláhdan dsenneti umar.
Este részeg, reggel kártyázik, (és mégis) alláhtól a paradi
csomot remélli.
33. 'Akii jasda dejil, basda-dir.
Az ész nem a korban, [hanem] a főben van *).
34. 'Akilli düsmen 'akilsziz dosztdan jej-dir.
Eszes ellenség jobb (többet ér) esztelen barátnál.
35. 'Aki'lszi'z basi'n zahmeti ajak cseker.
Esztelen főnek baját a láb viseli.
36. Ak kopek kara köpek ; ikiszi-de kopek.
Fehér kutya, fekete kutya, mind a kettő kutya.
37. 'Akla gelmejen basa gelir.
Mi [az embernek] eszébe nem jő, [az később] fejére jő (bajba
keríti).
38. Akszak olan csabuk jorulur.
Sánta ember hamar fárad el.
39. Alát isler, el öjünür.
A szerszám dolgozik, a kézé lesz a dicséret.
40. Alcsadsak eseje kim olsza biner.
Alacsony szamárra akárki is ráül.
41. Alcsak jerde tepedsik kendini dagh szani'r.
Alacsony helyen halmocska [is] hegynek véli magát.
') A töröknek nagyon kedvesen hangzik a jas = kor, életkor és bot ss
fő szókbeli rím.
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42. Almim acsik, jüzüm pák.
Homlokom nyílt, arczom tiszta l).
43. Al ile arszlan tutulur, güds ile küdsün tutulmaz.
Csellel oroszlányt [is] fognak, erővel [még] tücsköt sem fognak.
44. Al kasaghi, gir akhora : jaraszi olan kodsanír.
Vedd a vakarót, menj az istállóba : a sebes (melynek sebe van,
t. i. a ló) majd vakaródzik 3 ).
45. Allah dejen mahrűm kalmaz.
Ki Allahot vallja (tkp. jalláh'-ot mond), azt el nem hagyja (tkp.
nem marad elhagyva).
46. Allah kardasi kardas, keszeszini ajrí jaratm'is.
Az úristen a testvért testvérül, [de] erszényét külön teremtette.
47. Alma mazlűmun áhini, csikar aheszte aheszte.
Ne vedd elnyomott szegénynek sóhaját; fakad [az magától is]
csendesen 3 ).
48. Alfin eli bicsak keszmez.
Az arany kezet kés el nem vágja.
49. Altin gibi olan adi'ni bak'ír etme.
Aranyként való (ragyogó) nevedet ne tedd rézzé.
50. Altin pasz tutmaz.
Aranyat nem fog a rozsda. (A. meg nem rozsdásodik).
51. Amáne kilics kalkmaz.
Könyörgő ellen nem emelnek kardot (tkp. az amán — kegye
lem! ments meg! — kiáltásra kard nem emelődik).
52. Anan szarmaszak, babán szoghan: bu kokularnerden pejdáettin.
Anyád foghagyma, apad vöröshagyma : honnét vetted (vehet
ted volna) ez illatokat 4 ) ?
53. Anaszina bak, k'izini al.
Nézd az anyát, s vedd a leányát 5 ).
54. Arába kírilindsa jol göszteren csók olur.
Míg a kocsi összetörik, sok az útmutató.
') A keletiek véleménye szerint a gonosztevő szégyenből eltakarja
homlokát és turbánját egész a szemig húzza le.
2

3

) Az arcz elárulja a bűnöst.

) Értelme : Ne fakaszszd szegény nyomorúságban valót sóhajtásra;
van úgy is, mit sóhajtania.
*) Ismerjük családodat; ne ágaskodjál.
s
) A keletiek véleménye szerint szép anyának a leánya is szép.
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55. Aralarindan szu sz'ízmaz.
Közöttük át a víz sem szivároghat ').
56. Aramízdan kara kedi-mi gecsti ?
Fekete macska ment-e el közöttünk 2) ?
57. 'Ariét ata binen tez iner.
Ki kölcsön lóra ül, hamar le is száll róla 3 ).
58. 'Arife bir isáret jeter.
Az okosnak elég egy bicczentés (intés).
59. 'Arif olana jeter bir gül koklamak.
Okos embernek elég egy rózsát szagolni. (Sapienti pauca).
60. Arkaszi'nda jumurta küfeszi jok ja.
Hiszen nincs a hátán tojáskosár. (Üsd !).
61. Armud aghadsindan uzak düsmez.
A kört ve nem esik messze fájától.
62. Artik rizk göz csíkarmaz.
Több élelem nem tolja ki szemed.
63. 'As'ika Bagdad uzak dejil-dir.
A szerelmesnek Bagdad sincs messze.
64. 'Asi'ka nisán, dervise burhán.
A szerelmesnek csak egy jel, a dervisnek pedig meggyő
ző ok 4 ).
65. 'Asi'k kendiní gör szani'r, dört etráfín'i divár szan'fr.
A szerelmes magát vaknak véli, az ég négy tájékát falnak véli.
66. As tuz ile, tuz oran ile.
Az ételt sóval, [de] a sót mértékkel.
67. Asztari" jüzünden pahal'i.
A béllés drágább a kelménél (tkp. színénél, azaz a külső posz
tónál 5 ).
68 Ata bakma, icsindeki dsana bak.
Ne a lóra nézz, a benne való lélekre nézz.
69. Atalar szan'atí evláda mejrász kali'r.
Az atyák mestersége a gyermekekre marad örökségül.
') Oly szoros barátságban állanak egymás mellett.
) A keletiek a meghasonlásnak bizonyos eló'jele'nek nézik , ha két
barát között egy fekete macska átmegyen.
*) Mert a jó lovat kölcsön nem adják, és a rossz könnyen elfárad.
*) T. i. kell, h >gy útra keljen.
J
) Szükségtelen készület, mely czéljához nincs arányban.
2
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70. Atesden esedd-dir intizár.
Tűznél kiállhatatlanabb a várakozás.
71. Atesden korkan tütünden szakmir.
Ki a tűztől fél, [az már] a füsttől [is] óvakodik.
72. Ates düsdüjü jere jakar.
A tüz [csak] ott éget, a hova esett.
73. Ates ile pambughun qjunu olmaz.
Pamutnak és tűznek egymással nincs játéka (nem szoktak
együtt játszani).
74. Ates kis günün mejveszi-dir.
A tüz a télnek gyümölcse.
7ő. Ates olszan dsirmin kadar jer jakarsz'in.
Ha tüz lennél [is, csak] testednyi helyet égetsz (akkora helyet,
mekkorát tested fedne be).
76. At'ini doszt gibi szakla, düsmen gibi bin.
Lovadat ápold mint barát, [de] ülj rá mint ellenség.
77. At ölür mejdán kalir, jijit ölür sán kalir.
A ló meghal, [de] megmarad a tér (hol futott) ; a vitéz meg
hal, [de] megmarad a neve.
78. At száhibini göre eser.
A ló gazdája szerint kapar l).
79. Azadsík isim, gavgasz'iz bas'ím.
Kevéske a dolgom, háborítatlan a fejem.
80. Az csogha tábf-dir.
A kevés a soknak alattvalója.
81. Az'i bilmejen csoghu hics bilmez.
Ki a keveset nem tudja, a sokat épen nem tudja.
82. Az je-de bir khizmetkiár tut.
Keveset egyél, de tarts szolgát.
83. Az tama csók zeján getirir.
Kevés kincsvágy sok károkat hoz.
84. Az véren dsandan verir, esők véren maldan.
Ki keveset ad, szívből ad; ki sokat ad, [csak] pénzéből.
') Gazdag úrnak bátor s merész a cselédje.
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85. Bagban bir gül icstin bin kháre khi'zmetkiár olur.
A kertész egy rózsáért ezer tövisnek leszen szolgája.
86. Bakhsis atín disine bakilmaz.
Ajándék lónak nem nézik a fogát.
87. Bal bal demekle aghíz tatli' olmaz.
A „méz" szótól nem lesz édes a száj (tkp. ,méz, méz'-mondással stb.)
88. Balds'í ki'zi' daha tatli.
A méz-árus leánya még édesebb (t. i. apja mézénél).
89. Bálik basdan kokar.
A capite foetet piscis.
90. Bal tutan parmak jalar.
Ki mézbe kapott, ujját nyalja *).
91. Basa gélen csekilir.
A sorsát az embernek el kell szenvednie (Itkp. a fejre jövő elszenvedtetik).
92. Basa jazilan gelir.
A sors végzete eljö (tkp. a mi a fejre — vkinek fejére — meg
van írva, eljö).
93. Bejenmejen kizi'ni vermeszin.
Kinek nem tetszem, ne adja leányát (nőül).
94. Belki alti üsztünden eji csikar.
Meglehet hogy alja jobb lesz a feljénél 3 ).
9ő. Biberdsiden szór kirlangidsin zarárini.
Borsárustól kérdezd meg a fecskének kártételét (hogy meny
nyit árt a fecske) 3 ).
96. Bilinir kadr-i 'aba mevszim-i baran olsza.
Tudják becsét a subának
Mikor esős idők járnak (tkp. mikor az eső időszaka vanj.
0 Lop, a ki hozzáfér.
) Hadd szóljon bár; meglehet hogy okosabbat szól.
0 Ne higyjél ártatlan jámbor tekintetének. — A borsárus nyári napo
kban alig győzi az utczára kitett borszsákot a nyalánk fecskéktől őrizni, me
lyek röptükben is egynehány magot elcsípnek.
3
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97. Biliriz szenin ne kumasdan oldughunu.
Tudjuk, te mi posztóból lettél (tkp. tennen mi posztóból let
tedet).
98. Bin naszihatdan bir muszibet jej-dir.
Ezer tanácsnál jobb egy baleset.
99. Bir 'abam var, atarim :
Nerde olsza, jatarim.
Egy subám van, leterítem : akárhol is lefekszem 1 ).
100. Bir aghizdan csikan bin aghi'za jajili'r.
Mi egy szájból kijött, ezer szájba terjed el.
101. Bir akcse ile dokuz hammam kubbeszi japilmaz.
Egy fillérrel kilencz fíirdö-kúpot építeni nem lehet 2 ).
102. Bir bulut-la kis olmaz.
Egy felhővel nem lesz tél.
103. Bir csicsek ile jaz olmaz.
Egy virággal nem lesz nyár.
104. Bir dalda durmaz.
Nem marad meg egy ágon 3 ).
105. Birden bire gélen devletde khajr jok-tur.
A hirtelen jött szerencsében áldás nincsen.
106. Bir evde iki khorosz olundsa szabah geds olur.
Hol egy házban két kakas van, ott késő a virradat.
107. Bir günlük rizk icsün iki gün csapalamali.
Egy napi ételemért két napig kell dolgozni.
108. Biri jer biri bakar : kiámct ondan kopár.
Egyik eszik, másik néz: világ vége legott kész (tkp. feltáma
dás — azaz mintha föltámadás napja, világ vége volna,
oly nagy zavar — tör ki).
109. Bir jar jik'ilmajindsa bir jar japilmaz.
Míg az egyik (a régi) támasz le nem döl, másikat (újat) nem
csinálnak.
110. Bir kasik ile dokuz abdal gecsinir.
Kilencz remetének elég egy kanál is *).
') Nem aggódom, nőtelen ember vagyok.
2

) A keleti fürdöházakban több boltozatok készíttetnek, melyek igen
költségesek.
3
) Nem szavatartó, mert röpke mint a m a d á r .
4
) Mert r i t k á n esznek meleg ételt.
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111. Bir kojundan iki poszt esikmaz.
Egy juhtól nem kerül két bör.
112. Bir kötünün jedi mahalleje zarar'i dokunur.
Egy gonosznak hét városrészt ér a kártétele (tkp. a kára hozzáütödik).
113. Bir müsteri icsüh dükkián acsi'lmaz.
Egy vásárlóért boltot nem nyitnak.
114. Bir pára icsün ji'ldiza kemend atar.
Egy fillérért csillagba kötélhágcsót vet (hogy onnét lehozza ;
oly igen fösvény).
115. Bir pire icsün jorgan jakar.
Egy bolha végett a takarót égeti el. (Nagy áldozat).
116. Bir sejin önünü bakma, szonuna bak.
A dolognak ne az elejét nézd, a végét nézd.
117. Bir tas ile iki kus vurulmaz.
Egy kövei nem lehet két madarat dobni.
118. Bordslu ölmez, benzi szarar. •
Az adós nem hal meg, [csak] elsápad *).
119. Bordsun jogh-'sza kefil ol, isin jogh-'sza vászi ol.
Ha adósságod nincsen, légy kezes 2 ) ; ha dolgod nincsen, tégy
végrendeletet 2 ).
120. Bords vermek ile, jol jürümek ile tükenir.
Az adósság fizetéssel, az út továbbjárással fogy (ér véget).
121. Bos lakirdi karn dojurmaz.
Üres szóval az ember jól nem lakik (tkp. üres szó non satiat
ventrem).
122. Böjüjü döj-kí kücsüjü 'ibret alsz'in.
Az nagyobbikat (idősbiket) üsd, hogy a kisebbik (fiatal) pél
dát vegyen rajta.
123. Bőjük basin bőjük olur aghríszi.
Nagy fejnek nagy a fájdalma.
124. Bőjük lokma je-de bőjük szöz szöjleme.
Nagy falatot egyél, [de] nagy szót még se szólj 3 ).
125. Bu bir kujruklu jíldiz-dir, her zaman doghmaz.
Ez egy üstökös (tkp. farkas) csillag : nem mindenkor támad.
') Ha a pénzt követelik tőle.
) Mert akkor majd lesz.
') Ne mutasd gazdagságodat.

3
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126. Bugünki isini ferdáje brakma.
Mai dolgodat ne vesd (ne halasszd) holnapra,
127. Bugünki junmrta jarinki tavukdan jejdir.
A mai tojás jobb (többet ér) a holnapi tyúknál.
128. Bnkalamun gibi rengden renge girer.
Kaméleonként színről színre tér (egyik színt a másik után ölti).
129. Buldun bal aladsak csicseji.
[De hisz most] akadtál a mézadó virágra l) 1
130. Bu szidsagha kar-mi dajani'r?
Ily forróságnak ellentállhat-e a hó 2) ?
131. Buz üsztüne jazi jazmagha benzer.
Jégre írt íráshoz hasonló. (Állhatatlanság).
132. Bülbülü altin kafesze komuslar; áh vatan'im demis.
A csalogányt arany kalitkába zárták ; azt mondta: „jaj hazám"!
Cs.

133. Csalmadan ojnar.
Muzsika előtt tánczol. (Elhamarkodott öröm).
134. Csalma kapiji, csalarlar kapi'n'i.
Ne koczogass az ajtón (másnak ajtaján, kölcsönért), [mert
majd a te] ajtódon koczognak.
135. Csan'ina ot t'íkadilar.
Kolompjába füvet dugtak 3 ).
136. Cserkiába tas atma.
Mosárba ne vess követ *).
137. Csesm-i inszáf gibi kiámile mizán olmaz,
kisi nokszániní bilmek gibi 'irfán olmaz.
Méltányos igazság szeménél nincs tökéletesebb mérleg; saját
hibáinak tudásánál nincs nagyobb tudomány.
138. Csevir kazi, janmaszin.
Fordítsd meg a ludat, [hogy] meg ne égjen &).
') Gúnyolólag arról, ki fukar embertől valamit ki akar csikarni.
2

) Tüzes hántásainak az eddig jégként hideg természetem meg nem

állhat.
3

) Már nem szólhat, azaz : megczáfolták.
) Mert rád szökteti sarát.
s
) Mást szólj, mert untatsz.
4

280

VÍMBÉBT ÁRMIN.

139. Cs'ígh jemedim-ki karnim aghi'rszi'n.
Nem ettem nyers ételt, hogy hasam fájjon ').
140. Csíkmadik dsandan ümid keszilmez.
[Még a testből] ki nem ment lélektől el nem vághatni a reményt.
141. Csivi csiviji szöker.
Szeg szeget üt ki (helyéből) ~).
142. Csivisziz takhtají rüzgiár ali'r.
A le nem szegzett deszkát elhordja a szél 3 ).
143. Csobán i'rmaghaní csam szaki'zi'.
Gyanta a pásztor ajándéka.
144. Csodsuk böjür, deli uszlanír.
A gyermek felnő, a dőre megokosodik.
145. Csodsuk ile jola gitme : jükün düsersze, güler.
Gryermek emberrel útra ne kelj : ha terhed leesik, megnevet
(téged).
146. Csodsuklardan al khaberi.
A gyermekektől vedd hírét (kérdezd meg)').
147. Csoghlugha dari szacsilmaz.
A sokaságnak nem szoktak kölest hinteni 5 ).
148. Csók bilen csók janilir.
Ki sokat tud, sokat csalódik.
149. Csók jasajan bilmez, csók gézen bilir.
Nem a ki sokat élt, hanem a ki sokat járt, tud [valamit].
150. Csók karisti'rma, Csapan-oghlu csikar.
Ne veszekedjél sokat, Csapanoghlu jő fl).
151. Csók náz ási'k oszand'írir.
Sok édelgés a szeretöt meguntatja.
152. Csürü biná tamír tutmaz.
Romlott épületen hasztalan a javítás (tkp. r. épület nem fog,
nem tart javítást).
') Nincs lopott jószágom, hogy féljek.
2

) Erőt erő ellen.
) Az elhagyattatott nem boldogul.
4
) Már nagyon ismeretes dologról mondják.
s
) Mert keve's lenne.
6
) Csapan-oghlu egy híres pártütő , kinek megjelelése mindenütt fé
lelmet okozott. Rettenetesse'ge közmondássá vált.
3
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D.
153. Dagh dagha kausrnaz, inszán inszána kausur.
Hegy a hegygyei nem találkozik, [de] ember emberrel talál
kozik.
154. Dagh jürümez-sze asik jürür.
Ha a hegy meg nem indul, [de] a szerelmes megindul.
155. Damlaja damlaja gül olur.
Csepp cseppre és tó lesz belőle (tkp. cseppegve-cseppegve tó
leszen).
156. Danisán dagha asmis, danismajan jola sasmis.
A tanácsot kérő túl járt, a hegyen; a ki nem kért tanácsot, el
vesztette útját.
157. Dar jerde jemek jemekden-'sze bol jerde dajak jemeszi jejdir.
Jobb tágas helyen megveretni (tkp. botot enni), mintsem ételt
enni szűk helyen.
158. Da vadsin kádi olursza jardimdsin alláh olszun.
Ha a bíróval pered találna lenni (tkp. ha vádolod a bíró ta
lálna lenni), akkor Isten legyen segítőd.
159. Debbag bejendiji dereji jerden jere vurur.
A timár a neki tetsző bőrt csapdossa l).
160. Deli bal kabaghindan olmaz.
Örült nem lesz édes tökből (hanem emberből).
161. Delije her gün bajrám-dir.
A bolondnak minden nap bajrámja van.
162. Denizde balik-pazar olmaz.
Nem árulják a halat, míg még a tengerben van (tkp. tenger
ben nem leszen halvásár).
163. Denize düsen jilana szarilir.
Ki a tengerbe esik, az kígyóba [is] kapaszkodik.
16 4. Denize gecsir-de csajda boghulur.
A tengeren szerencsésen túl jár és a patakba fül belé.
165. Denizi jakamaz-szam dsizladiririm ja.
Ha a tengert meg nem gyújthatom, de [legalább] megsziszegtetem 2 ).
') A rossz bó'rhez nem is nyúl.
*) Ha sokat nem is, de mégis árthatok ellenségemnek.
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166. Derdini szaklajan dermán bulmaz.
Ki baját elfedi, az gyógyítást nem talál.
167. Derzi kendi szöküjünü dikmez.
A szabó nem varrja meg saját feslettjét (saját ruháját n e m
foltozza).
168. Desztiji k'íran bir szuju getiren-de bir.
E g y az (egynek veszik), ki a korsót eltörte és a k i a vizet hozta *).
169. Devasziz derd olmaz.
Nincs baj, melynek nem volna gyógyító szere.
170. Deveji j a n d a n ucsuran bir tutam ot-dur.
Csak egy marok fü az, mi a tevét a halomról lecsúsztatja. (Kis
ellenség is árthat.)
171. Dibsziz kile, bos ambar.
Fenéktelen mérő, üres hombár 3 ) .
172. Dilendsi bir olsza seker ile beszlenir.
H a csak egy koldus v o l n a , azt [bár] czukorral [is] lehetne
tartani.
173. Dilendsije bir khijar vermisler, ejri dejü bejenmemis.
A koldusnak egy ugorkát a d t a k ; görbének mondta és el nem
fogadta (tkp. nem találta íetszőnek. A koldusok elégület
lenek).
174. Dilendsinin j ü z ü kara, torbaszi' dolu.
A koldus arcza fekete (szégyennel telt), [de] a zsákja tele.
175. Dilin kemiji jok-tur.
A nyelvnek nincsen csontja 3 J.
176. Dilki dilkilijini anlajindsa-dek poszt elden csikar.
Míg [valaki] a rókának rókaságát elérti, oda vesz a bőre.
177. Dilkinin dolasib gezedseji kürkdsünün dükkJán'i-di'r.
A r ó k a bár mennyit barangol, utoljára mégis a szűcs boltjába
kerül (tkp. hova a róka barangolása után [végre] menendő,
az a szűcs boltja).
178. Doghrunun 4 ) jardi'mdsi'szi alláh-dir.
Az őszinte embernek segítője az isten.
') Félreismert érdemről mondják.
5
) Ke't egyaránt haszontalan jószág; leginkább üres dicsekve'sró'l
mondják.
s
) Könnyén hajlik, különbféle beszédre alkalmas.
4
) Kiejtésben doru is , mi nem más mint magy. dőre, mely szintén nem
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179. Doghru szojlejeni dokuz köjden kovarlar,
Az igaz mondót kilencz faluból hajtják ki.
180. Dokuz ajin csarsambasz'í bir arája geldi.
Kilencz hónak a szerdája együvé jött. (Nagy kivétel).
181. Doszt aghlad'ir, düsmen güldürür.
A barát sírásra kényszerít (keserű igazmondás által), az ellen
ség nevetésre (édes hízelgés által).
182. Doszt ile je ics, al'is-veris itme.
Baráttal egyél igyál, [de] ne ereszkedjél [vele] alkuba.
183. Dosztluk kantár ile, alís-veris miszkál ile.
Barátságban mázsát, kereskedésben latot használj (tkp. barát
ság mázsával, kereskedés lattal).
184. Döjün evini bilmez, csanak csömlek tasir.
A lakadalom házát nem tudja, [és mégis] fazakokat czipel *).
185. Döjüs arasz'inda jumruk aranmaz.
Verekedés közben nem szokták az ütéseket válogatni (tkp. az
öklöt nem keresik, válogatva).
186. Düsdüjün isze, topragha szaríl.
Ha lerogytál, karold meg a földöt. (Nyomorban ne kevély
kedjél).
187. Düsdüjün jérden kaik.
A hova leestél, onnét kelj föl.
188. Dün dsinn olup bugün adam csarpma.
[Még csak] tegnap óta ördög levén, [már] ma ne falj embert.
189. Dünja bir jaghlí kujruk-dur : jeje bilene 'ask olszun.
A viktg egy zsíros (juh-)fark: a ki meg tudja enni, egézségére
váljék 2 ).
190. Düsmene furszat verme.
r

Az ellenségnek ne nyújts alkalmat. (Ugy is azt keres mindég).
191. Düsmeni zebűn éden müdárá-dir.
Mi az ellenséget gyengévé teszi, az a hizelkedés.

annyira bolond, mint őszinte, a német einf altig, perzsa szaide-dil (egyenes
szívű, együgyű) értelmében.
') Keleti szokás, hogy a lakodalomba menők egy-egy ajándékot
visznek.
s
) Azé a világ, ki élvezni tudja.

284

VÁMBÉRY ÁEMIN,

192. Dsámf durur-ken meszdsedde namaz kiTínmaz.
Mig a dsámf fannál, nem kell a mecsetben imádkozni ').
193. Dsámi' nekadar bőjük olsza, imám bildijini okur.
A mecset bármily nagy legyen is, az imám [csakj azt papolja,
a mit tud.
194. Dsan vermejindse dsánán ele girmez.
Míg [valaki] szivét nem adja, nem nyer szeretöt.
195. Dsefaji csekmejen 'ásik szefani'n kadri'n'i bilmez.
Szerelmes, ki gyötrelmet nem szenvedett, nem tudja, mi a gyö
nyörűség.
196. Dsezá'amelin-dir, esek!
A büntetés, a tetté (a tettért való), szenvedd el!
197. Dsinsz dsinsze mejl eder.
Egy nemből valók egymást szeretik (tkp. nem nemhez hajlik).
198. Dsömerd ile nekeszin khardsi bir.
Bőkezű és fukar egyaránt költenek.
E.
199. Edsel geldi dsiháne, bas aghriszi baháne.
Eljött a halál a világba, a fejfájás [neki csak] ürügye 2 ).
200. Edseline szuszamis.
Megszomjazott végzetére. (Halálát kereste.)
201. Edselsziz kul ölmez.
Sors halálvégzete nélkül ember meg nem hal.
202. Eji is alti ajda csikar.
Jó munka hat hónap alatt kerül ki. (Hírtelenül készült dolog
nem ér sokat).
203. Eji szöjlerszen, eji isidirszin; kötü szöjlerszen kötü isidirszin.
Ha jót szólsz, jól hallasz ; ha rosszat szólsz, rosszat hallasz.
(Jó szóra jót hallasz, rosszra rosszat).
204. Ejlije ejlik her kisin kiár'i,
kemlije ejlik er kisin kiár'i.
Jóra jót — mindenki dolga; rosszra jót — derék ember dolga.
3
) Dsámi' nagy imádkozóház , melynek okvetetlen kell, hogy tornya
(mináré) legyen; a mecset kisebb, e's akármely házból is lehet. Effélék
leginkább Magyarországon léteztek ; innét a magyarosított mecset szó.
') Az edsel (fátum mortis) kikerülhetetlen; a betegségek csak ürügyei.
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205. Ejlije kemlik ola gelmis, ola gider.
Jóságért gonoszság — az megtörtént [már sokszor) és meg íog
történni (mindenkor).
206. Ejlik bilmejen adam adam szaj'ilmaz.
Hálaadatlan ember nem számítható embernek.
207. Ejlik ejle, at denize; bálik bilmez-sze kháli'k bilir.
Tégy jót, vesd a tengerbe ; ha a hal nem tudja, [de] tudja a
teremtő 1 ).
208. Ejri oturali'm, doghru konusalim.
Görbén üljünk, [de] egyenesen szóljunk.
209. Ekindsi jaghmur iszter, joldsu kurak.
A földmivelö esőt akar, az utas száraz időt.
210. Ekini belli etme.
Ne mutogasd vetésedet 2 ).
211. Ekmejin böjüjü khamurun csoghundan olur.
A nagy kenyér a sok tésztából lesz (tkp. a kenyér nagyja a
tésztának sokjából).
212. Ekmek csi'kmaj'indsa jutulmaz.
A kenyeret nem falják, míg [a kemenczéből] ki nem kerül. (A
jövőből senki jól nem lakik).
213. Elden gélen khajri' dirig etme.
A jót, a mi tőled kitelik, ne mulasszd el.
214. Elden vefá, zehirden szefá.
Idegentől hűséget (épen úgy nem lehet várni, mint) méregtől
egészséget.
115. Elin aghi'zi'torba dejil ki bözeszin.
Más ember szája nem zsák, hogy összeköthetnéd.
216. Elinden geleni geri brakma.
Mi tőled kitelik, ne vesd vissza (ne mulasszd el — hanem
tedd meg).
217. Elin gecstiji köprüden biz-de gecseriz.
Azon a hídon, a melyen más ment át, mi is átmehetünk. 218. Elin ile komad'ighin seje dokunma.
Mit saját kezed nem rakott le, ahhoz ne nyúlj.
') A törökben e két szó : bálik = hal és kí&lik = teremtő rímezete
tesz hatást.
•) Az irigy szem árthat neki.
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK,
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219. Elinle ver ajagh'ínla ara.
Kezeddel ajándékozz, lábaddal keress z).
220. El ipi-'len kujuja inilmez.
Más ember kötelével nem szoktak kútba szállani.
221. El jaraszi' onulur, diljaraszí onulmaz.
A kézzel ütött seb gyógyítható, [de] a nyelvvel ütött seb gyó
gyíthatatlan (tkp. a kéz sebe — a nyelv sebe).
222. El jumrughunu jemejen kendini kahermán szan'ir.
Ki másnak öklét nem ette (mástól vereséget nem szenvedett),
magát vitéznek tartja.
223. El öpmekde aghiz esenmez.
Kéz-csókolásban nem kopik el a száj.
224. El uzadilan jere ajak uzad'ilmaz.
Nem nyújthatja ki az ember a lábát, a merre kezét tartja 2 ).
225. Erenlerin szagh ü szolu olmaz.
A vitéz ember nem vigyáz jobbra balra (tkp. vitézeknek nincs
jobb- és baljok).
226. Esejin dsan'í jan'indsa, atdan jürük olur.
Tűzbe jött szamár a lónál [is] többet fut.
227. Esek kodsamakla tavla basi olmaz.
A szamár, ha öregszik is, nem áll azért az istálló főhelyén
(tkp. nem lesz istálló feje) 3 ).
228. Eszki doszt düsmen olmaz.
Régi barátból nem lesz ellenség.
229. Eszki hammam, eszki tász.
0 fürdőnek ócska a findsája (tkp. ó fürdő, ócska findsa 4 ).
Folytatásul még ezt mondják :
230. Eszki sehr, eszki 'ádet.
Régi városnak régi a szokása (tkp. régi város, régi szokás).
!

) Becsületes úton szerezd meg éltedet.
) Egy előkelő előtt lábát kinyújtani keleten nagy illetlenség. Illedel
mes ülésben lábait far alá vetve egészen el kell takarni.
3
) A legszebb vagy urának egyszer jól szolgált lovat az istálló fő
helyére állítják.
*) A török fürdőnek vize csak dézsaféle márvány edényekben léte
zik, honnét réz findsákkal kimerítve, a test minden részeire öntetik.
3
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231. Eszrik devenin caulu ejri gerek.
Veszett tevének pokróczát ferdén kell viselni ').
232. Etdijin khajr örkütdüjün ki'rbagha dejmez.
A jóság, mit miveltél, nem éri a békát, melyet fölijeszt ettél.
233. Et kanl'í gerek, jijit dsanli.
A hús jó ha véres, a vitéz ha lelkes.
234. Etmejini tasdan csikarir.
Kenyerét köböl [is] keríti.
235. Et t'írnakdan ajrilmaz.
A hús nem válik el a körömtől.
236. Evdeki pazarli'k csars'ija ujmaz.
Az otthoni vásár nem a piaczi '4) vásár szerint való.
237. Evvel zahmet cseken szonra ráhat eder.
Munka után édes a nyugalom (tkp. az előbb fáradozott, azután
nyugszik — t. i. jól).
F.
238. Felejin dsenderinden gecsmis.
A sors sajtógépén ment át. (Sokat tapasztalt.)
239. Felejin germ ü szerdini görmüs.
Az ég forróságát hidegségét látta (tapasztalta).
240. Felek kimi kaun jedirir, kimi kelek.
A sors [szeszélye] egyikkel dinnyét étet, másikkal ,5kelek"-et
(rossz, éretlen dinnyét).
241. Firkat'in szonu vuszlet-dir.
Az elválásnak vége a viszontlátás.
242. Fukaralik atesden gömlük-tür.
A szegénység tűzből kézsült ing.

ö.
243. Garibin dosztu olmaz.
A hontalannak nincsen barátja.
') Indulatjálioz képest a viselete. — Eszrik tkp. részeg ; v*tiett, úgy
mint „veszett kutyá"-ban.
2
) Otthon mindenki olcsón vásárolni szándékozik, míg aztán a bazár
ban a magas árak nagyon elütnek reményétől.
19*
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244, Garib jijidin dili ki'szsza, bojnu ejri olur.
Hontalan vitéznek rövid a nyelve, görbe a nyaka.
245. Garib kusun juvaszí alláh japar.
Hontalan madárnak fészkét az isten rakja.
24G. Gazab gelindse 'akii gider.
A mint a harag jő, elmegy az ész.
247. Gel denilen jere gelmeje 'ár ejleme ; gelme denilen jere gidüp,
jerini dar ejleme.
Ne vonakodjál oda menni, a hova meghívtak; de ne ülj feszesen,
ha hívatlan helyre is mégy (tkp. helyedet ne tedd szűkké).
248. Girmezden evvel cs'ikadsaghindan düsün.
A bemenetel elött gondolkodjál a kimenetelről.
249. Gönül kini szeversze güzel o-dur.
Kit a szív szeret, az a szép.
250. Görelim ajneji devrán ne szüret göszterir.
Nézzünk a sors tükrébe, vájjon mily képeket mutat.
251. Görünen köj kolauz isztemez.
Meglátszó (már szembe eső) faluba nem szükséges kalauz
(tkp. m. falu nem kíván kalauzt).
252. Gözden irak olan gonülden dalik'i irak olur.
Ki távol van a szemtől, a szívtől is távol leszen.
253. Göz görmejindse gönül katlani'r.
Addig eped a szív, míg nem lát a szem.
254. Göz görür, gönül iszter.
A szem lát, a szív kíván.
255. Gözüinüzü acsali'm, jokhsza acsarlar.
Nyissuk szemünket, különben [mások] nyitják.
256. Gurbetde öjünmek hammamda türkü szöjlemeje benzer.
Idegen földön dicsekedni annyi mint a (magas boltozata) für
dőházban danolni.
257. Gül dikensziz, szümbül sikensziz olmaz.
Rózsa nincs tövis nélkül, jáczint nincs ráncz nélkül.
258. Gülme komsuja, gelir bas'ina.
Ne nevess szomszédodon, eljö nyakadra (tkp. fejedre).
259. Gülün kadríni bülbül bilir.
A rózsa becsét a csalogány tudja J ).
') A keleti költők szerint a fülemile a rózsához való szerelme miatt
danol oly búsan.
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260. Güliinü isztejen dikeni-de szever.
Ki a rózsát kívánja, tövisét is szereti.
H.
261. Hadsi Mekkede, dervis tekkede jaki sir.
A zarándok Mekkába, a dervis zárdába illik 1 ).
262. Hakk dejindse akar szular durur.
A „hakk" (isten) szóra folyó vizek [is] megállanak.
263. Hakk szöze medsnűn dahi rázi olur.
Igaz szóra az örült is hajol.
264. Hakk szözü adsi olur.
Az igazság szava keserű.
265. Hákimsziz hekimsziz beldede durmak dsáji'z dejildir.
Bíró és orvos nélkül való egy városban lakni nem tanácsos.
266. Hammama gircn terler.
Ki fürdőbe megyén, izzad.
267. Házir jemeje daghlar dajanmaz.
A kész ételnek a hegyek sem állhatnak meg (hogy elmozdul
ván, részt ne vegyenek benne 2 ).
268. Helál mái zájil olmaz.
Becsületes úton szerzett vagyon el nem vész.
269. Her bas'in bir dcrdi var, dejirmendsininde szu.
Mindenki fejében egy aggodalom van; a molnáréban a víz (az
aggodalom tárgya). (Tkp. minden fejnek egy fájdalma van,
még pedig a molnáré [a m. fájdalma] a víz).
270. Her bir azin bir csoghlughu olur.
Minden kevésből egy sok lehet (tkp. minden kevésnek egy
sokja leszen).
271. Her gördüjün szakalli babán zann etme.
Ne higyj apádnak minden szakállost, kit látsz.
272. Her jokusun bir enisi, her gidisin bir gelisi var.
Minden fölfelé-nek egy lefelé-je, minden menésnek egy jö
vése van,
') A példab. főleg a mekkede •— tekkede rimezetén alapszik.
) A nyajánk török jelleme szerint

2
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273. Her kész 'akli mezada vermis, kendi 'akli bejenmis.
Mindenki árverésre adta eszét; [utoljára kinek kinek csak] a
magáé tetszett.
274. Her késze jár ol, kimszeje bár ólma.
Mindenkinek légy barát, senkinek ne légy teher.
275. Her keszin gönülünde bir arszlan jatir.
Minden ember szívében egy oroszlány (heves indulat) hever 1 ).
276. Her kész kendi vilájetini szöjler.
Mindenki a maga hazájáról beszéli.
277. Her kojun kendi badsaghindan aszilir.
Minden birkát a maga lábánál akasztanak föl 2 ).
278. Her sejin dsehlinden ilmi jejdir.
Minden dolognak jobb a tudása a nem-tudásánál.
279. Hile ile is goren mihnet ile dsan verir.
Ki csalárdsággal végzi dolgát, az szomorúsággal végzi életét.
280. Hilekiárin gözü jasli olur.
Az álnok szeme nedves (könyes) szokott lenni.
281. Hükro gálibin-dir.
A győztesé az igazság.
282. Hüner makbűl-dur, amraa muteber hüszn edeb-dir.
A talentom kedveltetik, de tiszteltetik a szép erkölcs.
283. Hünersziz adam mejvesziz aghadsa benzer.
Tehetség nélkül való ember terméketlen fához hasonló.
I.
284. Ics dejdiler, csesmeji kurut dejmediler.
Neked azt mondák, hogy igyál; [de azt] nem mondák, hogy
kiszárítsad a forrást.
285. Ijne ile kuju kazmagha benzer.
Olyan [dolog ez] mint tűvel kutat ásni (tkp. tűvel kutat ásnihoz hasonlít).
286. Ijneji kendine szók, csuvaldizi ele.
Magadat tővel szúrd, más emert árral 3 ).
') Senkit nem kell ingerelni.
) Kiki a maga vétkéért bűnhődik.
') Ha már másképen nem lehet.

3
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287. Iki arszlan bir poszta jakismaz.
Két oroszlány nem fér meg egy bőrben.
288. Iki dsámi' arasz'inda kalmis binamaza benzer.
f

289.
290.
291.

292.
293.
294.

295.

296.
297.
298.
299.
300.

Ugy van, mint a ki két mecset között imádság nélkül maradt
(válogatva, hogy melyikben végezze imádságát).
Iki el bir bas icsün-dür.
Két kéz egy főért van.
Iki karpuz bir koltugha sz'ighmaz.
Két dinnye egy hón alá nem fér el.
Iki kisi dinden csikindsa bir kisi dsandan csikar.
Mikor két ember elhagyja vallását ! ), egy harmadik életét
. fagyja.
Iki kisi lakird'i ederken ücsündsü ólma.
Hol két ember egymással beszéli, ne légy te ott a harmadik.
Ikindiden *) szonra dükkián acsmagha benzer.
Olyan, mint ikindi után (este felé) boltot nyitni.
Imám evinden as, ölü gözünden jas.
A pap házából ételt (kapni szintoly nehéz , mint) holt ember
szeméből könyet (facsarni ki).
Inanma dosztuna, szamán doldurur posztuna.
Ne higyjél barátodnak, [mert] szalmát töm bőrödbe (azaz :
megcsal).
Indse elejib szik dokuma.
Finomra ne szitálj, sürürene szőj. (Ne vedd oly igen szorosan).
Inszáf dínin jariszi-dir.
Lelkiismeretesség fél vallás.
Inszánin aladsaszi icsinde-dir.
Az embernek tarkasága belül van 3 ).
Inszán inszána lázim olur.
Ember szorul emberre (tkp. ember embernek szükséges).
Inszán inszánm sejtani-dir.
Ember embernek az ördöge.

') Mint tanú hamis esküvel esküszik.
) Ikindi az imádság öt idejének harmadika , mintegy három órával
nap lenyugta előtt.
*) Azaz szívében, e's így különbözik az állattól, mely kívülről
tarka.
2
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301. Inszán kiáh olur daghi kaldirir, k'áh olur dariji kaldíramaz.
Az ember sokszor hegyeket emelget, sokszor egy szem kölest
sem emelhet meg.
302. Ipe un szerme.
Ne teríts lisztet kötélre. (Ne haszontalankodjál).
303. Ip udsu verme.
Ne add a kötél végét ').
304. Irisir menzil makszűduna aheszte giden.
Elérkezik szándékba vett szállóhelyéhez, a ki lassan megy.
305. Isden artmaz, disden artar.
Nem a munkától gyarapodik, a fogtól gyarapodik (a vagyon) 2 ).
306. Iszlanmi'sin jaghmurdan pervaszi-nii olur V
Az elázottnak van-e [még], mit félnie az esőtől ?

307. Jaghmurdan kacsar-ken doluja tutuldu.
Eső elől menekülvén, utolérte a jégeső.
308. Jalandsinin evi janmi's, kimsze inanmami's.
A hazugnak elégett háza, [dej senki sem akarta elhinni.
309. Jangína kürek ile gider.
Lapáttal siet a tűzvészhez 3 ).
310. Janlis hiszáb Bagdaddan döner.
A hibás számadás [még] Bagdadról [is] visszajő 4 ).
311. Jas kodsar, amma gönül kodsamaz.
A kor öregszik, [dej a szív nem öregszik.
312. Jauz khi'rsziz ev száhibini baszdirir.
A gonosz tolvaj véletlenül ront a házigazdára.
313. Javas ati'n tepmeszi szert olur.
Lusta lónak erős a rúgása.
314. Jerini bilmejen szenedé bír kat uruba ziáde eszkidir.
Egész egy öltönynyel többet szaggat évenként, a ki helyét nem
tudja (hol a jót árulják). "
') Titkodnak egy szavát se áruld el.
) Az a nyerese'g, mit a fog meg nem emészt.
,
) Csöbör helyett lapáttal, lopás végett.
*) Bagdad Törökország legszélsőbb keleti határán van ; távolsága
közmondássá vált.
2
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315. Jerin kulagh'i var-dir.
A földnek [is] van füle.
316. Jetmis iki dereden szu getirme.
Ne hordjál vizet hetvenkét völgyből.
317. Jilan jejen heldm bulmaz.
Ki kígyót evett, nem talál orvost.
318. Ji'rtids'i kusun ömrü az olur.
Ragadozó madárnak rövid az élete.
319. Joldsu jolunda gerek.
Utas az útján kell (hogy legyen).
320. Jorganini göre uzat ajaghini.
Takaród szerint nyújtsd ki lábadat.
321. Jumurtada kii bitmez.
Tojáson nem nő szőr.
322. Juvarlanan tas joszun tutmaz.
A hengerített követ nem fogja a moh.
323. Jükünü bul-da badsini iszte.
Találd meg [előbb] a terhét, és [ aztán] követeld a vámpénzt.
324. Jürük at jemini artirir.
A sebes (gyors) ló szaporítja abrakját.
•

K.
32ö. Kajmaghi jejen mandaji dsebinde tasi'r.
Ki a tejfelt szereti, az a bivaly tehenet zsebében hordja.
326. Kalbdan kalbe jol var-dir.
Szívből szívbe út van.
327. Kal'e icsinden fcth olunur.
A várat belülről veszik meg l).
328. Kan aladsak damar bilir.
Ismeri az eret, melyet vágni kell 2 ).
392. Kana at tükenmez khazine-dir.
Az elégedettség kifogyhatatlan kincs.
330. Kangi gün var ki akhsam olmadi?
Melyik napon nem lett este 3) ?
') Őrizetének vagy megvesztegetése vagy Iekonczolása által.
*) Tudja, hogy honnét csikarhat ki valamit.
') Nincs öröm, melynek vége nem szakadna.
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331. Kara khaber tez irisir.
A vész híre gyorsan érkezik.
332. Karanlikda góz kirpdighini kim bilir ?
Ki tudja, hogy ö sötétségben ránczba szedte homlokát (kedvet
lenséget mutatott) t ).
333. Karda gcz-de izini belli etme.
Járj a hóban, de ne láttasd nyomodat 2 ).
334. Karindsanin kanadlanmaszi zeváline esáret-dir.
A hangyának megszárnyasodása vesztének előjele 3 ).
335. Kami' tök, gözü ads.
Hasa tele (jóllakott), szeme éhes.
336. Kartala bir ok dokunmus gene kendi jeleszinden.
A sas nyilat kapott, még pedig saját tollából. (Maga magának
ártott) 4 ).
337. Kavgada kilics ödünds verilmez.
Háborúban nem szoktak kölcsön adni kardot.
338. Kaz gélen jérden tavuk eszirgenmez.
A hol ludat kapunk, ott nem kell tyúkot sajnálni (visszontajándékúl).
339. Kazma kujuju, kendin düserszin.
Ne áss kutat, magad esel belé.
340. Kedi bulunmajan jerde fáre csók olur.
Sok az egér, a hol macska nincs.
341. Kedi uzatamad'fghi dsijere murdar der.
Piszkosnak mondja a macska a húsdarabot, melyet el nem érhet.
342. Kel basa semsir tarák.
Kopasz főnek puszpángfésü.
343. Kel ölür, szirma szacsli ölür; kör ölür, badem gözlü ölür,
A kopasz meghal, az arany fürtű [is] meghal; a vak meghal,
a szép szemű [is] meghal.
344. Kenárina bak, bizini al.
Nézd a szélét s vedd a vásznat 5 ).
') Jcirpmak = lehúzni szemöldökét.
) Lopj, de rajta ne kapjanak.
') A nagyra törekvőknek szól, inte'sül.
4
) A nyil végére rendesen egykét sastollat tűznek, minthogy ez a ba
bonás vélemény szerint, a nyil röptét elősegíti.
s
) Valamint a vászuot a szélén való bélyegéről, úgy a leányt öltöze
téről kell megítélni.
J
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345. Kendi düsen aghlamaz.
Ki magától elesett, nem sír.
346. Kendi gözündeki direjí görmez, elin gözündeki csöpü görür.
Nem látja saját szemében a gerendát, de látja más ember sze
mében a forgácsot.
347. Keszemedijin eli Öp, da basina koj.
Csókold meg a kezet, melyet le nem vághatsz, s tedd fejedre ').
348. Keszkin kilics km'in'i keszmez.
Éles kard sem vágja hüvelyét.
349. Kesztane kabughundan csikmis, kabughunu bejenmemis.
A gesztenye elhagyta a hüvelyét és megvetette azt 2 ).
350. K'irk 'arab'in 'akli bir indsir csekirdejini doldurmaz.
Egy fügemag se telik meg negyven arabs eszétől. (Török vé
lemény szerint).
351. K'izi kendi havaszina brakszalar, csalgidsrja var'ir.
Ha a hajadont maga indulatjára hagynák, [ö még] a muzsiká
hoz [is] elmegyen.
352. Kimi jagh'indan j ej emez, kimi jovan'indan 3 ).
Egyik a zsírost, másik a soványt nem eheti.
353. Kimi köprü bulamaz gecsmeje, kimi szu bulamaz icsmeje
Egyik hidat nem találhat átkelésre, másik vizet nem találhat
ivásra.
354. Kimin arabaszmá binersze, ani'n türküszünü csagh'Mr.
A kinek kocsijára fölült, annak nótáját fütyöli.
355. Kimszenin áhi kimszeje kalmaz.
Senki sóhaja másra nem marad 4 ).
356. Kimszenin kötülüjü kimszeje bulasmaz.
Senki gonozssága mást nem piszkol be. •
357. Kisi doghdughu jerde dejil-dir, dojdughu jerde-dir.
Nem ott az ember [hazája], a h o l születik, hanem a hol jól
lakik b ).
') Fejére valamit tenni hódolás jeléül vétetik.
) Afinomhéjú gesztenye tövises hüvelyét szégyenli. — Alsó rendbeli
ember magas polczra jutván föl, előbbi rangját szégyenli.
s
) A magy. sovány-val egybevethető jovan szót csak ebben a példabe
szédben használják a törökök.
s

4

) Az a panaszlóé csak.
) Körülbei öl : ubi bene, ibi patria. — D e meg kell jegyezni a dogh
dughu és dojdughu által való rímes szójátékot.
5

/
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358. Kisi etdijini bulur.
Kikí tette szerint kap jutalmat.
359. Kisinin adí csikmakdan-'sze dsani csi'kmaszi jej-dir.
Jobb hogy valaki lelkét (életét), mintsem nevét veszítse.
260. Kisi refikinden tanilir.
Az embert pajtásáról ismerik meg.
361. Kiszmetimizde var-'sza, kasighimizda csikar.
Ha végzetünkben megvan, akkor kanalunkban is lesz.
362. Kojimun bulmadíghijerdc kecsijc'Abdurrahmán Cselebi derler.
Hol birka nincs, ott a kecskét is uraságnak hívják ').
363. Kolszuz giren hakkszi'z csi'kar.
Ki kéz (ajándék) nélkül bemegy, az igazság nélkül megy ki.
364. Korkulu raja görmekden-isze ojanik jatmaszi jej-dir.
Ijesztő álom látásnál jobb ébren fekünni (az ágyban).
365. Kösz dinlejen tavula kulák vérmez.
Ki a kis dobot meghallotta, az a nagy dobra nem fülel 2 ).
366. Kötü gelmejindse ejinin kadri bilinmez.
Mig a rossz nem jő, addig a jót nem tudják megbecsülni.
367. Kötü szöz, kem akcse száhibi'nin-di'r.
Rossz szó, rossz pénz a gazdájáé. (Mind a kettő visszakerül
hozzá).
368. Kul kuszürszuz olmaz.
Nem lehet ember hiba nélkül.
369. Kurd kodsaji'ndsa köpeklerin maszkaraszi olur.
A farkas, a mint megöregszik, kutyáknak csúfjává lesz.
370. Kurunun jani'nda jas-da janar.
A száraz mellett a nedves is elég.
371. Kuzguna „güzel- kim-dir" demislcr, „jaurularim" demis.
„Ki a szép ?" — kérdezték a varjutói; azt felelte, hogy „fiaim."

372- Kháne alma, kendine hemszáje al.
Házat ne végy, [előbb] szomszédot végy magadnak.
373. Khamur isine kaiísma.
Tészta dolgába (bonyolódott dologba) ne elegyedjél.
') Keleten, hol marhahúst ritkán esznek, a juhhús jó falatnak jár.
') A dob kivált a neposztálynak kedves hangszere ; a vekonyhangú
kis dobot pedig jobban becsülik a vaetaghangú nagy dobnál.

TÖRÖK PÉLDABESZÉDEK.

297

374. K h a r m a n szonu dervislerin-dir.
A gabona maradéka a derviseké.
375. Khaszini khaszima mevlűd okumaz.
Ellenség ellenségért nem mond m i a t y á n k o t 1 ) .
376. Khaszmin kar'indsa isze, kendini merdáne tut.
Ellenséged bár csak hangyja legyen i s , [de] tartsd magad
emberül.
377. Kli'irsziz evden olursza bulmaszí müskil olur.
H a a tolvaj a házból való, a k k o r bajos azt megtalálni.
378. Khuj dsan'in alti'nda-dir.
Az ember veleszületett természete a lélek alatt rejlik 2 ) .
L.
379. L a k í r d í b i l , da szöjle.
Tudjad a beszédet s aztán szólj.
380. Lakird'i ile pejnir jourmaz.
Beszéddel nem lehet sajtot gyúrni (hanem kézzel).
3 8 1 . Lakird'i lakirdiji acsar.
Beszéd a beszédet nyitja meg.
282. Lakird'i torbaja szighmaz.
Beszéd nem fér el zsákban 3 ) .
383. Lejlejin 'ömrü lak-lak ile gecser.
A g ó l y a 4 ) élete „lak-lak"-kai múlik el. (ífaszontalansággal
tölti idejét).
M.
384. Mái dsan'in jongaszi-dir.
A vagyon a szívnek forgácsa 5 ) .
385. Medsliszde dilim, szeferde elini kiszsza tut.
Társaságban nyelvedet, utazásban kezedet tartsd rövidre ü ) .
') Mevlud a próféta születése ünnepén mondott imádságnak a neve,
melyben szokás barátját is említeni.
•) Csak a halál (a lélek elmenetele) által onnét kiirtható.
s
) El nem rejthető. .
') Lejlek mostani ejtés, ebből : légiek; írása és tatár ejtése laklak.
') Kinek vagyona szívéhez van kötve, mintegy szíve forgácsát osztja,
mikor valamit ád.
6
;Í Ott sokat ne szólj, itt ne adakozzál.
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386. Mejandsinin keszeszí bol-dur.
Közbenjárónak bo a zacskója i).
387. Mejveszini je-de agíiadsin'i szórnia.
Edd a gyümölcsöt, fáját ne kérdezd 2 ).
388. Merkebin kujrughunu kalabalik jerde keszindse, kimi: uzundur, kimi: kisza.
Ha szamarad farkát nyilvános helyen levágod, az egyik hoszszúnak, a másik rövidnek találja.
389. Mihneti kendije zevk itmek-dir 'alemde hüner.
A búját magának örömmé tenni, az (a világban) a mesterség.
390. Mizrák csuvala szighmaz.
A dsida nem fér zsákba.
391. Muhabbet sirket kábul etmez.
A szerelem nem tűrhet társat.
392. Möhür kimde isze, Szulejmán o-dur.
Kinél a pecsét van, az a Szulejmán 3 ).
393. Mum dibine isik vérmez.
A gyertya meg nem világítja a tövét (alját).
N.
394. Nadán elinden szu icsme, áb-i haját olsza.
Ostoba ember kezéből ne igyál vizet, legyen bár az élet vize.
395. Nadán ile je ics, da szohbet etme.
Tudatlan emberrel egyél igyál, de ne társalkodjál.
396. Nadán ile szohbet etmekden-'sze 'irfán ile tas tasi'inak jej-dir.
Jobb okos emberrel együtt követ hordani, mint esztelennel
társalogni.
397. Nerde hareket, orda berekét.
Hol mozgás, ott áldás.
398. Ne ekerszen, ani' bicserszin.
A mit vetsz, azt aratod.
399. Nerede szojundun, orada gijín.
Hol levetkőztél, ott [megint] fölöltözködjél.
') Mert nem a maga pénzéből adakozik.
) Élvezd, akár lopott jószág is.
s
) Szulejmán (Sálomon, Dávid fia), az iszlami meséknek nagy hőse, ki
a határtalan hatalmú varázspecsét birtokában volt.
a
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400. Nere varszan, oka dörtjüz dirhem-dir.
Akárhova mégy, az oka mindenütt négyszáz drakhma.
401. Ne sis janszin, ne kebáb.
Se nyárs ne égjen meg, se pecsenye.
402. Ne verirszen elinle, o gider szeninle.
A mit kezeddel adsz, az megy el veled. (Alamizsna, túlvilágra).
403. Nijet khajr, 'ákibet khajr.
Jó akarat, jó eredmény.

Ö.
404. Őfke baldan tatli-dir.
A harag (bosszú) édesebb a méznél.
405. Oíke ile kalkan zeján ile oturur.
Ki haraggal kel fel, az kárral szokott leülni.
406. Okszüz csodsuk göbejini kendi keszer.
Árva gyermek maga vágja el köldökét.
407. Oktiz öldü, ortaklík ajrildi.
Az Ökör meghalt, a társaság elszéledt.
408. Okszüze adsi'r csók, amma ekmek verir jok.
Ki az árvát sajnálja, sok van; [de] nincs, ki neki kenyeret
adna.
409. Okszüzü döjmüsler; „vaj nrkam" dejmis.
Megverték az árvát : azt mondotta (kiáltotta) : „jaj hátam (v.
védőm)" ').
410. Olmüs at arar na Imi szökni ej e.
Döglött lovat keres, patkóját lefejteni. (Szerfölött fukar).
P.
411. Papucs bulursza bajram eder.
Ha egy papucsot talál, bajramot csinál. (Csekélységnek örül).
412. Pamuk iplik ile bagladilar.
Pamutfonállal kötötték meg 3 ).
') Árka = hát, támaszt és védőt is jelent Itt miud a két értelemben
kell venni.
3
) Veszedelmes az állása.
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413. Paraji' viren csalar düdüjü.
Ki a pénzt adja, az fújja a nótát.
414. Pek korcsalama, szivildseji csiban ederszin.
Nagyon ne vakaródzzál : a szümöt keléssé teszed J ).
415. Pencsembenin gelişi csarsambadan belli olur.
Kitetszik a szerdából ; milyen lesz a csütörtök (tkp. a csütör
tök jövése a szerdából tetszik ki).
416. Pilav'í jejen kasi'gh'íní janinda tasir.
Ki pilavot *) eszik (szeret enni), magával hordja kanalát.
417. Pirindsi szu götürmez.
A rizst nem emeli föl a víz.
418. Pismis asa szu katma.
Megfőtt ételbe ne keverj vizet.
R.
419. Raghbet ile güzellik zengine-dir.
A szépség és tisztelet csak a gazdagé.
420. Rákib olszun : jüzden olursza, olszun.
Ellenség, csak szemben legyen, ám legyen. (Nem bánom, ha
ellenség, csak nyílt ellenség legyen).
421. Rüzg'âr önüne düsen janilír.
Csalatkozik, ki a széltől hajtva halad 3 ).
S.
422. Sab ile seker bir dejil-dir.
Timsó és czukor nem egyaz a ).
423. Sedsâat k'âfl'i ile dejil-dir.
A vitézséget nem az ing teszi.
424. Sejtân kulagh'ina kursun.
Az ördög fülébe ólmot 5 ).
') Kis bajból nagy lehet.
) Pilav egy rizsből készült étel, a török asztalnál nélkülözhetetlen.
*) A szél elállta, a pártfogó elhalta után, inaga nem igen mehet előre.
4
) Noha mind a kettő fehér.
*) H°gy ne hallja , mit mondok. Ezt szokták mondani, mikor valami
illetlen, undok dolgot kell említen».
2
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425. Seri'atin kesztiji parmak adsimaz.
A törvény levágta ujj nem fáj.
426. Sik sik éden nalcsa-dir, is bitiren akcse-dir.
A sarkantyú csörög pörög, de a pénz az, mely mindent végez.
Sz.
427. Szabahki jejedsejiní bugünden düsünme.
Ne gondolkozzál ma arról, mit eszel holnap reggel.
428. Szabr éden kulunu mevlá szever.
Türelmes szolgáját szereti az úr.
429. Szaor szonu szelámet-dir.
A türelem vége boldogság.
430. Szabr ile dutdan ipek olur.
Türelemmel a szederfából selyem leszen.
431. Szadaka verenin 'ömrü uzun olur.
Az alamizsnaadónak élete hosszú.
432. Szadik doszt akrabadan jej-dir.
Hü barát jobb a rokonnál.
433. Szaghir icsün iki kerre szelám olmaz..
Nem szükséges süketnek kétszer köszönteni 1 ).
434. Szaghir isitmez, jakistirir.
A süket nem hall, [csak] sejdít.
435. Száhibi rázi olur dellál rázi olmaz.
A tulajdonos beleegyezett (az alkuba), [de] a hajhász nem 2 ).
436. Száhi'bsziz tahtaji jel almaz-sza, szejl alir.
A gazdátlan deszkát ha el nem hordja a szél, elsodorja a zu
hanó víz.
437. Szakalini dejirmende-mi aghartdin ?
Hát szakállodat a malomban fehérítetted meg ?
438. Szakinilan gőze csöp df ser.
A [leginkább] óvott szembe is beleesik a szálka (forgács).
439. Szamán altinda szu jürüdür.
Szalma alatt ereszti el a vizet. (Titkos dolgot mivel).
') Az Ő baja, ha egyszerre nem hallotta.
) Akkor használják, ha egy cseléd a gazdája jószágával még fu i>
rabb magánál a gazdánál is.
5

MTELVIUD. KÖZLEMÉNVKK,

20
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440. Szarb szirke kendi kabughuna zarár-dir.
A fölötte csipös eczet [még] a maga edényének [is] árt').
441. Szebát bulmajan szöz hakkinda agh'iz acsma.
Ne nyisd szádat szóra, mely meg nem állhat.
442. Szejl gider, kum kal'ir.
A zuhatag megy (elrohan), (de) a fövény marad.
443. Szén kazán, szén je.
Te (magad) keress, te (magad) egyél.
444. Szereseden korkan darí ekmez.
Ki a verebektől fél, nem vet kölest.
445. Szermájeji kedije jükletdi.
Tökéjét macska hátára tette a ).
446. Szer verir, sz'irr vérmez.
Fejét adja, [de] nem adja titkát.
447. Szinek kücsük-tür, amma mi'de bulandirir.
A légy kicsiny, de megzavarja az ember gyomrát.
448. Szinek pekmezdsiji tani'r.
Ismeri a légy a lekvárárust.
449. Szofu szoghan jemez ; bulsza : kabughunu kojmaz.
A szofu (vallásos ember) hagymát nem eszik (úgy mondja);
de ha találna : a héjját sem hagyja meg.
450. Szón pesimánlik fáidé vérmez.
Késő (utána való) bánat nem használ.
451. Szonraja kalan dona kal'ir.
A mi hátra marad, jégre marad (azaz : sokszor el is marad).
452. Szóra szóra ka'aba-da bulunur.
Kérdezősködve a Kaabára 3) is rátalál az ember.
453. Szojlejenden dinlejen 'árif gerek.
Eszesebb kell [hogy legyen] szólónál a hallgató.
454. Szöjlejene bakma, szöjledijine bak.
Ne a szólóra, hanem a szavára nézz,
455. Szöz ajagha düsdü.
A szó lábra esett. (Meghiúsult).
l

) Ne tedd magad oly igen fiatallá.
) Hűtelen ügyvivőnek adta át.
3
j Ka'aba az ismeretes mekkai templom neve. — Kérdezősködéssel
akárhová is eljuthatunk.
l
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456. Szöz bir, alláh bir.
Egy az isten, egy a szó (az igazi).
457. Szuju csekilmis dejirmene döndü.
Hasonló lett a malomhoz, melynek elapadt a vize.
458. Szuju görmeden pacsalar sz'ivama (szighama).
Ne gyűrd föl gatyád szárát, míg a vizet nem látod.
459. Szürete bakma, szirete bak.
Ne nézz az alakra, [de] nézz a magaviseletre.
460. Szu ujur, düsmen ujumaz.
A víz alszik, [de] az ellenség nein alszik.
461. Szüriiden ajrilan kojunu kurd kapar.
A nyájtól távozott birkát elkapja a farkas.

T.
462. Tama'kiárin gözünü toprak dojurur.
A fukar szemét [csak] a föld elégíti ki *).
463. Tama'k^ár var-ken doland'íridsi ads kalmaz.
Míg fukar ember lesz, csalárd (tolvaj) nem marad éhen.
464. Tasi sziksza szujunu csikarir.
Ha a követ megnyomja, [abból is] facsar ki vizet.
465. Tas jerinde agh'ír-dir.
A kö nehéz a helyén.
466. Tasma szu ile dejirmen nekadar döner!
Áradó vízzel a malom mennyit forog!
467. Tatl'i szöz jilani delijinden csikarir.
Édes szó a kígyót [is] kicsalja lyukából.
468. Tavsan dagha köszmüs : daghin khaberi jok.
A nyúl a hegyre megharagudott: mit bánja az? (Mit sem tud róla).
469. Tázenin topal oldughunu tavsan isitmis.
Meghallotta a nyúl, hogy az agár megsántult. — (Azért jár oly
kevélyen).
470. Tekkie beklejen icser csorbaj'i.
Ki a klastromban megvárja, az issza a levest,
471. Tembele is bujur, ki szana naszihat verszin.
Parancsolj munkát a lomhának, hogy neked tanácsot adjon.
') Melybe eltemetik, mikor meghal.
20*
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472. Teredsije tere szatilmaz.
Kertésznek nem adnak el zöldséget.
473. Tez reffcár olan'in pájine damen dolasir.
A gyorsan menőnek ruhaszegélye lábába bonyolódik.
474. Tok ads'in halindan bilmez.
Kinek tele a gyomra, nem tudja éhes ember állapotját.
475. Tok agh'irlamak güds-dür.
Nehéz, jóllakottnak étellel szíveskedni 1 ).
476. Topal esek ilc ldárbana karísma.
Sánta szamárral ne csatlakozzál karavánhoz.
477. Turpun szikindan szejreji jej-dir.
A sürün vetettnél jobb a ritkán vetett retek*).
478. Türkün 'akli szonradan gelir.
A töröknek (miveletlen török parasztnak) esze utóbb (cse
lekedet után) jő.
U.
479. Ucsan kusdan ímdád umar.
Repülő madártól reményi segítséget. (Hasztalan remény).
480. Udsuz étin jahnaszi tatsziz olur.
Olcsó húsnak ízetlen a leve.
481. Udsuz szirke baldan tatli'-di'r.
Olcsó eczet édesebb a méznél.
482. Ujur ji'lana kujrughuna baszma.
Alvó kígyónak ne lépj a farkára.
483. Ummadi'ghin tas bas jarar.
Nem reméllt kő sebzi meg fejedet.
484. Un csuvali* gibi vurdukcsa tozar.
Porzik mint lisztes zsák, ha verik 3 ).
485. Unumuzu éledik, elejimizi asztik.
Megszitáltuk lisztünket, szegre akasztottuk szitánkat.
486. Urumaszini bilmejen kopek kojuna kurd getirir.
A kutya, mely jól nem ugat, a juhra farkast hoz.
') Nehéz gazdagot megajándékozni.
) Nem mindenben dicse'rni való a sokaság.
\) Szigorú bánásmóddal kicsikarhatnak belőle valamit.

J
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487. Uzaktan davlun szeszi khos gelir.
Távolról a dob hangja [is] jól esik.
V.
488. Var evi kérem evi.
A vagyon háza az irgalom háza.
489. Varrni véren utanmaz.
Ki vagyonából osztogat, nem vall szégyent.
490. Verdijin szabun etdijin boku temizlemez.
A szappan, mit adtál, nem tisztítja ki a szennyet, mit okoztál.
491. Véren el derd görmez.
Adakozó kéz nem lát nyomort.
492. Vereszije sarab icsen iki kerre szarkhos olur.
Ki hitelbe bort iszik, kétszer részegszik meg.
493. Vergi alláh vergiszi-dir.
Adó az isten adója (az alamizsna).
494. Vur 'abaliji.
Üsd a subást l )!

Z.
495. Záhire hükm olunur.
[Csak] láthatóról hozhatni Ítéletet.
496. Zejtun jagh gibi üsztün csikar.
Fölfelé száll mint az olaj.
497. Zelil olur tama'kiár adam.
Alacsony lelkű a fösvény ember.
498. Zeman szana ujmaz-sza szén zemana uj.
Ha az idö(-körülmény) te hozzád nem alkalmazkodik, [hát
te alkalmazkodjál az idöhez.
499. Zenginin 'arabaszi daghdan asir,
züjürdünki ovada jolunu sasir.
A gazdag ember kocsija túljár (szerencsésen) a hegyeken; a
szegény emberé elveszti útját a síkon.
') 'Aba (suba) az alsó néposztály ruhája. — A példabeszéd arra ezé*
lo», hogy a szegény embernek többnyire nincs pártfogója.
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500. Zevk khumári'na dejmez.
A mulatság nem éri föl a (mámor okozta) fejfájást.
501. Zora daghlar dajanmaz.
Az erőszaknak hegyek sem állnak ellent.
502. Zora teevíl götürmez.
Az eröszakot nem szokták magyarázni.
503. Zor ojunu bozar.
Erőszak rontja a játékot.
•
504. Züjürtden szak'in gecs, zengine dokun gecs.
Szegény mellett óvakodva *) menj e l , gazdag mellett hozzá
érintve.
•
f
VAMBERY ÁRMIN.

I S M E R T E T Ő RÉSZ.
LEXICON PALAEOSLOVENICO-LATINUM, EMENDATUM
AUCTUM.
KDID1TFH. MIKLOSICH. VINDOBOSAE 1862. — FASCICULUS I. PAG. 1—192. N8-AD RÉT.

A híres szlávtudós, kinek a régi déli-szláv 2 ) nyelvet és iro
dalmat illető részint grammatikaírási, részint textuskiadási munkála
tai eléggé megismertették szerzőjük roppant tanultságát nem kü
lönben mint kritikai gondosságát, most megint a fent czímzett szó
tárral egy tíz évi dolgozásba került munkáját (opus, in quo decem
annorum laborem collocavimus) kezdi kiadni, melylyel — előre meg
vagyunk győződve — nem csak mind azoknak, kik a szorosabb
szláv vagy bár a szélesebb árja nyelvtudománynyal foglalkoznak,
hanem egyszersmind, könnyen kitalálható okokból, a magyar nyel
vésznek is' nagy és kedves szolgálatot teszen. Mert az utóbbinak is
van baja a szlávsággal, a magyar nyelv szókincsébe bejutott sok szláv
eredetű szó miatt, melyeket saját nyelve ősi birtokának tisztába
hozatala végett biztosan kiismerni és tulajdonképen való nyomozá
sainak és fejtegetéseinek tárgyától elválasztani egyik legelső föla') Ne nyúlj hozzá, mert kér tőled.
-) így nevezhetjük talán absque controversia ezen nyelvet, melyet
Miklosich ó-szlovénnek , Schleicher ó-bulgárnak tartanak, s melyet rnáskéú •.r
szlávnak is hívnak.
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data. E föladat megoldása sokhelytt könnyű ugyan , de néha bele
akad olyan bonyolódott esetekbe is, melyeknek eldöntésére szélesebb
szláv, söt árja, valamint más részről nem kis magyar és altáji
nyelvtudomány kívántatik. Ezért mondom, hogy Miklosich szótára
a magyar nyelvésznek is nagy szolgálatot teszen, a mennyiben a
déli szlávság régi nyelvé béli irodalomban meglevő szókincset könynyen hozzáférhetővé teszi s így annak, közép számítással legalább
hét száz évvel ezelőtt volt állapotáról Ítélnünk módot nyújt, úgy hogy
a semmi esetre nem tegnap óta a magyar nyelvben, még pedig a nép
nyelvében divatozó és a közhasználatban kiküszöbölhetetlenül megfészkelödött szláv eredetű szókat nem csak a mai szláv dialectusok
részint hangzatilag kissé elváltozott szavaival, hanem szinte olyan
korból valókkal vethetjük egybe, a mely korban átvehette azokat a
magyar nyelv. S ez eljárásnak mennyire tanulságos és szükséges
voltát már némely A-nel v. tt-nal való ó-szláv szavak mutathatják,
melyeknek szintén az A, í¥» betűk nasalisát kifejező szláv-magyar
szók állanak ellenében , de melyeknek új szláv másai már nem feje
zik ki a mondott betűk nasalisát, p. o. CBAT'Á (svenfrb), magy. szent,
orosz : CBaTbiö, cseh: svatf, tót : svatí; A^rA (donga), magy. donga,
slovén : doga, cseh : donha, orosz : flyra.
A következőkben immáran ki fogom jegyezni Miklosich szó
tárának első füzetéből a ránk nézve érdekes ó-szláv szókat s itt ott
némi észrevételeimmel kísérni. Az ó-szláv szókat egyszersmind a
Cyrill-alakú betűk helyett latin-szláv betűkkel írom át (melyek kö
zül s = magy. sz, z = zs} c = cs ; \ = <?», 9 — A, é = "fe), csak a
későbben már ki nem ejtett &-t, meg a későbben csak jésítö jellé
vált k-t tartván meg, a gömbölyűbb orosz betüalakkal (•&, b), mint
hogy néhai hogy-ejtetésök, és idöszerint ez ejtésnek meddig volt divatozása egész biztossággal meg nem határozható, a különben szo
kott átírásuk pedig (ü, 1) épen csak megközelítőleg s mindamel
lett eléggé bizonytalanul fejezi ki azokat. Szintúgy megtartom a
W-t(bl)*).

2. 1. avorb , platanus. Más alakja is van : jávori*, -egészen a
magyar: jávor-fa,; tót : jávor, orosz : íreop-b; hogy a német ahorn
sem egyéb az előbbinél, világos, s ez egyszersmind a magyar ju
har, ihar szóalakok keletkezésére is világosságot deríthet.
*) V. ö. Schleicher, Umschreibung cles cyrillischen alphabets in lateinische schrift (a Kuhn-Schleicher-fé'le Beitrage zur vergl. spr.-ban, I. 30.1.)
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Meglehet, hogy a szó nem is eredeti szláv; de az bizonyos,
hogy azt a magyar közvetetien csak szláv nyelvtől vette át, mint
hogy általában a szláv nyelv vocalissal kezdő szók elébe nem ritkán
j-t ragasztott; p. o. obbbko és jnhbhko, újszl. jablo, óném. aphul,
litván : obélis; az árja gyök, szkr. ad (enni), mely görögben, latin
ban, németben tiszta vocalissal kezdődik, szlávban : jad és jed stb.
4. 1. almuzhno eleemosyna. Miklosich az ó-német alamuosanból átvettnek mondja, és a magy. alamizsna-Ya nézve is könnyen
támadhat kételkedés, hogy vájjon egyenesen a görögből származott-e
ide vagy inkább csak a szlávból, melynek a göröggel általában
sokkal több dolga volt, s mely e szóban már a zs hangot is bírja.
Másképen adja a görög-latin eleemosyna-t az illir: lemozina, horvát:
almustvo, tót: almuzna. Igazi szláv szóval: orosz MHJioeTHHa.
5. 1. alhwb insidiosus. Azért hozom fel e szót, mert nyilván a
magyar álnok v. álnak-na\í köze van vele. A nok különben sem
magyar képző, mint tudjuk, és de jure csak készen átvett szláv szók
ban szerepel (újabb keltű ferde képzések, milyenek : el-nök, látnók,
titoknok stb. tekintetbe sem jőnek) s eddigelé csak az dlnok szóra
szoktak hivatkozni, mint igazi magyar nok-os képzésre. — A Ma
gyar Nyelv Szótára (Czuczor-Fogarasi)I. 282: „egyetlen szó, mely
ben a nok melléknevet alkot." Mindenesetre figyelmet érdemlő, hogy
az alapúi felvett ál (Cz.-F. I. 256), mint névszó talán legrégibb ebben :
ál-orcza (dl = hamis, nem valódi), ha csakugyan az álnok-nak szol
gált alapúi (mert ez a régiségben : tőiétől dlnokbakat = nequiores
se, lásd Cz.-F. 282., mást is jelent) — m é g sincsen szláv párja
nélkül, mely egyszersmind főnévi jelentésénél fogva jobban illik be
melléknévi képzés alapjául , t. i. az ószláv ah nequitia, újszl. jal
invidia (Miki. még egybeveti a gót alján zelus-t). Ezen ah-tól pedig
épen oly rend szerint, mint «ft>w&, képeztethetett dhnihb is, és nem
tartom valószínűtlennek, hogy a magy. dlnok csak ilyen megvolt
szláv szónak a mása, úgy hogy még ezen egy példát sem lehet biz
tosan fölhozni egy magyar nok képző bebizonyítására. Azután az
«Z-orcza-beli ál, ha igazi magyar, nincs semmi viszonyban az álnok
kal, még kevésbbé az áltatni, tör. aldamak (csalni) igével.
7. 1. apoteka, ano&r]xri conditorium.
9. 1. aspru (plur.) íönott, pecunia.
acigánim, zingíirus, acigawh u. a.; acigawhka zingara. Vájjon a
magyar a czigány szónak ez alakját maga formálta-e vagy csak átvette?
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10. 1. baba anus, yQavg, obstetrix. Meg kell jegyezni ez utóbbi
jelentést, mely á magy. bába-nak a főjelentése. Annak a szlávságban széltiben megvoltát mutatják az orosz óaöa, illir, tót : baba,
cseh : bába, mind anus és obstetrix jelentésével; sőt litvánban is
bóba (anus). Alig lehet kétség, hogy a magyar nem a szlávtól vette
volna kölcsön e szót, úgy mint a dajka szót is (1. alantabb), melynek
etymologiája is szembe tűnik a szlávságban és árjaságban; a török
ebe, melyet Cz.-P. a bába mellett hoznak föl, ha hasonlít is a babához,
#zért csak szláv szóhoz hasonlít; különben jakutban is ábá nagyanya.
babuni v. babapii (pl.) superstitio. Miklosich fölhozza az orosz
3aÓoőoHbi (plur.), lengyel : zabobon, oláh : boboane (plur.) és a ma
gyar babona szókat. Oszlávban még a származéka babunhslcb aígszacóii,
haereticus, rectius bogomilicus is megvan. — Figyelemre méltó,
hogy a szlávban többes-számi alak van csak, mely olyformának tet
szik mint lat. nugae, divitiae; így a tót babom is.
11. 1. bazavb TzavijyvQtg, coetus publicus. Miki. „e turc."-nak
mondja, azaz tulajdonképen a perzsából való, habár a török által.
Vájjon a perzsa vagy a török adta-e közvetlenül kölcsön a magyar
vásár, vasár-nap szókat ? vagy utólvégre a szláv-e ? Érdekes külön
ben e szónak a szlávban használatára nézve, mit Miki. idéz : vb bazarechíj i vb velikuchTi •praznichchi,, azaz : vásárokban és nagy ün
nepeken *).
11. 1. baliyvaifb stipes vei statua : stajase jako balvam> (állsz
mint egy bálvány) ; cod.-bulg. saec. XIII. <rrf írj, columna; ayaXfia
statua. így is fordul elö : blavam* columna, meg balovawh. Hasonlí
tásul hozza még föl M. „nsl.-croat. balvan tr abs, bulg. boluvan, russ.
óojreairc. idolum, lit. balvonas, let. bulváns ausgestopfter lockvogel,
rum. bolovan glóbus lapideus; tataricae videtur esse originis : bálá
ban magnus, cf. bolvawb" Miki. kissé könnyen veszi a tatarica origó
kimutatását : nem tudom, honnan vette a bálában magnus szót,
melynek három hosszú a-ja kissé furcsának tetszik; nem tekintve
hogy, „magnus" és „columna, statua" épenséggel nem egyszeriben
azonosnak vehető jelentések. A tatárból legfelebb bagana oszlop,
a jakutból baghana karó szót lehetne egybevetni, ha sejthetnök,
hogy ez balghana volt volna, vagy ha ehhez mérnők vonatkoztatni
*) Álmagyar nép és rokonai, úgy látszik , előbb közlekedtek az új
perzsákkal, mint a szláv népek.
Szerk.
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a jak. balaghan sátor, kunyhót is, föltéve, hogy a sátor a karókról,
oszlopokról neveztetett volna el. De mind ez nagyon bizonytalan. —
A magyar bálvány-ról tehát csak annyit lehet mondani, hogy kétféle
jelentése : columna és idolum (kapu-bálvány, lásd a Cz.-F. szótárt,
I. 403.) szintén a szláv balvan (bolvan, blavan)-t is illeti; hogy to
vábbá ezen etymologia : bálvány = áll-vány (Cz.-F. 403.) alig elé
gíthetvén ki bennünket, legvalószínűbb, hogy a magyar e szót, még
ha nem volna is eredeti szláv szó, de a szlávtól vette át, minthogy
a megfordított viszonyt, a szónak az egész szlávságban még a litván
ban is megvolta mellett, alig lehet képzelni. Találunk ugyan magyar
szót az ószlávban p. o.
bawhtovati offendere „e magy." — de hiába keresnők ezt p. o.
az oroszban. Különben még szláv denominativ igeképzövei van, s
így ez olyan átvétel, milyen a magyarban : praelegálni, frankirozni
stb. Tótul is van még : bantuval (bántani), mint vinsovaí (ném.
wünschen).
bam> banus. Miki. ehhez Jo. Cinamus (XIII. saec.) 3. 111. p.
117-böl ezt idézi : <óg ős ó ^ $ ov fzaoTJv, fléXoffig ős 6 ta nett? ixeív<p
yÉQcov ([A7T(ívov zavtTjv xaXovai ovvvoi trjv rtQffiV) ov fiaxoav eivat tj'/yéX-

A iinávov-t új-görög írásmód szerint, melyben a /3 = lat. v,
búvov-nak kell olvasni.
bánja balneum. — Miki. a magy. bánya metalli fodina-t is hozza
föl. Kétséges, vájjon lehet-e egyeztetni a balneum és fodina jelenté
seket. A szláv ba\\a többnyire balneum-ot jelent, csak a tót bana =
magy. bánya. Tájszokásilag van magy. bánya balneum is (1. Cz.-F.
I. 416. bánya 2.) s ez, ha nem egy a fodm&-bánya-val, bizonyosan a
szlávból van átvéve, a mely mellé Miklosich még az ónémet wanna,
líjnéni. wanne, középlatin bánna szókat sorozza.
12. 1. baran'h és borani* vervex. — Magyar : bárány, orosz :
óapaH'L, tót : baran.
barchath barchanus; kíhémet barkán, klat. barracanus, lengy.
cseh : barchan, cf. újszl. barsun, magy. bársony.
batogi> Qáfíőog, baculus ; flagellum. így is : batofob, litván batogas. Megjegyezhető a magy. bot végett. Hozzá lehet venni még 49.
I. b'ht'b sceptrum ; újszl. bat, batica.
bastina hereditas, f. bulgár basta páter, magy. bátya. — Ugy
van képezve mint 186. 1. dedina hereditas, ettől: eféefoavus, és
jól teheti alapját a pater-t jelentő basta; de azért a magy. bátya-nak
IBTO.

LEXICON PALAEOSLOVENICÜM.

311

-óiig van köze evvel, minthogy ez a senior és junior fráter egymás
tól megkülönböztetett elnevezései közé tartozik, milyenekkel az
altáji, de nem az árja nyelvek bírnak.
bajati [iv&evea&ai fabulari; incantare, ba^awb éncpdóg incantator,
bajanije incantatio; bajalhnihh incantator. — Ezen baj gyök pöröl
het a magy. báj-ért, a török bughu és bogii (bűvölés) ellen.
16. 1. bezokb, bezociwb, bezoceshivh ávaía^vvtog impudens. Mind
ezek szó szerint azt jelentik „oculorum expers, ávóftpiarog11 — s így
tökéletes analógiában vannak a magy. szem-telen-ne\.
22. 1. birh xrjvaog census; bulg. bir} rum. bir „vocabulum videtur esse magyaricum, cf. bír possidere." Van még: birhcij vectigalium
exactor is. Még inkább fölhozhatta volna Miki. a magyar bírság és
bér szókat.
31. 1. bhicha pulex, ó-ném. flöh, lit. blusa. Teljességgel szlávárja szó; tót blcha, bleha, orosz, ójioxa. — Magy. bolha.
33. 1. blqditi nlavaG&ca errare; TioQvtvuv scortari. bls^di) lenocinium adulterium; 34. 1. blqdhstvo (icogla stultitia, meg : lenocinium ;
blqdb fraus, XrJQog nugae, noQvúa fornicatio; blqdhwb cplvaQog nugax; blqsti (gyöke : blqd) errare, delirare, nugari, scortari. — Látjuk
itt egyazon igegyöknek két, csak önhangzóban különböző alakját:
blqd (blond) és bl^d (blend). Azt is látjuk, hogy^alapjelentése nem
a scortari, hanem errare, delirare, nugari — a melyből amaz mint
speciálisabbik könnyen előáll. Ezt Miklosich blqsti és bl^diti alatt
adta némely egyéb egybevetései is bizonyítják. Az alapjelentéshez
leghívebb bl^db-stvo stultitia, úgyhogy ebből a bltyd'h-ot egyenesen
a magy. bolond-nak állíthatjuk ellenébe, mely így igazi nem magyar
szónak mutatkozik, minthogy a szlávban van etymologiája.
34. 1. bobi> fába. — rum. bob, magy. bab. cf. Curtius, Griech.
Etymol. I, 408.
39. 1. boj flagellum; pugna, caedes. — magy. baj pugna, difficultates; rum. hajú aerumna labor.
bobbvanii attjfo) columna. Még így is írva : b'blvan'b b'hlThvanrb.
Lásd fentebb : bathvawh.
42. 1. bradu atjlvt], ascia, securis. — bulg. bradv&, szerb :
bradva, magy. bárd, rum. bardib, ó-ném. barta, újném. bárt. Diez I,
93. — Legújabban e szók árja származtatására nézve igen figye
lemre méltó fejtegetést hozott Kuhn, zeitschr. XI, 380. 1.
razda ctílté sulcus, Szintén brazdna. — Cz.-F. fölhozzák
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szótárukban a szláv brazda-t a magyar barázda mellett (I, 434),
de ugyanazt állítólagos magyar gyökből magyarázzák : bar, ebből
baráz (hogyan ?), d toldalékképzővel barázd, a miből barázd-ó he
lyett barázd-a. Bar annyi volna mint: metsz, hasít, szel. — E nézet
ben különösen azért nem osztozhatunk, mert azon szók közül, me
lyekből Cz.-F. urak e gyököt következtetik, a bor-otva és berena szin
tén csak a szlávból vett kész szók; bar-ka pedig csak állítólagosán
teszen „bevágást", ebből következtetve : barkálni (botot = czifrára
róni), a mi pedig valósággal csak „tarkálni." — A török burus-uknak pedig, mit Cz.-F. szintén egybevetnek, nincsen köze a barázda
jelentésével. Amaz „ráncz (plica)" — barázda, törökül : evlek (al
kalmasint a kölcsönvett görög avlax-).
43. bratn* áőelqjóg, fráter. Más alakja: brafrb, r nélkül. — Ma
gyar : barát.
44. 1. britva 2-vgóv novacula. — Az alapige : briti, praes. brij\
tondere; brich is — novacula, magy. borotva, beretva.
45. 1. brorvb albus; varius, cinerei coloris. — Magy. barna. V.
ö. cseh : brna, barna bos subfuscus; tót : barnaví (barna).
46.1. brrblogrhffigapóg,lustrum ferae; újszl. szerb : brlog antrum,
lustrum ferae. — Hozzá teszi Miki. e különös intő megjegyzést :
„de germ. barenloch cogitandum non est." — Magy. barlang.
48. 1. busromann* musulmanus; germ. bessirmenge sadducei
(Schroer, lat.-deutsches vocabular. Pressb. 1859.) cf. nom. propr. loci
Böszörmény magy. — Ehhez hasonlóképen az ószlávban van bochmefa
= Muhammed. Megint az r-ré változott eredeti l-re nézve ujgur
muszurman (Klaproth, Sprache u. Schrift der Ujguren 18. 1.)
50. 1. búvóbb (3ov(íctXoQ bubalus; lit. bavolas, rum. bivol, magy.
bival, alb. bual. — V. ö. az utóbbira nézve : Stier, die albanesischen
thiernamen (Kuhn, zeitschr. 1862. XI, 150).
51. 1. buhh ravQog taurus. — Magy. bika-hoz mily viszonyban
van, s ez megint milyenben a tör. bugha-hoz ?
53. 1. Béla nom. propr. viri; cf. magy. Béla.
befaüugTi xoixog annulus; így is : belhcjugb, belhcjug'h, belÜjttgb ; bulg. belcjug, szerb : biocug, rum. belcjug. — E szónak meg
lehet ismerni a töröktatárból valóságát: oszm. bilezik karperecz, jak.
biliszakh, bilszakh gyürü. A szláv szónak ingadozó írása is arra mu
tat, hogy valami idegen hangzásút akar kifejezni, alkalmasint ezt;
bileoük v. bücük. Török biltkw különben büincs-et teszen,
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belhgT> atifiúov signum, avfi^olov signum.; croat. bilig. így is :
bdegi>. — Az hogy a szláv bhlhti albere-től származhatnék e szó,
nem igen valószinü : a török bilgi, jakut balia még szláv eredetét
is kétségessé teszi, ha kérdés lehetne is arról, vájjon a magyar
bélyeg, bilog nem jutott-e csak a szláv közvetítés által a magyar
nyelvbe.
54. 1. bes'h daemon, a mitől: besitisq és besovati se adaemone
agitari, furere. — Magy. bősz, a melytől bőszülni. V. ö. orosz 6tc&
ördög, 6tcHTb bőszíteni, óiciiTí.Cfl bőszülni, továbbá a magyar fene
jelentéseit. — Más nézetben vannak magy. bösz-röl Cz.-F. I, 808.
55. 1. vada calumnia. — Magy. vád. Megvan vaditi xatr^yoQHv,
accusare ige is, mely alatt még több árja hasonlatot láthatni. V. ö.
még orosz BasK^aTb, Ba#HTb rágalmazni, vádolni 1 ).
56. 1. vari (plur.) {tagig turris, domus regia. várisi} (fictQig) esirb
donvh „e gr. (görögből)." — V. ö. magy. vár és város, ha netalán ezek
nek amahhoz valami viszonyuk volna 3 ).
62. vecerhnja tontQivr} tijtf, officium vespertinum; véfserja dtinvov
eoena. — Mindkettő veöeri. vespera szótól. — Magy veternye, vecsernye és vacsora.
64. 1. vinjaga fíórQvg, uva; újszl. vinjaga labrusca; lit. vinúga.
— V. ö. magy. venyige.
65. 1. vichri> turbó; ovatmönógconcussio; újszl. víher, vihra és
vihar, vihér. — Magy. vihar. V. Ö. még orosz BHxp'L, BHXop& turbó,
és BHxaTL mozgatni, megrázni igét; tót : víchor 3 ).
vitqzh heros. így i s : vitezb. szerb, croat. vitéz miles, magy. vi
téz, rum. vitéz. V. ő. még orosz BHTH3&, tót: vílaz.
71. 1. vojmhh irtgazimtrjg miles. — Szláv képzés a szláv voj,
voji-tó\. — Magy. bajnok, bojnuk (1. Cz.-F. bajnok).
73. 1. vojevoda otQazriyóg, belli dux; újszl. vojvoda, magy.
vojvoda, vajda.
voshb cera. V. ö. magr. viasz.
') Figyelemre méltó, hogy finnben valitan vádolok; továbbá figye
lemre méltó a magyar szónak á-ja, mely aZ-ból is eredhetett, így : vald, vád.
Szerkesztő.
!
) Ha nem akarjuk ÍB a finn vaara-t felvenni, de a vogul vot, MOS =
vár-os tekintetbe vehető'. Sz.
') Vesd össze a finn (kajani) vihuri-t is = ventulus subitus, undulas
nonnihil ciens, (Renval.) Sz.
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vrabij passer; orosz : Bopoóiií, веребш; cf. lit. zvirblis. —
Magy. veréb.
74.1. vraza, voroza /xavtsía divinatio, incantatio. vrcmja, vorozeja
mágus, maga; vraiiti magicas artes exercere. —Magy. varázs,
varázs-ló (Heltai : vrázsló).
76. 1. 'сгаЪъ medicus. V. ö. magy. orvos.
120. 1. vedro urna, hydria; újszl. védro, lit. védras, magyar.
veder.
vétrüo íatiov velum: újszl. vetrilo, magy. vitorla, rum. vetrüb ;
vétriti ventilare igéből származik, mely maga megint a vétrb (ventus) denominativumja.
124.1. щдгъпъ hungarus. v^grbskb hungaricus.
126. 1. gatb agger. Magy. gát, oroszban is: гать, meg a tótban
és csehben, hol a jf-vel kezdő ószláv és orosz szók már rendesen lival kezdődnek: hat, meg az ige : hat-ai aggerem struere *).
131. 1. gnoj ffijtpig putrefactio; xónoog stercus. Újszl. gnoj, ma
gyar ganéj, ganaj. — Igéje gniti putrescere, honnét még р. o. gnih>
putris.
132.1. дпизъ sordes, paéXvyfia fastidium, cíyog scelus. szerb gnus,
orosz гнусъ ungeziefer. — V. Ö. magyar gonosz. E szerint, ha a szláv
szó tkp. utálatosságot, utálni valót jelent, az onnét átvett magyar
gonosz-Ъш egy kis trópus van , melyet könnyű megérteni, ha р. o.
ezt : gonosz ember egybetartjuk evvel : gaz ember. Azonban már az
ószlávban is a gnusz szó morális utálatosságot, scelus-t fejez k i , valamint ugyan e szónak ezen másik alakja : дпыъ.
133. gobino fruges; magy. gabona. A szláv szó még általában
is „ubertas, copia"-t jelent. Cf. доЬъгъ abundans, fertilis.
135.1. golb ramus; újszl. gol arbor caesa. — V. ö. magyar
galy; cseh, tót : hal-uz (ág).
до1фъ columba; magy. galamb. Arja szó, melynek Miklosich
e helyen még több árja másait hozza föl.
137.1. догагаъ peritus. Ugyanaz az orosz гораздъ, melynek
adverbiuma azonban comparativus előtt azt is teszi: sokkal, nagyon,
erősen. Másik alakja догагъпъ peritus. — Alakilag egyező a magy.
*) A töltés sző eredhet ugyan a tölteni igéből; de érdekes, hogy finn
ben tyty agger, tydyt'án aggerem duco == töltök ; ellenben t'áyt'án teltek, töl
tök, impleo. Sz.
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garázda, garázna-val, nolia ennek jelentését nem lehet azokból egye
nesen deriválni. Erre nézve a groziti minari, orosz. rpo3HTL, tót :
hrozit fenyegetni igéhez kell folyamodnunk, mely mellett még rposa
fenyegetés és rpo3Hbiő durva, szörnyű, tót: hrozní áll. — Gyarmathy
(Vocabularium 21.) nem jól veti egybe orosz grjaznij-t (rpH3HHÍí),
lutulentus; ez = ószl.grqzhWh; az § (A)-belinasalis pedig meg szo
kott tartatni a szláv-magyar szókban.
138. 1. gospodb dominus. — Orosz rocno^a úr, házi úr. Gozpoda-hó\ lett rövidítéssel gazda, mely az ilir, horvátban használtatik
gospon, gospar mellett (a rövidítés útját láttatja orosz roeyflapt =
rocno/japb). — Magy. gazda.
141. 1. gradi> murus hortus, stabulum, civitas. Arja hasonla
tok. — A magy. kert megítélésében tekintetbe vehető.
gramada acervus. — Szláv hasonlatok. — Magy. garmada.
142. grebenh pecten, spina dorsi, scopulus. — Magy. gereben.
— Alkalmasint a gerince is a gereben (spina dorsi)-nek szláv tovább
képzettje ; ószláv grebenhch pecten. (Grebenicz-h'ól gerincz).
greblja remus. V. ö. magy. gereblye.
gvezwh uva; 144.1. grozd*b uva, racemus, magy. gerezd.
grotb xóvdv, calyx; újszl. : grot melinski infundibulum molare.
— Magy. garat.
145. 1. grT>ba convulsio qua corpus retro flectitur; újszl. grba
curvitas, gibbus. grhbavb xvQtóg gibbosus. — A magy. görbe-re nézve
tekintetbe vehető.
146.1. grhhh iXXrjv graecus. — Innét a magy. alak : görög.
147. 1. gvbciti se, contrahere se; szerb : gr6, gréiti, magyar:
görcs.
148.1. gredatrabs.Több szláv nyelvben; magy.gerenda, „huc
trahe nsl. gredelj pflugbalken, magy. gerendély."
grqb'h imperitus, indoctus, rudis, plebeius. magy. goromba.
149. gusa f. praedones; gusarh praedo, gusaru militum genus;
szerb: gusariti piratam esse. V. ö. magy. huszár.
150. gqba spongia. V. ö. magy. gomba.
gsftvica vimen; nsl. g62a, gó2 vimen; szerb: guzva. — Magy.
gúzs, tót : húzva.
156. dvorh aula; domus; aula principis; Üt. dvaras, cf. magy.
udvar. — dvornihh comes palatii, magy. udvarnoJc.
161.1. dizma decima. cf. magy. dézsma.

S16

KÖNYVISMERTETÉS.

162. 1. dijahh diaconus; nsl. dijak, pol. zak, lit. íékas, rum.
diák. V. ö. magy. diák.
163. 1. dHgTy debitum, n e g o t i u m . Árja eredete. — Magy.
dolog.
170. 1. doiti, praes. áq/^lactare; nsl. dojka. Árja rokonságáról.
— Magy. dojka, mely bizonyosan szlávból van véve, mert a török
daje is csak perzsa eredetű.
172. 1. dorokb vituperatio. Szláv összetett szó, mely talán a
magy. dorgál-m igének teszi alapszavát.
175. 1. dragi, pretiosus, amicus. — Magy. drága.
176. 1. drobiti conterere; nsl. drob exta, drobec id., rum. drob,
magy. darab. V. Ö. még tót : drobka darabka, morzsa, aprólék,
drobec morzsalék; orosz flpoöfc cserépdarabok.
180. 1. drq,gT> tignum ; nsl. drog. — Magy. dorong, durong.
182. 1. duchaivb herba nicotiana; arab. duhán. — A magyarba
(dohány) tehát ezen arab szó talán nem a török, hanem a szláv köz
vetítése által jutott volna (1. M. Nyelvészet V, 453).
183. 1. diacka asser, tabula, mensa stb. „e gr. dfoxoq, lat. discus,
cf. akd. tisc." — Magy. deszka.
186. 1. dédrb avus. Szláv-litván rokonság. — Magy. déd.
190.1. ds^ga arcus. iris; így i s : duga. Egyéb szláv nyelvekben
előfordulása. — „príma significatio est daube, fassdaube." — Magy.
donga.
Ennyi van ez első füzetben a magyarra nézve megjegyezni való
ó-szláv szó, s habár ezeken kivül is van még, csak az élö szláv
nyelvekben található, szó, mely a magyarba jutott : mégis nagy fon
tosnak tartjuk a nyelvünkben behonosúlt szláv indigenáknak, a me
lyiknek csak lehet, régibb keltű előfordulását is megtudni, a mire
nézve Miklosich ószláv szótára legalkalmasabb módot nyújt; a miért
is ennek kijegyezgető ismertetését a több füzetek megjelentével azon
nal folytatni fogjuk.
BUDENZ JÓZSEF.

•
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NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK
a folyó 1862-ik évre, h á r o m 10 í v e s f ü z e t b e n jelennek meg;
az első most adatott ki ; a második septernbérben } & harmadik
decemberben fog megjelenni. A nyelvosztályi bízottság nem
akart előbb előfizetési hirdetést kibocsátani, míg az első füzetet
nem adhatja az előfizetőknek. ^Az immár megjelent.
A ] V y e l v t i i . d . o i i i á i i y i K ö z l e m é n y e k „Ér
tekező Rész"-ében azon értekezések vannak, melyek az Aka
démia és a bízottság üléseiben felolvastattak vagy tárgyaltattak,
„Ismertető Rész"-ökben pedig tudósítások lesznek a bízottság
üléseiről és könyvismertetések úgy a bel- mint a külföldön meg
jelent nyelvtudományi munkákról; ennélfogva ezen „Ismertető
Rész" elfogad akárkitől bírálatokat és ellenbírálatokat.
Az előfizetési ár a 30 nagy rétü ívet tevő

f ü z e t é r e csak l i á r o m f o r i n t ,

l i á r o m

postai bérmen

tes szétküldés mellett 3 frt. 30 kr. új pénzben.
Az előfizetési pénz alulirthoz küldendő, ki a szétküldést
pontosan fogja teliesíteni.

Pesten, 1862. június 5-én.

Eggenberger Ferdinánd,
magy. akad. könyvárus.

(Burátok terén.)

Pest, 1862. Nyomatott Einich Gusztáv m. akadémiai nyomdásznál.

