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É R T E K E Z Ő RÉSZ. 

A' „NEKU TULAJDONÍTÓRAG EREDETE ÉS ÉRTÉKE. 

A magyar nyelvnek terjedt, mindig kemény mássalhangzók
ból álló, alig rövidülhető vagy lekapható, újra meg újra ismétlődő, 
a szókötésben olykor igen kellemetlenül hangzó ragai nagy köny-
nyüséget nyújtanak a nyelvelemzőnek a szóalakok és azok tényezői 
a nyelv legelemibb alkatrészei, szócsirái kutatásában, — oly köny-
nyüséget, melylyel a hajlítóbb indeurópai nyelvek nem bírnak. Ezek
ben tudniillik a névragok, hogy csak ezekről szóljak, egyrészt egy
fajta s kevés gyökre visszavihető névmásfélékböl — névmási gyökök
nek mondják, de tökéletlenül — eredhettek, más részt a szóvéggel 
úgy összeolvadtak, hogy gyakran azt sem tudni, meddig nyúlik va
lamely alakban a szótest maga, hol kezdődik a hozzá sőt belenőtt 
rag, mely mintegy összekapcsoló eresztékéül szolgál a mondat
ban egy gondolat villanyfolyama által kapcsolatba jutott, sőt egy 
ideiglenes egészt képző szóknak. Sőt néha egészen le is hullanak a 
szókról eme ragasztokok, — mint a dativus, locativus, nominativus 
sőt ablativus felől e nyelvek egyikében és másikában tapasztaljuk. 
— E miatt míg az árja nyelvekben az esetragok, vagy ha így kell 
mondanom esetkép zödések elemzése igen nehéz, és nem csak Heyse, 
hanem Benfey szerint is nem csak nem sikerült, hanem derekasan 
alig is vizsgálhatott dolog, a mi névragaink felfejtése sokkal köny-
nyebb és természetesb. Itt csaknem minden rag egy vagy máig is 
egyénileg élő és termékeny, vagy származékaiban megmaradt, ere
deti mivoltát, értékét gyanítni engedő névféle szó, — melyre a tel
jes szókincs körében gondosan széttekintve könnyen rátalálhatni. 
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Mégis megtévedünk néha. Távol keressük, a mi előttünk tárva 
áll. — Ily tévedést látok abban, midőn a magyar tulajdonító nek vag 
nagy nehezen az n = ön és g = k = ki névmásokból, tehát az előbbi 
a finn genitivus ragából (on, ön, an, en) s a mandzsu és mongol 
nyelvek némi hasonlatára a ki, kei birtokjelentő szócskából, vagy a 
magyar ki-hö\ magyaráztatik, úgy hogy az egész nek lényegesen 
sajátító volna és ezt tenné: önki vagy öné-ki és övéki. — Az utóbbi 
elemre t. i. a k = ki-re nézve nem mondván ellen, sőt elismervén az 
n-ről is , hogy az legtöbb áltaji nyelvben genitivusképző , — de a 
mennyire tudhatom mindig elöl soha sem utói álló hangzóval : a 
k-val összetett n elemnek ilyféle magyarázatát, ilyen eredtetését, 
kivált a ne és en elemek felcseréltetését mesterkéltnek, nehézkésnek, 
nyelvünk és rokonai természetével nem egyezőnek találom, s ennél
fogva a M. Tud. Akad. Értesítő (Új folyam) II. kötet 144—155 
lapj. előadottak ellenében bátorkodom itt elmondani, a mit sokkal 
egyszerűbbnek, a magyar szóhasználat vagy szófüzés és így a nyelv 
természetével egyezőbbnek, sőt ebből természetesen folyónak vélek. 

Bármely nyelvtünemény felismerésére és így felfejtésére is első 
lépés ; hogy a szókötésböl igyekezzünk annak közhasználatbeli ér
tékét kitapogatni. Ilyképen ismerjük azt is fel, micsoda értékű ez a 
nek rag, valyon sajátító-e (mint az említett Értesítői helyen nevezte
tik) vagy sajátkép tulajdonító, — valyon eredetileg a birtok- vagy 
a helyviszony kifejezésére szülemlett-e ? 

Ama számos esetek közül, melyekben a nek rag használtatik, 
legszámosabb az irány kijelelésének esete. így ezekben : Pest felé 
Szolnoknak megyünk. Víznek hajtott. Haragjában szolgájának esett. 
Búnak hajtotta fejét. Szélnek eresztette gondjait. 

Átmenet van erről igen természetesen az adási jelentményre. 
Heyse szerint maga az ad vagy da gyök az irányt vagy helyből 
mozdulást jelentő da, — magyar ta (honnan tóvozik, taszít, túl, tói) 
— melynek az árja at és ta felel meg sok névmási tőben s hihetően 
az óind és lat. ablat, at és d ragjában is — ösztönhangzat szárma
zéka, így áll aztán a nek rag minden adást és tulajdonítási kifejező 
szók után. Nem embernek adatott a jövőt tudnia. Istennek ajánlta 
magát. Neked tartatott fenn ama munkát befejezni. Innen megint az 
alkalmasságot, tetszést és ilyeket jelentő szók melletti állása vagy 
szerepe következik. Nem neked való. Nem Istennek tetsző. Német
nek Bécs, magyarnak Pécs. 
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Mindezekben az irány az oda adás , az alkalmasság, a tul&y 
donítás mozzanata vonzotta a neket, — mindezekben csak irány, 
vagy tulajdonítóragról lehet a szó , sajátítóról épen nem. — Lássuk 
már, hogy megyén a nek használata, mint állítólag sajátítóé. 

Mikor használja a népi, sőt a müveit de eredetien tiszta be
széd is ezen tulajdonító ragot sajátító helyett? A felelet szintoly rö
vid és könnyű, mint igaz : soha sem. Mert soha a tulajdonító nek-
kel ragozott birtokos a birtokkal egy mondatkapcsolatban, ha a szer
kezet egyszerű, ha mellékes tulajdonítási vagy inkább irányzási 
mozzanat oda nem hat, elő nem fordul. Soha, a mennyire csak tud
hatom , a nép és tisztán beszéllő magyar nem mondja : embernek 
feje, Istennek hatalma s e f., hacsak a mondatban a birtokviszonyon 
túl oly körülmények nem fordulnak elő, melyek szorosb kijelelést, 
rámutatást s a birtokosságnak a tulajdonítás általi erősítését nem kí
vánják, — hacsak a tulajdonítási jelentményt valamely árnyalásá
nak szüksége, vagy kétértelműség, homályosság, hangzattalanság ki
kerülésének czélzása nem eszközlik, hogy a kevéssé erős s alig is 
külsőleg kifejezett birtokviszony az adás, odairányzás bővebb kije
lentésével erősíttessék. — Ugyanis használtatik a nek birtokos szer
kezetben : 

1. Az a közbetételével, midőn a birtok kiemeltetik. í g y : az 
istennek a hatalma volt az ! A részegnek a feje szédül, a lába inga
dozik. Péternek a szeme fáj, Jánosnak a lába. 

2. Hosszasabb, éktelenebb s szerencsére gyérebb használatú 
ez a szerkezet, — de benne a nek kitevése még szükségesbbé vá
lik , ha két szó közt az ö vagy helyette csak 6 áll. Közbeszédben 
ezek helyett a maga tétetik , nagyobb nyomatékkal és észszerűbben 
is. Itt is a birtokos szerkezet erős kitüntetése, a birtok kiemelése, e 
kettő szorosabb összecsatlása a czél a kitett névmások felesleg em
lítésében. Vagy erösebb rámutatás arra, kinek valami tulajdonít
tatik, vagy birtokul kijeleltetik; tehát a birtok és birtokos határo
zottan és külön kitevése, — mintegy óvakodás az összefolyás elve-
gyülés és kétértelműség ellen. így az ily ékben : dicsérlek tégedet 
a hivekneA; ö seregében. Isten ajándéka embernek az ő lelke és az 
állatoknak az ö testi erejök. A tudatlanságnak nem mindig a rossz 
elmetehetség az oka. 

Legtöbb ily esetben — egyedül a régies az ó'-t kivévén —• a 
mutató névmás árulja el , hogy nem sajátlagos birtokviszony forog 
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szóban — a nek-kel álló szó nem sajátítóval álló birtokos, hanem 
tulajdonítás erejét akarjuk kifejezni, — a birtokos és birtok közötti 
viszony tágabb, mint nek nélküli, sajátlagos birtokviszony esetében 
szokott lenni. — De látható ily példákból az is , mily közel áll egy
máshoz a tulajdonításnak és birtoklásnak nemcsak eszméje hanem 
kifejezése is. 

Még számosb oly példát hozhatni fel, melyekben a birtokvi
szony csak azért áll we&-kel kifejezve, vagy máskép mondva a nek 
csak azért tétetett ki az vagy az ö közbetétele nélkül, mert irány -
jelentö ige van a mondatban s az hat a birtokosnak látszó névre, 
így ebben : nincs oly hosszú semmi, a minek végére nem lehetne 
menni (Arany). Péternek beütötték a fejét. Kinek a fejét ütötték 
be? Kinek ütötték be a fejét? A nép soha sem hagyja el ily eset
ben az a-t. 

3. Különösen használtatik a nek ragos név és így a tulajdo
nítás a sajátítás helyett, midőn a birtokos névre a mondat nyoma
téka esik, — azaz ige következik vagy a tiltó s tagadó szócskák 
vagy effélék. így : istennek volt az tetszése. A háborúnak volt az 
jele. Péternek lopták el a lovát. Gyermekének nem volt apja, ha
nem ellensége. 

4. Néhol azért áll a tulajdonító nek rag, mert a birtokost és bir
tokot egj vagy több szó választja el. Péld. az istennek minden úta 
igazság. A füstnek nagy szagát, por-kanócznak szagát már nyelni 
elunták volt (Liszt). Egynek sem használ kenő fenő szere (Arany) 
Egynek — szere. 

5. Sokszor áll a tulajdonító rag hangzatteljesség kedveért is. 
Nyelvünk szelleme igen sokat ád a kifejezésnek erőteljes, alkalom-
szerüleg méltóságos és ünnepélyes hangzatára, —• s hatályosan is 
bírja azt eszközölni. Tán ősi tulajdona is ez minden vallásosán ko
moly és méltóságos modorú népnek, melynél még értelem-művelt
ség, az elme nagy elfoglaltsága épebben élénkebben hagyta a ke
délyt, — hogy tudjon magasztos indulatinak megfelelő méltóságos 
nyelvet használni, — hogy ha imádkozik és a mi ezzel szóban is, 
tényben is rokon, átkozódik, — ha kathedrában vagy a curiában 
szól, a sesquipedale verbumok cothurnusára szeret állni. — így a 
mi nyelvünkben, habár a legmerészebb összevonások (lám ebből 
látom, — láhé = látod-e hé! — ked = kegyelmed), a legfinomabb 
hangelemekből álló gyökök, s ezekből alakúit eredeti összetételek 
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olykor a leggyorsabb indulatnak s beszédmódnak felelnek meg, má
sutt a leghosszabb szóalakok találtatnak, — melyekben, ha valaki 
a magyar kedélyt nem ismeri, észszerütlenséget vagy épen értetlen
séget lát. Ez a tartalmi méltóság vagy általában szólva kedélysa
játság — melyre példákat a német hivatalnoki régibb stil : demun-
geaehtet, derohalben stb. kitételei s Aristophanes rögtönzött hosszú 
szavai is mutatnak—és hangzatteljességre törekvés fejezi ki magát 
a mi hosszadalmas ragozásunkban, egyebek közt a jól kitüntetett tu
lajdonítási és birtokviszonyban, — melynek megalapodására nézve 
sokat tett, hogy a szentiratok és középkorias predikácziók kenetes 
kifejezésmódja összetalálkozott a nemzet geniusával. így származ
tak nem csak vallásos, kenetteljes és ünnepieskedö szólásformáink, 
— melyek a nép vérévé váltak, hanem gyakran népies szólásmód
jaink is. Halálnak halála. Seregeknek ura. Életnek és halálnak győ
zedelmes fejedelme. Az Istennek a mennyköve üsse meg. Bánatnak 
miatta. Tengernek közepette. Közepette ilyen búnak és bánatnak 
(Arany). így járul a, nek főképen egy-tagú szókhoz. A bornak ára. A 
kinek inge, vegye magára. — Gyakran rövid szótagok erősítéséül — 
seregeknek ura, egeknek egei, — vagy rhetorikai czélokból. 

Mind ezt a nép beszédmódjából idézem ; ezekből merem kö
vetkeztetni, hogy a nek ragnak a népies beszédben nincs helye, ha
nem csak ott, hol vagy különösb rámutatás, vagy a mondat nyoma
téka s ezzel együtt a hangzatteljesség kívánja. E körülmények leg
gyakrabban összetalálkoznak, kivált a hol teljes mondatban az ige 
is kitéve áll. 

Tehát a nek jelentménye : irány, — ebből folyólag : tulajdo-
nítás, és terjedelmesb beszédben, vagy oly szerkezetben, hol nyo
mósabb kijelelés forog fen, birtokosság, összetartozás kifejezése. 
Csupa birtokviszonyban, vagy egyszerű status constructusban e rag
nak semmi helye, — mint a héberben is, mely a szentkönyv által oly 
hatást tett a mi írásmódunkra is. Ily esetben elég a birtoknév mellé 
helyezett harmadszemélyi rag. S természetesen. Minden fül érzi s 
így a magyar emberé is, hogy a birtoknév melletti személyragon kí
vül még egy más ragnak — m é g pedig az igen kemény és hosszas 
nek-nek — különösebb érték és mozzanat nélküli odatétele épen 
úgy szükségtelen, mint a többesnek kétszeres kifejezése, — mit 
egyébiránt Steinthal hibául ró fel a magyar nyelvérzéknek, — mely, 
úgymond, nem tud az alakokban szabatos lenni — , vagy összeté-
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télben a tárgyeset t-jének vagy a birtokviszony bármely ragjának 
megtartása. — Csak ünnepélyesebb menet kedveért énekel így Ber
zsenyi : nyolcz százado/oiak vérzivatarja köz t , — s ha néha kettő
sen látszik is a többes végzete kitétetve állani az ilyekben : em
berek vétkei , úgy tanítván nye lv tudományunk, hogy az ek és i is 
többes szám ragai : beláthat juk, hogy ez az i nem olyan többes 
szám, mint a k, s nem is egyéb mint személyrag többese. 

De ha már a szófüzés azt mutat ja , hogy a nek rag épen nem 
sajátító; mi lesz e rag eredete ? s ezen eredet mi jelentményre vezet ? 

Fentebb említem, és mint a magyar nyelv alaposabb ismerői 
tud ják , ezerszer mondatott másutt i s , hogy e nyelvben a viszony
szók ősi helyféle értelme szembetűnőbb mint más, hogy úgy mond
jam, elvontabb vagy fejlettebb nyelvekben. Maga a mutató névmás 
az-ez, ott-ett ( i t t ) , olyan-elyen, annyi-ennyi stb. ellentétessége élénk 
megkülönböztetésére mutat a közelebbi és távolabbi helynek. To
vábbá , hogy minden névviszonyító r ag világosan helyi mozdulatot 
jelentő ösztönhangból fejlik ki s ily jelentésű igékkel nevekkel van 
testvéri kapcsolatban, péld. ra — rak, tói gyök : tá (gyermeki szó) tá
voz, tol s effélék, — azt tanúsítja, hogy a hol viszony- vagy anyag
szóban és pedig szintúgy ragozásban mint valamely gyök alakulá
sában valamely irány, vagy cselekvésnek térben időben módosulása 
forog fen*), mindig azon hangelemekre gondolhatunk, melyekkel 
az ilyest nyelvünk rendesen kifejezni szokta. 

*) Azt hiszem nem vétek az ige'k időinek képződésében is azon kép
zésmódokra gondolni, melyek másutt előfordulnak midőn szók az időviszo* 
nyok kifejezésére megkülönböztetésére alakúinak, — és azt mondani, hogy 
a mássalhangzói vagy t-s múlt — sajátlagos vagy teljesen bevégzett múlt — 
<-jét vagy íf-jét a helyrag tt-jével, az elbeszéllő múltban előforduló á, é-t pedig 
a hová , mid, Szegeddé, Győrré s ilyfélékben előforduló hosszú hangzóval vet
hetni egybe. Különösen pedig tekintetbe kell itt vennünk a látat litds ere
detileg különböző, a nép nyelvérzckc által is általán megkülönböztetett ala
kokat , — melyeket csak némely legrégibb nyelvemlékeink magyartalan 
szerzői vagy leírói zavarhattak össze az ilyesekben : üldet, kénsat. A közbe
szédben előforduló kivételek senkit sem vihetnek s vittek azon gondolatra, 
hogy az ás (elkezdett és tartós múlt cselekvés) és at (múlt, befejezett cse
lekvés) lényegileg különbözők nem volnának. — Ekkép egygyel több az ok 
arra, hogy ne mondjuk, hogy ez a két múlt azonos értelmű, azonegy értékű; 
— mit még azon esetre sem mondhatni, ha a fentebb említett helyi értelmű 
képzések ide tartozását, ezen igealakkal való analógiáját el nem ismerjük, 
— és ha, minek én ellene mondani nem mernék, a múlt idő í-jét nem a hely-
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A nek jelentménye, mint láttuk, irány (helyi vagy idői moez-
czanás) és ezzel rokon tulaj doni tás. Valyon egyez-o e körülmény 
etymologiai mivoltával is. 

Kalmár Gy. (Prodromus 53 . 54. 1.) egy seytha „casus possi-
dendi"-ről szól, mely hol nük} nünJc, nüiig, — hol pedig nün és ni/z-
nek ejtetik. Csató a m. tud. akadémia nyelvtudományi pályamunkái 
első kötetében e beszédet álmodozásnak nevezi az akkor i nyelvész-
kedési elvekhez és állásponthoz képest. Az álom megvalósulásához 
csak az kel le t t , hogy jobb szemek elfogulatlanul és szélesb téren 
tekintsenek körül . A közös altáji úgynevezett b i r tokragot , mely
ből a k minden más rokon nyelvben például a törökben (Budenz, 
valamelyik folyóiratban) a finnben és mordvinban (Ahlqvist Mok-
scha-mordvin Gramm. 66. §.) e lmarad , — melyből aztán nen, ne 
vagy en lesz, — s olykor en in közbenső szótag, mely más esetek
nél is megmarad, — s mely végre használatára nézve is nagyon el
tér a miénktől, s több más ragokkal például a tci, íi-vel cseréltetik fel: 
feltalálta az e sorok elején említett akadémiai értekező is. D e ere
detét, mivoltát, úgy látszik, nem lehet a rokon nyelvekből oly köny-

rag U v. í-böl, hanem a <e-sz-ből származtatjuk ; mi ugyan végelemzés után 
aligha egyre nem menend k i , mert hihető hogy a múlt-képző t egynek fog 
mutatkozni a helyi í-vel, valamint a tárgyrag t-jével is. Ne mondjuk hát, 
hogy e két múlt egyenlő ! Meglehet hogy amaz , a t-s , nem mindig a görög 
vagy német sajátlagos múltnak , emez nem mindig az aoristusnak felel meg, 
s ez kétségtelen is , mert a nép nem elbeszéllésre, hanem csak most elmúlt, 
valóban elmúlt esemény kiemelésére használja , — és így a két időalak kö
zötti különbség nem épen a perfectum és aoristus közöttinek felel meg, — 
mint a XV—XVII. század íróinak példája és — némely részben tana is mu
tatná. De épen nem mondhatni, hogy e két alak akár származásra, akár hasz
nálatban azonos volna. A nép vegyesen, egymás helyett nem használja ; azt 
a mindennapi tapasztalás mutatja. A mily lehetetlenség a nép nyelvérzéke 
szerint így szólni: munkámnak nincs látása e helyett látatja, — és az irathoz 
vagy eíhez kezdek s t. ilyf., épen oly képtelen ama két alaktól az eredeti 
különbözést megtagadni, sőt a szabályszerű különbözést elvitatni, ha szinte 
meg kell is vallanunk, hogy e különbözést a tájbeszédi és nyelvtörténeti el
lenmondások miatt kifejtenünk nem könnyű. 

Szolgáljon ez parányi adalékul a már csaknem végkép unalmassá lett 
s az ellenkező vélemények egyik föharczosától is letenni szándékolt s vajha 
be is végzett vitához, — mely az igeidők ügyében oly rég foly. Nézetem sze
rint a dolog elég tisztán áll. A két alak mind származásra mind használha-
tásra nézve különböző , — aoristus értelmében sokkal inkább az ahhoz kö
zeljáró hangzós múlt, mint a másik használandó, 
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nyen kimagyarázni, mint saját magunkéból, az itt előforduló más 
rokon ragok természetéből. Azokban a dativ eredeti ne ragja (1. 
Castrén Samojéd Gramm.) felcserélődik a te-tól eredt ragokkal, s 
így legalább e két ejtésrag : ne és ta nincsenek oly határozottan el
különülve mint nálunk, hol a nek és tői (ne — ta) szorosan külön
böző , dativ és ablativ jelentésűek maradtak. De igen hihető, hogy 
az eredeti dativ jelentmény volt valaha ott is a ne(k) sajátja, s e rag 
utóbb kezdett birtok- vagy sajátító raggá válni, — mely változást a 
magyarban világosan láthatni, de az altáji grammatikákból épen 
nem puhatolhatni ki. 

A k — ezt a rokon nyelvek példája után s alább következő 
kifejtésem fejében merem itt előlegesen elvenni — nem múlhatat
lan vagy elmaradhatlan alkotó része most szóban forgó nek ragunk
nak. Eme pótlék nélkül már előfordul az a nál (na -J- el) ragban. 
— De hiszen ez helyben maradást jelent; holott úgy látánk, hogy 
a nek értelme, mint irány- és tulajdonító ragé ; kiválón helybe moz
dulás. De a helyi irányok nem nagy pontossággal különböztettetnek 
meg a nyelvfejlődés későbbi folyamán, — mint látjuk a ban, ben és 
ha, be felcserélődéséböl, — miért Kazinczy némely prédikátorok ün-
nepieskedését okozá, holott a XV. XVI. század legtöbb íróját s az 
összes népet kell vala, s holott épen a ben és be megkülönböztetése 
alapúi önkényen, összeegyezésen, — továbbá a ben-nek böl-lel, — a 
túl-nak úl-lal, — a től-nak ndl-lsd felváltása a szókötésben (Nem 
iszom veletek e szőlőnek levében. Valaki e kenyérben eszik, él 
örökké. Részed legyen benne. Faltul hagyta magát. E m b e r e álló 
(embertülső) ökör. Mendtöl nagyobb vagy nagy. — De a mi több, 
rátalálunk a nál helybemozdúlási jelentményére a tiszavidéki nép
nél, mely mondja : Péterékwe7 megyek. Páléknál viszem. 

Tehát a we(na) volna a nek rövidebb alakja, nevezetes alak
szói elem, mely már aztán a rokon nyelvekben is épen ez alakban 
előfordul. De előfordul a magyarban is a helyhatározó túlnan, innen, 
honnan s ilyféle szók egyik tagjául. Ezekre nézve hibásan jegyzi 
meg Toldy — Magy. írod. Tört. IH. Kiad. 196. 1. — „az an, en 
képző helyből mozdulást is jelent, péld. innen, onnan.u Nézetem sze
rint az innen, onnan máskép nem elemezhetők , mint e - j - ne + n 
a-na-n x). De erre mutat az , hogy van tulnat, tulnét, onnat, onnét 

2) Mellékesen megjegyezve érdekes kérdés, vájjon a * gyökhez tartozó 
vagy gyökeres-e ? A kettó'ztetést, mely helyén állni szokott, lehetetlen ig-
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(onnand) is; — úgy állván ezekben a hangrend elleni eaz a-val kép
zett párhuzamos alak mellett, mint ezekben odébb, hamarébb, tovébb 
(Erdélyben), — mi a hangzóvonzatra is némi világot vet. 

Továbbá ki nem sejti a helyi, vagy a mi azzal rokon, idői moz
zanatot az óhajtó jelenének faragjában. Legalább Rév ai (II: 733.1.) 
a kívánást és így indulat-mozzanást kifejező noh vagy noj-hoz ha
sonlítja, mely nohitan, nohotan finn alakokban irogatást jelent. 

Sajátságos, hogy ezen irány- vagy ha úgy tetszik tulajdonító 
rag eredeti alakja nek, — nyilt nem zárt e, — mert személyraggal: 
nekem, neked. Ez által közelít a határozatlan igealak ni végzetéhez, 
mely nem volt ugyan soha we-nek írva — a mennyire nyelvemlé
keinkből tudhatjuk, mint a nyi melléknévi képző ; de hogy messze 
áll-e a ne-hez (Czuczor szerint jelzem) eléggé tudja, ki a nyi = ne pél
dáját s általában a rövid e sorsát a magyar nyelvben ismeri (velág 
— világ, csenál — csinál, esmér — ösmer — ismer, veraszt — vi-
raszt, kenyér — kenyér — könyér). — Az infinitivus jelentménye 
pedig eredetileg jisniét a mozdulás, az irányzódás, s ni ragja (mely 
rokon nyelvekben, mint dativ-rag ta val cserélődik) ép úgy dativ 
természetűnek látszik, mint a görög éfisvai mely világosan ily ere
detű , mi aztán a latinban máskép lehet, s a németben sem ennek 
megfelelöleg alakúi; mivel ott az an en rag az esetragok elé járult, 
s ezek lekopásávaFmaradt a szó végén. 

Ide mutat az infinitivnak túlnyomólag czéljelentési használata, 
mely mindig a dativus értelmével rokon, — s melynek némi árnya
lata még akkor is észrevehető , midőn az ily igenév — ha így ne
vezhetni, — miután nézetünk szerint a ne = ni képzőnek nem igen 
nézhető, — alanyul használtatik. így ily mondatokban : tanácsolni 
könnyű, cselekedni nehéz. A német zu és angol to mely efféle szer
kezetben áll, — Agy szinte az ás, és névképző, melylyel az infinitiv 
felcserélhető , mutatja a mozdulat jelentményét. Kevéssé változik a 
mondatnak akár értelme , akár hangzata, ha mondjuk : tanácsnak 
könnyű, tettnek nehéz. 

A két ragot: ni és nek még közelebb hozza egymáshoz a köz
használat. Szvorényi nyelvtanában látom, de máshonnan is ismer-

norálni, — de az eredhet máshonnan is , mint a néki e h. neki. Kassai a hoz, 
hett-t is két z-vel kívánta írni. Van is egy z v. a-f éle névmási gyök (sze = az 
e») a mordvinban és más rokon nyelvekben. 
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hetjük azon érdekes adatot, hogy a palócz nép mondja papfti menni, 
szomszédni vinni, e helyett: paphoz, szomszédhoz, — és a székely: 
hírőnitt, bírónk. Egy részt a ni helybemenési értelmének, más részt 
a ni és nek közös eredetének, a ne és ta rokonságának s végre a ne 
közbenső raggá vagy képzővé válni indulásának, — mi a rokon 
nyelvekben sőt az indgermánokban is nyomozható, — világos bi
zonysága. — Hogy pedig emez infinitiv-rag : ni az óhajtói na- ne
héz hangzatilag is közel áll, mutatja az a tapasztalás, melyet az 
óhajtói na rag alakjaira nézve tehetni. Ügy látszik, hogy eredetileg 
az sem na hanem ne volt, — mint a tulajdonitól rag. Mert látnék, 
hoznék áll látnám és hoznám mellett, — s múlnéjek (múlnák) halla-
néjek (hallanák) a XIV. századi némely nyelvemlékben. — Miért 
szabja magát a ne a hangrendhez a tárgyi igeragozás végzetei, miért 
nem a határozatlanéi előtt : az itt ránk nem tartozik, de én jelenleg 
fölfejteni nem is tudnám. 

Hogy azonban fönebbi fejtegetéseimben nem messze járok az 
igazságtól, vagy legalább némely mások ebbeli felfogásától, — s 
hogy a ne ragban az időben vagy helyben mozdulás értelme lappang, 
még egy körülmény igazolja, — melyet korán sem én említek fel 
először. Hogy a tői vagy inkább tol oly ösztönhangra mutat vissza, 
mely egy odább vagy távolabb eső helyre mozdulást jelel, valószí
nűvé teszi a távol, távozik, tászít, tétova, ténfereg (gyermekszó : 
tá-tá!) és sok egyéb ilyféle szó, — minélfogva a tói, tÖl-nek íó'-töl 
származtatását is meg kell vetnünk. Hogy a ben, bb'l jelentménye 
valamely természeti ösztönszerű hangelemből fejlik ki és világosan 
valamely dolog bensejére mutat : tanúsítják a bél, burok, bocsát és 
más több ilyen. így a nek értelmét is a ne ösztön- vagy indulat-
szócska magyarázza meg vagy legalább világosítja, melylyel a na, 
no, né, ni szócskáink is rokonok (Akad. Értesítő 1859. 695. 1. Czu-
czor szótár Előszó 103. 1.). — Ezzel korán sem akarom azt mon
dani és nem szeretném azt értetni, hogy minden szógyököt ily ter
mészeti ösztönszülte s eredetileg saját érteménynyel biró szócskák
ból kellene vagy lehetne kimagyarázni; mert a természeti ösztön ha
tására, az emberi lélek gyenge korában utánzólag, hangátvitel által 
s ily gyermeki fogásokkal megszülemlett szókat nagyon inegkü-
lönböztetendőknek vélem az utóbbi korban, az ész fejlettebb álla
potában , az egyéni önkény és megegyezés kisebb nagyobb Össze
játszásával létesültektől, valamint az indúlaszókat is az ösztönszók-
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tói. Korán sem szabad tehát azt a mit némelyekre nézve tehetni, 
minden gyökre nézve tenni akarni, — s mivel némely gyökök nyo
mozásánál a tudomány vezérfonala a természeti kútfőkig vezet fel, 
azokig minden gyök eredetére nézve felhatolni törekedni. — Hogy 
azonban az alakszók a mi nyelvünkben is másokban is sok nyelvek
kel közös és így az emberi beszédszervek és beszédösztön (máskép 
ész, vagy akárhogy is nevezzük) összehatásából kiszámíthatólag ere
dő ösztönhangzatokból létesültek: azt nézetem szerint elismerni, nyo-
mazási elvül használni nemcsak szabad, hanem kötelesség is, — ha 
szinte ezt a mi nyelvünkkel rokon áltaji nyelvek külföldi nyomozói 
nem cselekszik is , talán mivel még cselekedni nem érkeztek vagy 
mivel oly példák után indulnak, mint többek közt a különben nagy 
érdemű Kuhn A. ki a Zeitschrift für vergl. Sprachforschung XI. kö
tetében Steinthal ellenében azt vitatja, hogy az alakszói (névmások, 
ragok, képzők s eíf.) gyökök és az anyagszóiak közt származási kü
lönbség nincs. Ezt a német és általán indgermán nyelvekből állít
hatni így, — de a magyarnak és rokonainak nyomozásából más né
zetre kell vezettetnünk. Mert, hogy a ne, vagy ta vagy ra-féléknek 
valaha dologszói értékök volt volna, lehetetlen, hogy pedig az ilyek-
kel a beszédösztön valami helybeli tájékozódását erőlködött kife
jezni, illeszkedett közölni, igen természetesnek látszik. Elég legyen 
tekintélyül csak az igen józan és általán becsült Heyséra, hivatkoz
nom , ki többek közt (System der Spraclrwissenschaft §. 43.) az ad 
és da igegyököt a da (magy. ta vagy at)} az em (lat. emere) gyököt 
az im, em hangelemböl épen a fentebbi nézet szerint származtatja. 
De természetesen az indgermán nyelvekből indul k i , fejtegetéseit 
ezen fajtának nyelvérzéke szerint intézi, — s hogy más hajlamok, 
más — nem tudom mikép kimagyarázható alanyiság- és külhatá-
soknál fogva máskép kellett már az első hangöszleteknek megala
kulni : az avagy magának e szerzőnek a mássalhangzók eredeti ér
tékéről adott nézeteiből is könnyen átlátható. 

Valyon a nyi egykor ne s tájbeszédileg tán valahol ma is ni 
— legalább Sz. Molnár Albertnél a nyit = nét ilyekben: e dolgot az 
esztelen egy szálnét sem érti — ide, a ne helyraghoz tartozik-e, van-e 
benne eredetileg helyi értemény, és így a ni infinitivraggal egy Ösz
tön szülte-e ? itt eldönteni nem merem, nem tudom. Csak azt merem 
említeni, s figyelembe ajánlani, hogy a palócz szójárás, idegen nyelv
befolyás nélkül meglágyítja az infinitiv ra-jét nyi-vé, — és hogy, ha 
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csakugyan szabad a természetes nyelvszülemlésig nyomozódva fel
mennünk s az ember legelső észrevételeinek rokonságából szók vagy 
hangzatok közel hasonlóságára, ebből viszont amarra következtet
nünk : a mérés fogalma nem áll messze a mozgásétól. Emlékezzünk 
az indgermán ma és man gyökökre melyeket azonban még Benfey 
Wurzellexikona sem mer összekötni. 

Az ily fejtegetésekben nem ajánlhatni eléggé az óvakodást. 
Sokan bátorkodnak sőt szeretnek a nyelvtani fejtegetésekben, hol a 
legelső származási tényezőkről és tényekről, a szók csiráiról, ösele-
meiröl van szó, a biztos kutatás teréről átlépni a vélekedések, sejtel
mek homályos és ingoványos mezejére. Ezek, ha kérdésbe teszszük 
honnan veszi magát ez a ne, tartózkodás nélkül felelik: a ne, na in-
dúlatszóból. Azután tovább mennek: az n mássalhangzón végződik 
on} en helyrag, — s a ne ezek megfordítása, — az helyben maradást 
ez helyből mozdulást jelent. Mert, így folytatnák, van ebben valami 
igen természetes, hogy a valamely pontról kiinduló mozgás egy más
salhangzótól kezdődő hangfolyammal fejeztessék ki, — a helyre ér
kezett és így mintegy megrekesztett mozgás pedig egy mássalhang
zón megakadó hangfolyammal. Hiszen úgy is tudjuk saját érzésün
kön kivül Heyse elméleteiből is , hogy a mássalhangzók a végtelen 
hangfolyam megrekgetéseül és így mintegy zsilipjéül szolgálnak, — 
arra főkép a némák, erre kivált a folyékonyak. Ily formán találhatni 
fel a magyar nyelvben a be és ben } le és len, le és el, on és na, td, 
tói és att közötti különbséget, —• ha szinte aztán ennek megfelelő 
példákat a magyarral rokon valamint az öserejét eléggé megtartott 
görögből és óindusból sem mutathatnánk ki. 

Tagadhatatlan, hogy minden tudománynak van oly elvont vagy 
transscendentalis része, melyet a tapasztalás meg nem lábolhat, s 
mely az illető ismeretek egész körére homályt vet, kétségtelen, hogy 
e körbe akarva nem akarva be kell pillantanunk, sőt igyekeznünk 
hogy szemeinknek az egész feljárható legyen, — mi csak sok sike
rületlen kísérlet által válhatik lehetségessé. Mégis amaz eljárásmó
dot, — a nyelvszármazás vizsgálatának túlságos kedvellését, a nyelv
származásból előleg elvont nyelvtörvényeknek a tények által ered-
ményezettek helyébe tevését sem itt sem másutt nem merném alkal
mazni. Van benne valami igenis vonzó sőt csábító, mi a magyar ke
délyt erősen megragadván, az értelmet, a tapasztalatból kiinduló ész
lelést, — és így a sajátlagos tudományt megszorítaná, fenakasztaná, 
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dogmatismust szülne (ha még meg nem született volna) a magyar 
nyelvmüvelés körében, — mely a szabad vizsgálódásból eredhető 
minden tévelygésnél és túlzásnál kártékonyabb. 

E fejtegetésmódot tehát nem akarván s nem mervén alkal
mazni, azt mégis lehetőnek tartom, hogy némely más nyelvben lévő 
névmási vagy alakszói gyökök amott nem, hanem a magyarban mu
tatják ki eredeti mivoltokat, — valamint számos magyar nyelvbeli 
hangtünemények egyik vagy másik nem rokon — hangrendszerét, 
írásmódját saját geniusa szerint szabadon s a kettőt egymásnak meg
felelőn alakíthatott nyelvből érthetők meg természeti miségökben. 
így hogy többet ne említsek, a régi görögben csak elvétve feltűnő, s 
a németben sem egészen hallatlan s az ógörög ión dialectusnak a 
dórral vagy közönségessel összevetéséből leginkább feltűnő két-han-
gúság, a hangzók két párhuzamos sora a magyarban találja legtel-
jesb kifejlését, — ellenben a wnádjuk, miv és hasonlók ajakszellete 
a héberben és görögben, kivált pedig az elsőben előforduló ilyen tü
neményekből fogható fel. 

Nem tarthatni tehát lehetetlennek, hogy a görög vv és vvv a la
tin num és a német nun a magyar ne, na szócskákkal közös termé
szeti kútfőből erednek, — hogy a magyarban tisztán helyi, mozdú-
lási értelemmel bíró ne egy írású azon ősi gyökkel, melyre az ind-
germán ana (német nach ; szláv na, a íf«-ból rövidült s infinitiv he
lyett határzott módokkal elég hatályosan szereplő újgörög na), to
vábbá a görög véco és vavg (Benfey Wurzellexikon II. 53.) vé^oo (Zeit-
schrift für vergl. XII. 4. 5. füz.) és több ilyes visszamutat. Az ér
dekeltet Pott Etymol. Forschungen II. kiad. I. köt 289. lapjára uta
sítván, szabad legyen csak azt említenem még, mit e dologra nézve 
Grimm deutsche Gtrammatik III : 708. s köv. 1. s Donaldson New 
Cratylusának 356. 1. olvashatni. E helyek egybevetéséből kijön, 
hogy a görögben három fő particulai gyök van : na, ra és ta s ez 
mind három eredetileg és természetesen helyi értékű, helyben moz
dulást jelent vagy fejez ki. Továbbá hogy — de már ez valóban 
merésznek látszik, ha Grimm mondja és Pott utána mondja is — 
hogy még a tagadó ne szócska i s , mely nemcsak az indgermán de 
áltaji nyelvfajban is csaknem kizárólagos tagadó particula, hogy 
tehát ez is helyből mozdulás vagy távolítás eredeti jelentményó-
vel bírna. 

De hát e szerint majd minden n-féle képző vagy particulai 
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n-gyok egy eredetű és érteményü lenne ? Epén nem állítjuk; mert 
kétségtelen, hogy ugyanazon mássalhangzónak vagy mássalhangzóra 
kifejlett gyöknek többféle értelme lehet, — s így noha azt mondók, 
hogy a ne rag vagy alakszócska eredetileg helyből mozdulást vagy 
csak mozdulást jelent : nem múlhatlanúl kell azt állítanunk, hogy 
mindenütt csak azt jelent és így más értelemmel nem is bírhatna. 
— Az igék teszen, vészen, hiszen s régibben vonszon, aluszon s több 
ilyek egyes harmadszemélyi n ragában ki nem ismerné fel a Révai
tól is elismert cm-nek n képzőjét, melyben már hely- vagy mozdú-
lásjelentő ragot keresni lehetetlennek látszik. Ide kell számítnunk 
az ezzel egy eredetű többes harmadszemélyi ragot a nak, nek-et is. 
— De micsoda n lesz hát ez ? A harmadik személy névmásához tar
tozik-e ? az ön (a hangzóvonat miatt: on, an} en) ra-je-e ? S micsoda 
alak ez az ön % Felelem: b' meg n ; tehát az ö határozottabbá téve, 
mintegy megállapítva, bensőbb lételüvé s tárgyilag létezőbbé téve, 
— mely meghatárzottabb s bensőbb léte — ha e kifejezések meg
közelítik azt a mit érzünk, de kimagyarázni nem tudunk — még 
érezhetőbbé lesz, ha az n kettőztetődik: önnön, tennen, minnen, tün-
nön s több ilyek. Tehát az ön semmi egyéb mint a harmadszemé
lyi névmás kifejtettebben, mint eme névmások : ilyen olyan s e fő
nevek : vagyon (régen így is : vagy), haszon (hasztalan). Hogy mind
ezek emez n képzőjét a nek raggal azonos vagy rokon elemekből 
eredetinek kellene tartanunk, nem állítom, sőt állítni merészségnek 
tartom; csak azt kérdem : hátha ez az n nem más, mint az én, ré
gebben és tájbeszédileg ma is en, n-je, mely legtöbb rokon és nem 
rokon nyelvekben, mint első személyi névmás alkotója úgy szerepel, 
— mely hang természetes bensősége által Heyse sőt Bopp szerint is 
az alanynak vagy cmnek közel sőt legbensőbb helybeliségét fejezi 
ki, ellentétben a ta-val ? — Hátha az a harmadik személynévmásá-
ból alakúit ön, vagy más hangöszlet más összejövetelben — a har
madik személyt határozza meg szorosabban, annak ew-jét, tehát lé
tezését, helyiségét figálja, — s hát ha az n itt = in = ma-ga, — a 
ne pedig épen ennek ellenkezőjét, ezen helyről elmozdulást vagy az 
en-töl eltávozást teszen ? 

De ime oly conjecturához érkeztünk, melytől óvakodni aka-
ránk. Tehát ne tulajdonítsunk semmi értékét ez utóbbi tételünknek 
vagy kérdésünknek. Valóban csak is azért bátorkodám ezt előhozni, 
hogy az n harmadszemélyi névmásnak, vagy ily névmás lényeges 
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alkatrészének ne tartassék, — mit avagy csak az is igazol, hogy az 
ik előtt az aluszon, hiszen és ilyek «-je kiesik, valamint a múlt lát
tak és láttának egy értékű alakjaiban meglehet és el is maradhat, 
— s újabb időben legtöbbször elmarad. 

Hátra van még kérdésbe tennünk, valyon a k, melyet a nek 
nem lényeges alkatrészének véleményezénk, hol veheti magát? 

Látjuk, hogy a magyar nyelvben több ily k van, ha csak a ra
gokban előfordulókat veszszük is tekintetbe. így : a többes szám k-ja, 
melynek jelentményét félreismerni lehetetlen, — eredetét pedig alig
ha nem legtermészetesb Czuczor szerint (Magy. Nyelvészet I. 144.) 
az eg gyökben keresnünk, — mely utóbbi névképző is ily szókban: 
összeg, tömeg. — A névképző k, — mely ilyekben: étek, törek, átok 
elég hihetőséggel magyarázható a ki-b'ö\, — mint a nek A;-ját is a 
legeiül említett értekezés származtatja. Másik k de ezzel rokon ere
detű lehet a kicsinyítő ka, ke, mint kevés, kicsiny mutatja. Ez csupa 
k-vá, lesz főkép a személyneveknél : Bertók, Erzsók, Matók (Máté), 
de köznevekben is : fiók, pirók (Erdélyben amaz alak eredetibb és 
terjedtebb : fióka), rip'ók v. rüpök (gy. riv v. rip, honnan rivalkodik, 
ripakodik, — tehát durván kiáltozó). Miért nevezi némely nyelvta
nunk e k képzőt nagyítónak, nem gondolhatom el. Mert ha Bertók 
nagyobb Bertát (Bertalan) jelent, mint Berti, Bertike és a többi ma
gyar és nem magyar alkotású kicsinyítő : azt a sokféle egynemű 
alak közötti különbség okozhatja, s abból nem vonhatni el, hogy ál
talában nagyítást jelentene a k képző. 

A több lehető k ragok vagy képzők közül csak egyet említek 
még azt amelyet Révai I. 310. fejteget, nézetem szerint egészen té-
vedten származtatván : t, i. az első személyi igeragot: ok, ek — melyet 
erőltetve az ew-böl hoz le s a héber analógiájával sikeretlenül támo
gatja. Ha volna itt ok héber hasonlatban keresni a magyarázatot, 
inkább az ani, anóki-vá bövültét és így az eredeti eVhez a &i-nek 
járúltát kellene felhozni. De ezzel sem sokra mehetni az n ésk vagy 
én és ki azonságának bizonyításában. Mert a héber ani = anóki, de 
ani nem = ki; a magyarban pedig így van. Nézetem szerint az 
egyes sz. 1. szem. k ragjában nem kell az 1. szem. sajátlagos kife
jezőjére az w-re vagy w-re gondolni, — mely csak a határozott vagy 
tárgyas ragozású igében található. Ez alakot : látok oly neutrális, 
legalább személyileg oly határozatlan alaknak vélem, mint a görög 
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latin és német conjugatio megfelelő alakjait. A k toldás a ki-h'ó\ ered
hetett, mely mindenüvé oda lopódzik. 

A többi &-ról hát nem szólván, kérdés : minő k az, mely a tár
gyalás alatti nek-hen előfordul ? Már fentebb említem a törökben oly
kor elmaradható k-t a noh végzetben. Említhetem még, hogy a ma
gyar többes #-jának némely rokon nyelvben t, másikban d és h fe
lel meg (Castrén Samojed gramm. 117. 1.)., hogy az ik is i~vé gyen
gül egy hehezettel. A k szóvégi használata igen gyéren fordul elő a 
rokon nyelvekben, tán a török kivételével, melynek iníinitivjában 
áll a mek. De a magyar egész terjedségében megtartja a k használa
tát, s általa nem is keveset veszt a hangzat lágysága tekintetéből. 
Megtartotta s használja mint képzőt igéknél, neveknél, — mire fen
tebb példákat mondék. Meg mint sokság jelentőt igék és nevek ra
gozásában, — mint ige első személy egyes számbeli ragát, — mint 
a közép ige harmadszemélyi pótlékát, mint a középfokú melléknév 
és némely határozatlan számnevek toldalékát, sőt tájszólásilag, mint 
némely helyhatározó szók képzőjét is : itteng (itting) ottanag, ottang, 
itteneg, osztég (az-ut-ig). Ez utóbbinak, vagy utóbbiaknak toldása le
het az ig-h'ól, mint az onnand, innend, körűit, bent, fent, régebben v. 
mikori s több ilyeké a tt- vagy t-ből. 

Ily toldásnak vagy ha több valami ily — leghihetőbben a ki 
névmásból alakúit, de az ig-b'ó\ is eredtethető — ragösszetételnek 
vélhetni a nek k-ját is ; mely véleményt azonban , mert állítás nevet 
nem érdemel, — a rokon nyelvek történeti egybevető tanulmánya s 
ezzel együtt a magyar nyelv ú. n. pathologiájának éles elmével át 
meg át értése fog valaha biztos tantétellé erősíthetni. — De látni az 
utóbbi adatokból mily erővel nehézkedik az eredeties magyar be
széd a szó végére, — mily gonddal tart meg minden alakító elemet, 
— mily sokféle helyi és egyéb mozzanatot kifejező szótaggal eről
ködik magát minél teljesebben kimagyarázni. 

Mindezeknek immár mi hasznát veszszük ? Nézetem szerint azt, 
hogy ha az elmondottak főbb tételei állanak, l .nem beszéllünk soha 
sem elemi tankönyveinkben sem tudományos fejtegetéseinkben nek 
sajátító esetről vagy ragról — a mi nincs, hanem nek tulajdonító 
ragról, mely az elől elszámlált és sok más hasonló esetekben sajá
tító helyett áll — a mi tulajdonkép a magyarban nincs, — s így 
egyet értünk ebben Pottsd ki, Etym. Forschungen II. kiad. I. kötete 
elején, e dolgot jól eltalálta; — 2. hogy a nek magyarázatát nem ke-
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ressük az önkiben, mely utóbbival elemekre nézve igenis, de szár
mazásra, alkatrészei eredeti mivoltára nézve aligha összevág, — 
sem az igen elkallódott na, nan, ne, nen rokon nyelvbeli ragokban, 
hanem ezek eredetét, Ősi értékét a mienkben; 3. hogy a nek &-ját, 
már az akár a ki-höl akár ig-hol származott, a tulajdonító raghoz 
tartozónak csak annyiban tekintjük és valljuk, mint a tagadó atlan-
ban a lan-t a ía-hoz vagy ai-hoz; — végre 4. a ni infinitiv-ragnak 
a ne dativussal való rokonságát elismerjük s további fejtegetéseink
ben felhasználjuk. 

IMRE SÁNDOR. 

NYELVT. KÖZLEMÉNYEK. II . 22 



A TÖRÖK HANGUTÁNZÓ IGÉKRŐL. 

OLVASTATOTT AZ 1863. OCT. 5-KÉN TARTOTT AKAD. ÜLÉSBEN. 

Mit kell érteni az úgynevezett hangutánzó vagy hangfestő 
igék, vagy általában szók elnevezésen, az eléggé ismeretes dolog, és 
általában nem is nehéz azokat valamely nyelvben megismerni. De 
vannak mégis olyanok i s , melyek a már nem hangfestő fogalmú 
szókhoz igen közel járnak, s melyek iránt valóban kétség támadhat, 
hogy még hangutánzók-e vagy nem ? Teszem a magy. sírni e mel
lett sí (sí, rí) hangutánzónak mutatkozik, noha synonymuma kö-
nyezm, mely mint a köny származéka semmi esetre nem hangutánzó, 
épen úgy mint a török jasla-mak sem (ettől ja§ nedv, köny) ; megint 
a magy. pihenés egyrészint jelentésére nézve a m/it^orással, másrészt 
hangalakjára nézve apihegéssel érintkezik; óhajtani (vmit) jelentésé
vel már némileg túlemelkedett a csupa hangfestésen, de nem úgy a ha
son alakulású sóhajtani stb. — Ez okáért a török hangutánzó igék tár
gyalásában egyelőre csak azokra fogok szorítkozni, a melyek határo
zottan és erőltetés nélkül ilyenekül vehetők, tehát főleg az állati szó
lásokat, ember-állati hangadásokat, s holmi neszeket zörejeket kife
jező igékre, noha meg vagyok győződve, hogy az ezekben elétünő szó
alaki képződés vizsgálata biztosan olyanok megismerésére is fog se
gíteni, melyek első tekintetre alig tüntetik elé jelentésükben a hang
festőjellemet, mert részint a szó hangfestő alaprésze hangzatilag el
változott, részint az eredeti hallatszási jelentése átvitelesen emelke
dett. E meggyőződésemet egyelőre hadd igazolja csak egy példa, 
mely már most és itt is elég világos lesz. A török ojan-m&k azt teszi 
„fölébredni." Ki is sejtene ebben hangutánzást ? Ámde tudni kell, 
hogy az oszmanli-török ojan, tatárúi még ojgan is, és a karagasz-ta-
tárban őtkar = fölébredni. Tudva e mellett a török dialectusoknak 
eddig is biztosan megalapítható hangváltozási tüneményeiből, hogy 
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az osznianli-törökjf' szóközepén és végén igen gyakran í-böl eredt, úgy 
hogy az ojgan helyébe otkan-t tehetünk; tudva még azt i s , hogy 
mind a kan (gan), mind különösen a kar (lür stb.) hangutánzó alap
szóból igetöt alakító képzőkül szerepelnek, tisztán megismerhető 
hangutánzó igékben, a mit a következőkben még ki fogunk mutatni: 
nem lesz nehéz az ot-kar, *ot-kan (oj-gan) alaprészében őí-ban an
nak a bizonyos ásítozási hangnak visszahangoztatását látni, melyet 
nem ritkán ; kivált kelletlen fölkeltés mellett, a fölébredők szoktak 
ejteni. Sőt tekintsünk még kissé tovább. A karagasz-tatár legköze
lebbi testvére, a kojbal, a „felébredést" uskun igetővel fejezi k i , a 
mely igetö igen könnyen az oszmanli osan J) (.Jj-éjLöjí) megfelelő 
párjának bizonyul be (osan = * oskan) • kojb. uskun = „felébredni," 
tör. osan (oskan) pedig = „unatkozni, unalmat érezni" ; hogy lehet 
ezt érteni másképen, mint úgy, hogy az uskun-nsik is, osan (oskan) -
nak is alapjelentése az „ásítozás" hangfestő kifejezése, azon ásíto-
zásé, mely mind az unatkozónál mind a fölébredőnél tapasztalható ? 
Magától kitűnik, mennyire megerősíti az uskun és osan (oskan) je
lentési különbözése de alaki egyezése az imént az őtkar-ról adott fej
tegetésemet. Hangfestő alaprészül itt us, os tűnik föl, mely megint 
nem más mint az őtkar-be\i őt változatja, mely egyfelé os-szá, más
felé o/-já válhatik, a mint ezt p. o. egy maga a jakut atakli láb = koj
bal azak, de egyszersmind oszm. ajak bizonyíthatja (v. ö. még t — s-re 
nézve Nyelvt. Értesítő II, 174. 175.). Ha most végre a magyarra is 
vetünk egy pillantást, szemünkbe tűnhetik maga az ún igetö, melyet 
igen hajlandó vagyok az „ásítozó" fölébredést jelentő tör. q/an-nal 
mindenesetre egy képzödésünek tartani, ha talán az alaprész csupa 
önhangzó lehetett is, de a mely az unalom ásítozását akarta kifejezni 
(ú-n = u-gun v. o-gun, u-'un v. o-'un, v. ö. fúl = tör. bogul). Azon
ban ha a magy. kéreg = jak. khat'ir'ik-h&n szintén a t hang végké-
peni elenyésztét veszszük szemügyre, nem lehetetlen, hogy nem csak 
önhangzó volt a magy. ún eredeti hangfestő alaprésze, hanem a fent 
kihoztuk 6t} oí-féléböl indult ki a magyar is. Erre nézve figyelemre 
méltó, hogy magy. ocsó is van (melytől ocsódni) s ennek ellenében 
áll csag.-török ojagf oj-gag (v. ö. fent. oj-an, oj-gan-r6\, melynek kép
zője megint Összetett = a-n, ga-n • oj-ga-hói származik oj-gag). 

') Török szók átírásában most s = magy. ss, 5 = magy. s-nek van 
használva. 

22* 
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Úgyhiszem már ez egy példa is, nem engedi alaptalannak lát
szani azon hitemet és reményemet, hogy a török hangutánzó igék
nek azon oldalról való vizsgálása, a melyről legbiztosabban meg
foghatók , azaz tőalaki képződésük oldaláról való vizsgálásuk nem 
lesz haszon nélkül még a magyar gyök- és igető-nyomozásra sem. 
Lássuk tehát, mennyit lehet e vizsgálásból hasznavehető tudást sze
reznünk, mely magyar nyelvtudományunk mezejének termékenyí
tésére is alkalmas fog lehetni. 

I . 

A fent megjelölt szorosabb értelemben vévén a török hang
utánzó igéket, tárgyalási alapúi használom az oszmanliban találta
tókat , kiegészítvén azokat a jakutból, és a mennyire szótári forrá
sokban hozzáférhetők, egyéb tatárságból is. A miszerint bizonyos 
egyenlő képzőket látszanak magukon mutatni, egyes csoportokban 
hozom föl őket, mindig a tiszta tőalakokat állítván első helyre. 

1) E l s ő c s o p o r t ú i lépjenek elé ezek : 
agh'ir Í J H 0 ^ ' ? régibb angír (anir) (Jj-«*5i v. (J^o*xjf helyett 

= ordít (szamár). 
ughur (Jp<u-é.y = bőg 
ögür dxfo = bőg; jajgat (NyK. I, 120). 
bagk'ir I^JO^ÍLÍ = bőg, ordít 
bögür ^.-OW^J = bőg; morog (medve) : bor bor bögürür. 
tnek'ir ^JpoJisxi! = zokog; sír (hangosan, rivalg. Ab. 19.) ; 

sír (vékony hangon, NyK. I, 120.); (magashangú alakja is van : 
intkir). 

püskür ^XxyX^jyj = vizet fú szájából; böfög. 
tükilr viLo»5̂ J' = köpni; kojb. is tükür (praes. tükürcirben), 

karag. tükkür (praes. tükkürarmen). 
cagliir i ^ - * ^ ^ = kiabál; hí. 
hajlcir \^0yA^s>. =. kiabál. 
MgJiir ijyojxü — kiált, hí; kojb. k'égar, kejgar, kar. k'égar *). 

') Castrén a kojbál 8 karagasz nyelvben még az d-n kivül is kétféle 
e-t különböztet meg; az egyiket e-vel jelöli, a másikat e'-vel, s emez, azt 
mondja, közel áll az ö-hez ; ezért czélszerű lesz átírásunkban e-vel írni ezt, 
mely két pontjával legjobban emlékeztethet az ö-re. 
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kojb. kar. hatkor (praes. hatkarérben, kar. katharérmen) = 
kaczag ; — tat. hatk'ir (praes. (^^ 'Y^AJ^ ' ) . 

kojb. singer (pr. singererben), kar. simger (pr. singerarmen) z=z 
orrát fújja ; — tat. simgir (pr. ^yc\>S+Mj). 

kojb. b'rgar (pr. bergararben) = prusten. 
cüskiir ^Xjesy^M/y^ (Abuska 59.) = prüsszog. 
s'ijpkar ^jiLoyJi/^AH (Ab. 68.) = hörpölve iszik, szippant; v. ö. 

NyK. I, 119. 
tat. sizgír tjpojs.'y&o — fütyöl; — jakutban : isir, 
jak. 'ig'ir = hí, elékiált. 
tat. kickur v. kichir (J^sjiusv.i' = kiabál, ordít, kiált, hí; — 

kojb. heshar (pr. keskarérben). 
kegir ^Lô X> sz böfög. 
íme mind kéttagú igetők, melyeknek valamennyinek második 

tagjok egy gutturalis mássalhangzón kezdődik s r-ren végződik — : 
tör, kir, ghir (g'ir), gir, kur, kiir, ghur (gur), gür, meg egykettöben 
kar, gar, ger. Vannak itt &-val és g (gk)-rel kezdődő alakok — de 
szembe tűnik első tekintetre, hogy a k csak kemény mássalhangzó 
után, a gh, g önhangzó s lágy mássalhangzó után áll a fentebbi ige
tőkben , s ki csak némileg ismeri a török nyelvek hangzati törvé
nyeit , ebben nem nem fog láthatni lényeges különbséget; vannak 
továbbá mély és magashangú alakok, a megelőző első szótag mély 
vagy magashangja szerint : ennek úgy kell lenni szoros önhangzó-
egyezést tartó nyelvekben, milyenek a török nyelvek; vannak végre 
részint 'i, i részint u, íi-vel valók, a mi megint csak a megelőző szó-
tag önhangzója után eredő másodrendű különbség; s hogy végre a 
kojbal-karagasz s sfykar-bsLn a keleti-török a, e-t mntatnak a kér
déses második szótagban, már csak azért sem alapíthat belső eredeti 
különbséget, mert ugyanazon egy igetöben is váltakozva egymásnak 
ellenében állanak a és V : oszm. kigh'ir = kojb. kegar, kojb. katkar 
-- tat. hathír, s tudva van, hogy egyébkint is a szorosabban vett tö
rök nyelvek, a szó második stb. szótagjában gyakran az eredeti ne
hezebb súlyú a, e hangzókat a könnyebb 'i, i-re, illetőleg u, ií-re 
gyengítették; így p. o. a nomen praesentis a szorosabb törökben 
csak bizonyos egytagú igetök után ar, er, a többtaguak után kivé
tel nélkül 'ir, ir, ur, ür, de a jakutban általában csak ar, er (illetőleg 
or, ör) / a causativum képzőj e dur, dür, dir, dir szintígy dar, der 
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stb. (az oszmanliban csak a gös-tsr-mek ige tartotta meg az eredeti ne
hezebb hangzót), — Tehát a fent fölhozott kéttagú igetöknek hang-
zati alakra nézve lényegesen ugyanazon egy második tagjok van 
(hogy csak egy alakját vegyük: erösebb kar, gyengébb k'ir), s már 
ez egy is nagyon valószínűvé teszi, hogy ez a második szótag (kar, 
hír stb.) itt képző, mely az utánozni való hangot festő alaprészből 
(hangutánzó gyökből) tulaj donképeni, mint akármely más igetö con-
jugálható, igetöt képez. Ezt annyival inkább kell hinnünk, mert el
hagyván a fentebbi igetőkből az említett második gzótagot, olyasmik 
maradnak hátra, melyek az illető életbéli állati hangadások articu-
lált utánzásainak ismerhetők meg: így a különbféle bögést festő u, ö, 
ba, bö, a szamár szólását utánzó an (megjegyezhető a nasalis, mely 
itt tesz valamit a hü hangfestéshez) v. a (már az eredeti nasalis nél
kül) ; a hangos hivásra vonatkozó : haj, ki (k'éj), 'i, kit, ca ; a torok
ból eredő (v. ö. cacMnnus) ^ac^agásra való kat; az összenyomott orr
lyukokon sivítva kitolt levegő hangját igen jól festő sím; az apró 
csattanási hangból és ajkak hangjából vegyült s'ip és püs (v. ö. 
magy. /ecscsen) ; a fogak között átsivító s'iz ; végre a b'ér (bérgarj-ra 
nézve v. ö. ugyanezen hangokat a ném. „prusten"-ben, a Züé ($üs-
kür)-re nézve magy. tüszszen, tüszszög; a tük (ezt, nem tii-t kell venni 
alaprésznek, mert a k nem lágyul, és a kar. tük-kür ugyancsak meg
tartja a kettős kk-t) a nyitott fogakon át csattantott köpési (széke
ly esen töpési) hangot eléggé megismerhetően fejezi ki. — Azonban 
hogy a fentebbi igetökböl ugyancsak az első szótag válik k i , mint 
hangfestő alaprész, abból is megbizonyodik, hogy p. o. haj-bó\ 
(melytől haj-k'ir) más képzővel haj-la alakúi, ugyanazt jelentve a 
mit haj-k'ir ; v. ö. in$-kir mellett inl-le sóhajtani. — Ezek után már 
nem lehet kétség az iránt, hogy a kar, k'ir stb.-végü fent fölhozott 
igetőkben csakugyan ezen kar, k'ir (stb.) a hangutánzó alapból igét 
készítő képző. Egyelőre csak ennyit akarunk kimutatni,, e képző je
lentéséről majd alább többet. 

Van az oszmanliban még egynéhány hangutánzó igetö, me
lyekből , ha a hangfestő alaprészt elválasztjuk (s ez mássalhangzón 
végződő) csak ur, űr, 'ir, ir marad képzőül, ú. m. 

aks'ir \J$JO*M*$* = prüsszög, tüsszög (aks-'ir, az s mindenesetre 
az alaprészhez tartozó, v. ö. csag. £ü$-kür). 

öksür ^XAJMS^ S S köhög (öks-ilr, v. ö. az s-hangot a lat. tus-
sis-b an). 
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osur \JpoyOji = crepitum ventris emittere ; jak. utur- (uturuk 
crepitus ventris). (os-ur, ut-ur). 

öfür ^Lc\.ijf = fú (öf-ür, v. ö. öf-le ugyanaz). 
cinir •ó^xiyk.s*. —: cseng (cin-ir, v. ö. cin-le). 
kariir {j^y *-* = bőg (kan-ír). 
Tudva azonban, mennyire ejtette el az oszmanli képzők ele

jéről mássalhangzó után az eredetileg megvolt A:-hangot (teszem csak 
a part. praes. an képzője még a keleti-törökben mindig kan , gan), 
bátran sorozhatjuk az imént fölhozott igetöket is még a fentebbiek
hez, a kar, kír (stb.)-vel valókhoz, az itt föltűnő ur, ilr, ír, ir-t sem 
tekintvén másnak, mint kur, kiir, kír, kir k-vesztett azonos páralak
jainak. A jakut nyelv is osztja az oszmanlival az említett ft-hangel-
ejtést (így p. o. van a tatár kar-nsik megfelelő causativképzö ar: jak. 
bütar, oszm. bitir = tat. bütkür) , azért ott van az otur = oszm. osur, 
mely helyett tehát os-kur-t vehetünk föl; sőt a már fent fölhozott jak. 
is-ir mellett van tat. síz-gír, mely a jakut &-hangvesztést világosan bi
zonyítja (az ?sír-beli is alapszó is volt valaha sis, de a jakut a szo
rosabb törökségben s-szel kezdődő szókat, legtöbbnyire ezen s nél
kül bírja). 

2) A kír (stb.) képzővel láthatólag valami összefüggésben álló 
képzővel alakultak ezen m á s o d i k c s o p o r t b e l i igetők : 

jakut sírkírá = csereg, csergedez. 
„ tacigírá v. lacigírá = sustorog. 

íngra =z (szamár) ordít (NyK. I, 120), vagy: inkren (Ab. 19.) 
ingre és singre (NyK. I,120) = keservesen csendesen sír; Ab. 

19. lapján ingren és singren. 
mangra (mengre) = bőg, béget (juh, Ökör stb.) ; NyK. I, 125. 

möngre = bőg (szarvasmarha) ; tat. mungra (Trojanszki szótára) = 
bőg (szarvasmarha). 

Ezek közül a jakut alakok igen tisztán láttatják a hangfestő 
alaprészt : sír (v. ö. magy. cser, csóV-ög), tací v. Idei (v. Ö. az S-han-
got a magy. swstorog-ban). A képző meg kírá, gírá volna : azaz 
még a-val toldott kir, gír, melyet 1) alatt láttunk. De az íngra, ingre, 
singre, mangra, mungra igetökre nézve kétes lehet, vájjon a g még 
a hangfestő alaprészhez tartozzék-e vagy a képzöhez ? Azonban ha 
számba veszszük, hogy a keleti tör. íngra-n&k oszm. anghír (melyből 
aztán aghír lett) felel meg (tudva hogy csag. jiga\ is = oszm. agha\ 
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fa, csag. j'igla = aghla sírni), s szintígy bagh'ir, ughur áll ellenében 
a mangra, mungra-nak, azaz az 1-ső csoportbeli Mr (stb.) képzővel 
való alakok : inkább a gra, gre-t, kell képzőnek tartanunk, mely 
g'ira, gire-hö\ rövidült volna, még ha az eredeti hangfestő alaprészek
nek ezeket tartanok is : 'ing, ing, sing} mang, mung~, a mely esetben a 
gyökbeli vég g, mely úgy is inkább az w-nel gutturalis n-t képez, a 
képző #-jével egybefolyt volna. Mert legalább a szamárordítást ('ing) 
igen jól lehet gutturalis w-nel, (ng)-vel végződő articulatióval kife
jezni, s hozzá veszszük, hogy az oszmanli ang'ir szerint, ezen fing 
valaha jang lehetett — tehát az illető állati szólásnak lehető leg
hívebb utánozása, melyet leginkább így fogunk föl, articulált hang
zókra átírva, hogy : iáng. — Az ingre és singre ezen mellékalakjai 
ingren és singren, valamint ingra mellett inhren még egy további 
reflexív képzővel (n) vannak (ingre-n, singre-n, inkre-n), melynek 
alkalmazására nézve emlékezni lehet némely ilynemű magyar ik-es 
igére (p. o. siránkozik, vajhuszik, kiáltozik) vagy az „elnyeríti ma
gát" félékre. 

3) H a r m a d i k c s o p o r t ú i hozhatjuk föl a la, le képzö-
jüeket, melyeknek e képzőjük általában igen megismerhetően vá
lik el a hangfestő alaprésztől. 

aghla (Jn-Léí = sír; csag. j'igla (Ab. 105.), jak. itá-
inle ^4-U^f — sóhajt. 
in\le tlUXsxjf = sóhajt (v. ö. fent. inc-kir). 
öjle ^U-Ojí — fú (v. ö. fent. (öf-ür). 
önle ^U-Oj! = vonít, rí (v. ö. ön etmek sírni mint a gyermek ; 

it önü kutya vonítása). 
patla ^JM^'LJ = pattog, recseg, pattanva reped. 
balballa-n ; J H - U - ' I J I J = hebeg, gagyog, (v. ö. lat. balbus, 

balbutire). 
pepele ^ÍJ-J&AJ = hebeg. 
fatla {JZ+X'AJ*. = reped (csattanással) (v. Ö. patla és cat jpat 

képzőtelen hangutánzók, pattanási, csattanási zajról mondva; vala
mint cat cat összekoczintási zajról, csattanásról). 

Hrla {J}+Jys*> = sustorog (a mit sütnek). 
„ „. = csiripol (mint a veréb). 

cirile \íX+X\». z= cseng (v. ö. fent. cin-ir ós Sin cin hangutánzó, 
csengő pénzről mondva). 
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havla \Jpöy&> = ordít, ugat. 
kajla (Jpo^A5*- = hajt (kiáltással) (v. ö. fent. haj-k'ir) ; jak. 

k'ijdd és khajdá marhát hajtani (khaj marhahajtásra használt kiáltás), 
hajdala (J^JStXxa* — hajt (kiáltással) (hajda is kiáltószó). 
kh'irla (Jjjo^Li* — morog; hortyog, horkol. 
khorla (J^^jj-i*- = hortyog; kojb. kőrla (pr. kőrlirben). 
gürle ^X*J\y = dörög, menny-dörög. 
melle, mele *iL-LLc, *ibo&bo = béget (juh). 
bozla (NyK. I, 125) — a teve rikoltásáról; Ab. 36. gyászolók 

sohajtozásáról. 
jak. kurulá = zörög (rauschen). 
jak. bafilá = zörög, zajog (víz, fák). 
kar. talgakta = (pr. talgaktármen) = hebeg. 
Az itt utolsó helyen felhozott talgakta-h&n talgak-ot nézem a 

hangfestő alaprésznek, melyben a bal (v. ö. balbal-la fent.) és magy. 
gagyog főhangfestő elemei mintegy egyesítve vannak. A ta meg képző, 
azonos a szorosabb törökségbeli Za-val, mely helyett (itt k után) 
csak különös kojbal-karagasz hangzati szabály szerint lép föl, a mi 
a jakutra nézve is áll (így p. o. kojb. tüktüg = tör. tük-lüJc, a tiik-
hez itt lük képző járulván). — Az aglda és j'igla mellett felhozott 
jakut 'itd is ide a la képzöhez való, noha nem 'ild, a mint várni le
hetett önhangzó után, s a mint látjuk is kuru-lá, bar'i-lá ban. En
nek alkalmasint oka, hogy nem csupa 'i volt az eredeti hang
festő alaprész, hanem gutturalissal végződő szótag ('ig, igh), a mint 
a csag. fig-la oszm. agh-la-han elő is tűnik, annyival inkább, mert 
itt a gutturalis igen lényegesnek mutatkozik a torokból fakadó, ful
dokló sírás (illetőleg zokogás , sikoltás) hangfestésére. A gutturalis 
után pedig a jakutban csak a tá képzöalak állhatott, mely azután is 
megmaradt, hogy a gutturalis eltűnt. — A szorosabb törökség, a 
csagatai-török is, amint mondám, csak a,la képzöalakot ismeri,nem 
tevén különbséget a megelőző hangzó szerint. De azért nem lehe
tetlen, hogy abban is létezett valaha ily hangzati szabály, vagy a la 
nem is az eredeti alak, hanem ta, melyből a törökben általában, a 
jakutban s kojbal-karagaszban csak részint lett la 2). Ezt elfogad
ván ide lehetne sorozni még e tat. igetöt : 

2) V, ö. még Ab. 93. kükte és hükh igetőt = penget, játszik (hangszeren)' 
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s'ikta (NyK. I, 120) = sír, ajigla által kifejezett sírásnál erő-
sebb sírásról, 1. NyK. I, 120); — kojb. s'ikta (pr. stiktirben) = sír 
(bánatból). 

Sőt tekintetbe véve, hogy a jakut nem tartja meg sokszor a 
török szóelején való s-t, (v. Ö. fent. jak. isir = s'izg'ir), ennek a s'ikta-
nak is felelhetne meg jak. 'itá, a hangfestő alaprész fent említett el
változásával ('iktd helyett 'itá), noha világos, hogy a s'ik aj%-nakha 
nem is vele azonos, de igen hozzá hasonló párja. 

A jak. kurulá, bar'ilá-b&n azonban nem kell hogy a kéttagú 
kuru, bar'i-t tekintsük a hangfestő alaprésznek; mert vanajakut-
ban a lá-nak. 'ila mellékalakja is (1. Böhtlingk, jak. gram. 190. lp.), 
s rendesen csak egytagúnak tapasztaljuk a hangfestő alapszókat, te
hát : bar-'ila, kur-nlá. 

4) N e g y e d i k c s o p o r t . 
A. rda végűek : 

catirda (Jj-*i>ót&. = recseg, csattog (v. ö. catla 3. alatt), ca-
íírda-t (jHJ'tíó'L*. = vicsorítja fogát (catirda még causativ t kép
zővel). 

Utirda (JyoJvAö. = recsegéssel hasít. 
dapirda, tap'irda í^^jeóyJó, {J^joöyjUa = topog (lábával a 

földön). 
sarnsurda-n i^^Jóy^a^a •=. röfög. 
sumurda-n tj^+jójjeya — dörmög, mormog. 
k'i\irda, k'i$rda-n ijpoóy&js, (Jj»*jt}»^s\ií z=z vicsorít. 
kegirda-t Ĵj*J*4>»X> = vicsorítja fogát. 

B. Ida végűek : 
cagh'ilda [J)jo&X£.l^ = csereg, csergedez (víz). 
\irilda (Jj-«tXJ*fi». = csereg. 

civilde ^ÚjoódfS*. = suttog; dörmög. 

kh'ir'ilda (JyocXJ*.:*. =. mormog; károg (mint holló); horkol, 
(v. ö. khir-la 3. alatt, és khirgh'in hortyogó). 

khorulda \Jycó^sy.s* = hortyog, horkol; röfög. (v. ö. khor-la 
3. alatt). 

d'iz'ilda (Jyo<>Jyjc> = dong (mint a méhek). 
dökülde (Ab. 64.) = dobog (szív). 
görillde ^LotXij^ = dörög (mennydörög, mennydörög), (v. Ö. 

gür-le). 
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kakiida <J^o<XlsU = kopog (v. ö. kak, mint igeto is = ütni). 
fisilda (3*<XL«i = súg, suttog. 
íurílda {$xő^\y& = zúg, csörög. 
mir'ilda (JyoóJy* = mormol; károg; Troj. szótárában : Bop-

*iaTb = morog, fon (macska); mir'ilda-n is, reflexiv n képzővel. 
Nevezetes, hogy ezeken kivül alig van a török nyelvben ilyen 

képzésű igető (csak ezt tudnám fölhozni : kim'ilda-n (jHJ'tXA+s mo
zog ; s áthatója: kimilda-t (JHJICX-U.5') j tehát különösen hangutánzó 
igetö-képzést illetők az rda, Ida végzetek, még ha az egy kimilda nem 
is volna visszavezethető hangutánzóra. — A hangfestő alaprész után 
való képzökül itt mindenesetre A) 'irda, urda (irde, ürde, mily alakra 
azonban nincs példa), és B) 'ilda, ulda (ilde, ülde) kéttagú alakokat 
kell tekintenünk, melyek alkalmasint összetett képzők, a mint alább 
fogjuk fejtegetni. Mert egynéhányában a fölhozott igetöknek igen 
határozottan ismerszik meg, hogy ez alakok még csak r-je vagy Z-je 
sem tartozik a hangfestő alaprészhez, p. o. cat-'irda, dap-írda (v. ö-
még tep- tapodni és Ab. 64. dopdur mintegy = toptat igetöket), p'r-
ilda (v. ö. magy. cser-eg, csör-ög), khírílda és khor-ulda (v. ö. khír ós 
khor a la képzővel); cív-ilde (v. ö. jak. sibi-gincij suttog). 

5) ö t ö d i k c s o p o r t . 
A) ga végűek : 

jak. khard'irgd = siseg, sisereg. 
„ caghirgá = czirpeg, czirpel. 
„ khaghirgá = károg (varjú); — kojb. kágar (pr. kdga-

rarben). 
kojb. eíga (pr. elgxrben) = ordít, ululat; — kar. ulu (ulür-

men); jak. uluj. 
„ dska-n (pr. dskanerben) = hebeg. 
„ karga (pr. kargirben) = káromol, átkoz, szid; jak. Mrd 

átkoz; kira-n átkozik; tat. karga (Troj. szót. és Ab. 78.) 
jak. dorghó (ebben : dorghón sonus, echó). 

„ 6'ib'irgha-t hegyes tárgygyal kopogtat. 
B) g után 'ij, ij, uj, üj-en végződök : 

jak. öghűj = okádni akar (sich würgen). 
„ úirgij = távolról hangzik valami (úir hangszó — távoli 

mennydörgést utánzó). 
„ Mrg'ij = erősen hangzik (v. ö. az előbbi). 
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Az A-beliek közül legalább kkagh'irgd némi biztossággal kha-
gh'ir-t tünteti föl hangfestő alaprésznek, minthogy az r-hang a káro-
gás kifejezésére több nem rokon nyelv tanúsága szerint, lényeges
nek látszik, v. ö. XQÚ£OO; (xQuy), xoQcd-, Zrráchzen, maga a magy. kdr-og; 
azonban tótul kvákat. De oroszul krákat (KpaKan>) holló, varjú szó
lásáról). 

A khardirgá iránt is támadhat kérdés, amennyiben Böhtlingk 
jak. gr. 200.1. azt a mongol khardi (fogvicsorítás) szóval vetvén egy
be, rgd képzőt lát rajta. Legyen bár így, a mit csak későbben nyomoz
hatunk szorosabban ; de akkor csak kliar-t tekintvén hangfestő alap
résznek, az ehhez járult kettős képző d'irgd egészen a magyar sus-
torog-heli torog-nak. felelne meg, 

A mint fentebb is az kar} k'ir mellett jakut és oszmanli ^-nél
kül való ir} ir-t stb. láttunk , úgy itt is találkozik néhány csak a-ra 
és uj, üj, 'ij, ij-re végződő hangutánzó igető : 

A. jak. sabd = valamihez csapódik, valamire pattan, 
tör. kaia-n = hugyozik (p. o. a ló). 

„ titre = didereg, reszket; jak. titiria. 
„ asa (JyoLwf z=z rátaposva összezúz, 

kojb. izá (pr. izirben.) ásít = kar. esd (pr. esarmen) v. ö. tör. is-ne. 
B. jak. cokuj r=r klopfen, schlagen, stossen. (v. ö. cak (JMÍI&> 

csahol, üt), 
tör. sak'i = üt (mennykő) ; 

„ kaki zsz gronder (v. ö. kok frapper). 
jak. tab'ij = lábbal kapar. 

„ uluj = ordít,, ululat; tör. ulu, kar. idu, kojb. elga. 
Az utóbbiakhoz még a fentebbi Öghiij-t is lehet számítani, ha 

netán jobban tetszik az ögh-et (v. ö. magy. ok-ádid) tekinteni alap
részének. A tör. sala, kaki végén csak i látszik, a jakut 'ij ellenében, 
épen úgy, mint ulu-ban csak u a jak. ulnj-húi uj ellenében. 

6. H a t o d i k c s o p o r t . 
A. jak. sibigincij = suttog (sibi-ginaj, v. ö. 4 , B. alatt oszm. 

civ-ilde). 
„ b'icignaj = csicsereg, csiripol; pelypeg. (b'ic'i-gnaj, azaz 

b'ici-ginaj) 
„ kugund = lármáz. 

B. tör. kisne îU>xÁ»&5 — nyerít; — kojb. kiste (pr. kistirben), salb. 
kiste (pr. kistirben), (kis-ne). 
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tör. isne &*&'*.&] z=z ásít = kojb. iza (pr. iztrbs n), kar. esti 
(pr. esannen). (is-ne). 

„ kaj-na {J^o^Á^ = forr, buzog. 
„ cejne, cejríe dU-U^, ^•XAS*. = rág; lábbal tapos el; kojb. 

tojna (pr. tajnírben). 
Az ezekben látható képző jak. g'inaj, ginaj, guná, melynek gut-

turalis-vesztés által lett rövidítése tör. na, ne. Kojb. Jciste vagy ide, 
vagy 1, 3. alá tartozhatik, mert kojbal hangszabály szerint mind 
kisle mind kisne ezzé lesz : Jciste. Kojbal iz-a-t is csak az alapszó 
miatt hoztam föl is-ne mellett, mert képzőjére nézve I, 5. alá való. 

I I . 
A hangutánzó igékbeli alaprész, mely tulajdonképen az utá

nozni való természeti hangokat festi, mondhatjuk tehát a hangutánzó 
gyökszó, gyöknyomozási tekintetben tökéletesen megérthető s ki-
merítőleg fölfogható valami, a mennyiben a gyökszót tevő hangzó-
complexus egyszersmind czél is eszköz is. Mert a czél itt csak hang-
fogalom kifejezése, mely ugyancsak a hangutánzó gyökszóbeli han
gokkal commensurabilis, sőt legtöbbnyire vele egyező; míg nem 
hang-fogalmi gyökszók hangzóikkal csak mint közvetettebb eszkö
zökkel idézik elé a czélozott hatást, a fogalom képzeletünkben való 
fölmerülését. A hangutánzó gyökszónak fogalmi tartalma egyéne 
sen az Ö hangzó-complexusa általkimerítőleg elétüntettetik, s itt nincs 
mit tovább nyomoznunk, nem tekintetve t. i. azt, hogy a valóságos 
természeti hangnak az articulált emberi szóló hangszerre többé ke-
vésbbé úgy szólván transcribáltatni kell. Ámde a nyelv nem csak 
hangutánzó gyökszókkal bír , hanem csupa fogalom-jegyzőkkel is, 
és amazok csak ezeknek sorában állanak, sőt a mint értekezésem 
elején megjegyeztem, egyes esetekben még csak bajosan különböz
tethetők meg emezektől, a csupa fogalomjegyezőktől. E szerint az 
a kérdés támad, hogy ezen különben tartalmilag igen érthető hang
utánzó gyökszókat milyen alak-kategoriákkal valóknak tekinti vagy 
veszi a nyelv, vagyis milyen grammatikai jellemmel ruházta föl őket 
a nyelv ? E kérdésre meg kell felelnünk, ha a hangutánzó gyök
szóknak igetőkké való tovább képzését meg akarjuk némileg érteni. 
Kéi'désünk pedig, jelen szűkebb korü nyomozásunkra alkalmazva, 
így hangzik : a török hangutánzó gyökszók igeszói alakjellemmel 
bírnak-e vagy névszóival, vagy más szónemi jellemmel? 
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Vannak a török nyelvnek külön álló hangszói is, melyek ré
szint az I. szakaszban található hangutánzó gyökszókkal ugyana
zok, így p. o. a Negyven vezir könyvében (1. MNyelvészet VI, 53.) 
a lúd gágogásáról ez mondatik : kak kak dejü jürür = ezt mond
ván „kak, kak" körüljár. így a kakkukot illeti az uku demek (j-sjí 
^U->4>), abagolytaz ögii demeky£*+*& yfy) j a medve bor bor bögürür 
tkp. = bőg „bor bor11 • az erős szélfuvásról van : ufur ufur esmek 
= fúni ufur ufur • Hr sir akmak (csörögve folyni) = Hr Hr folyni; 
k'ip'ir ktp'ir kajnamak (fölbuzogni, fölforrni) = ktp'ir kip'ir forrni; a 

jakutban van sar (a könyek cswrgásáról) , sar g'ina tűs = sar [han
got] téve esni; s'ib (suhanásról, osonásról): síb g'ina tohsa siír = s'ib 
[hangot] téve kimenni; úir hangszó (klangwort) távoli mennydör
gés utánzására. V. ö. a törökben még : par par (v. parii parii) 
janmak, = égni par par (v. parii parii) = brűler avec bruit et 
éclat, pétiller (Bianchi); hup hup sicramak = ugrani „hup hup" 
(v. ö. und hopp hopp hopp, gings fórt im sausenden galopp). — A 
fölhozott példákat közelebbről tekintve, észre lehet venni, hogy a 
hangutánzó szó részint mondatrészi szóul construálva van, részint 
mint közbe vetett önálló rész nem fűződik egybe grammatikailag 
más szóval. Ez utóbbi eset van p. o. hup hup stframak-nél, mert 
„ugrani" lehet ugrást, nagyot vagy kicsit (mint tárgyat) , lehet jól, 
rosszul, föl, le stb. (mód-, irányhatárzó) , de hup hup s'icrar mégis 
csak hup hup ! önálló hangfestő előadás), melyre rákövetkezik a fo
galom-jegyzői mintegy grammatikai s'icrar ugrik; ide tartozik : bor 
bor bögürür, par par janmak, a melyekben az is megjegyezhető, 
hogy az önálló hangfestői de nem grammatikai előadás, leírás, mely 
mintegy hangérzelmi (nem Ítéletet mondó) mondatot képez, a hangzó 
kettőztetése által is jelöltetik meg (v. ö. az „Ich und mein flascherl" 
német dal refrainjét: gluk gluk gluk stb.). Ellenben grammatikailag 
construálva van : sar (sar g'ina), s'ib (s. g'ina). Construáltnak tekint
hetjük az uku demek-et is , de nem a kak kak-ot a dejü jürür előtt, 
mert ilyen helytt egész egy külön álló mondat állhatna, p. o. „éhes va
gyok" dejü jürür. Magától értető, hogy csak grammatikailag constru-
álható szónak lehet szó aszóneméről vagy szónemi jelleméről, s így 
kérdésünkre nézve a fentebbi példákban csak a construáit hangszók 
szolgálhatnak, a hol aztán meg lehet jegyezni, hogy a hangszók még 
construálatlan állapotban fordulnak elő (mint interjectiók, melyek 
nem tesznek tulajdonképi grammatikai szónemet). A construáit hang-
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szókat tekintve pedig a fentebbi példák szerint, úgy látjuk, hogy 
névszói jellemmel vannak , mert igék mellett tárgy szók gyanánt ál
lanak. Ez az első, a hangszók névszói jelleme mellett szóló adat, 
értve mikor általában szónemi jellemet akar rajok ruházni a nyelv. 

Egy másik adat lehet az, hogy némely hangszó, képző nélkül 
is, vagy egyenesen névszót illető ragokat vehet fel, vagy jelentősebb 
fogalmi-tartalomra alkalmazható, mely aztán névszói, és néha néz-
leti tárgyra van szorítva: p. o. ön etmek =. ön tenni = sírni mint a kis 
gyermek (Bianchi) ; az ön olyan hangszó mint jak. sar a sar g'in-ban 
(fentebb); de van it önü (ön-ü) is = kutya cw-je (v. ö. vonítása); 
inz = gémissement; cakcak fegyverek zörgése, csattogása; ögü (ba
goly hangja) átvive maga a bagoly is; $an harang, bizonyosan hang
szói eredetű; cau, cav rumor, hír (v. ö. ca-gh'ir-msik fentebb a hang
utánzók között). 

Harmadik adatul fölhozom azt, hogy a török hangszók nagy ré
sze különben csak névszót illető képzővel képeztetik tovább igetővé, 
a mi szorosan véve nem egyéb, mint a hangszónak névszóul való 
construálása. Ugyanis a I, 3. alatt felhozott hangutánzó igetők mind 
la, le képzővel készültek a hangszókból vagy hangutánzó gyökszók
ból, a mely képző tudvalevőleg, mint a magy. ol, el, l (botol, szolgál, 
stb.) csak névszókhoz szokott járulni. 

Azonban ezen, a hangutánzó gyökök névszói jelleméről ta
núskodó adatok mellett, nem szabad figyelem nélkül hagyni, hogy 
hangutánzónak mutatkozó, s semmi továbbképzőt nem láttató igető 
is van a törökben, tehát igeszói jellemet nyert hangszó is van; p. o. 
carp (inf. Zarpmak) erősen s neszszel csapni; cak (int. cakmak ; v. Ö. 
eaktak kemény tárgyra ütött vasnak hangja és magy. csah-ol) jak. 
sah; kojb. teb (pr. teberben) jak. tab lábbal tapod, topog (v. ö. jak. 
tab'ij fent1,5,megdapirdaI?4. alatt).; kojb. sah (pr. sabarben, sab'ér-
ben) = csap, de jak. sabá e= hozzá üt, hozzá ütődik (sabá képzővel 
van 1. I, 5, A.); tör. kak (inf. kakinak) frapper (v. Ö. kakiida fent I, 
4. alatt és kaka-la csőrrel ütni, kopogtatni; dam (inf. dam-mak) cse
peg (így is damla, inf. damla-mak). — Ezen hangutánzó igetőkön 
cak, 6arp, kak, teb , sab) nem látszik ugyan semmi képző, mely az 
alap-hangszóhoz járult volna, de azért igen lehetséges sőt valószínű, 
hogy az ilyen megvolt képző csak elenyészett, a mi leginkább a fent 
I, 5. alatt említett képzőket érhette ; m^rt ugyancsak jak. sabá (sabá) 
ellenében áll a kojb. csupa sab, és a $ak igetövei jelentésre is rokon s 
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alakra hasonló saki (inf. sakt-mak), mely nyilván oly képzőt mutat, 
mint kak'i (kaki), t. i. = sak-'i. — Mindenesetre a tör. hangszók, 
(v. hangutánzó gyökök) igeszói jellemmel való vétetése jóval szorít-
kozóbb, mint a névszói jellemmel való mutatkozásuk; nem tekintve, 
hogy amaz, az igeszói, megvolt képzők netaláni elveszése esetében 
még kétes is, annyival inkább, mert van arra példa, hogy igeszói jel-
lemünek látszó hangutánzó gyök (p. o. kak, dam) épen névszót 
illető képzőt vehet föl, a la, le képzőt (kojb. kakta p. o. kaktírben 
e. h. kakta lerázni, leverdesni; abklopfen, p. o. havat, meg oszm. ka-
kala, inf. kakalamak ; damla, inf. damlamak csepegni). 

Mindezekért most a fent 1—6 alatt fölhozott képzők vizsgá
latára nézve legbátrabban azon föltevésből indulhatunk k i , hogy a 
hangutánzó alapszót, melyhez e képzők járulnak, névszói jellemü-
nek veszi a nyelv, — s így ezen képzős hangutánzó igetőkben tu
lajdonképen denominativ igéket állít élőnkbe. 

Névszói jellemben vett alapszóból indulván tehát ki, t. i. a va
lamely tárgyilag vett hangot kifejező hangutánzó gyökből, már köny-
nyíí körülbelül azt meghatározni, hogy mily jelentéssel vagy lega
lább értékkel kell annak a képzőnek lennie, mely abból igetőt ké
pez. Emlékezvén arra a már nem egyszer fbihozott; s részint bebi
zonyított részint valószínűvé tett tételre, hogy a szóképzés eredeti 
szó összetételből ered (v. ö. most NyK. II, 74 is), miután itt névszó
ból igetőket látunk támadni képzők által, e képzők kell hogy erede
tileg egyszerű igetők legyenek. S mit kell hogy jelentsenek vagy 
érjenek fogalmilag, mutatja még a hangutánzó igének olyan kö
rülírásos kifejezése, milyen tör. ögii demek = ö^íít-mondani, vagy 
jak. s'ib g'in, sir gin = s'ib- v. sVr-tenni, azaz : az ejtett vagy általá
ban valahogy okozott hang, mint szólásmód és szólástartalom véte
tik (a bagoly azt mondja : ögü} a lúd azt : kak kak stb.), vagy pe
dig mint a tevésnek eredménye (v. ö. einen laut h e r v o r b r i n -
g e n). V. ö. a t e n n i vagy c s i n á l n i jelentésű igének hangszók 
mellett alkalmazására nézve tör. ön itmek, in\ itmek-íéloket i s , meg 
a szanszkrit kar (kr) igét, p. o. phut kar =zphut (megvetési) hangot 
adni, püt kar den ton des pustens machen. (v. ö. a Pétervári szótárt is 
kar 9. alatt). — Legközelebbi kérdésünk tehát most az, hogy lehet-e 
a fent I, 1—6. alatt említett képzőkön ilyen (vagy m o n d a n i - vagy 
t e n n i-féle) igejelentést kimutatni, vagy azokat ily igékre hang-
alakilag visszavezetni ? 
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1. és 2. A f en t i , 1. alatt fölhozott hangutánzó igetok mind 
egy kár. árképzővel (illetőleg ennek hangszabályi mellékalakjaival) 
készültek a hangutánzó gyökből. Véleményem szerint ezen kar, tör 
(stb.) annyit jelent mint: t e n n i , úgy hogy p. o. ba-gh'ir = 6a-tenni 
(azaz : &a-machen, fra-hangot adni). Mert egyébkint is szerepel kar, 
tör (stb.), nem hangutánzó igéknél, mint causativumi képző, a mely
nek pedig tevési igének jelentésével s értékével kell bírnia, p. o. tat. 
öt-ker átmenetni, átkeltetni (öt, inf. ötmek átmenni, átkelni), tat. toj-
gar jól lakatni, satiare, oszm. dojur (toj, inf. tojmak satiari) stb. SÖt 

,van arra is példa, hogy ezen causativumi képző nem csak igetöböl, 
hanem névszóból is képez transitiv igét: oszm. dir-gür v. dir-gir föl
éleszteni (dir nem fordul elé mint igetö , hanem csak diri = vivus, 
melynek rövidültje dir ebben is dirlik eleség, élet; és egy másik de-
nominativuma a diri v. dir-nek diril, inf. dirilmek föléledni); ez te
hát szóról szóra = vivum facere. Nagyon hasonló ehhez az is, hogy 
van kurt-kar (oszm. kurt-ar) szabadítani, megmenteni, és kurtul meg
menekülni , szabadulni, de nincs kürt (inf. kurt-mak) ennek megfe
lelő activ igetö, valamint nincs dir (inf. dir-mek), a mi a kurtkar és 
kurtul-he\i alapszót, kurt-ot szintén mint névszót látszik föltün
tetni. Ezek szerint már világos, hogy p. o. ba-ghír azt teheti és te
szi : 6a-facere. 

Ezen kar, tör (stb.), mely „facere"-t jelentene, úgy látszhatik, 
hogy ugyanaz a különálló tör. töl (inf. tölmak) „facere" igetővel, a 
mit valószínűnek ugyan, de nem egész bizonyosnak tartok; de min
denesetre azonos a szirján kara „facere"-vel, mely így a fcar-nak 
még teljesebb alakját mutatja. Ez bennünket egyenesen az I, 2. alatt 
fölhozott jak. törd (g'irá) képzöalakra vezet át, mely e szerint lé
nyegben és értékben semmit sem különbözik a szóban levő jfcar-tól. 
Ez annyival bizonyosabb, mert a törökség határán túl, m / g a mon
gol nyelvben is létezik megfelelő hangutánzó igetö-képzés, még pe
dig kira képzővel, p. o. ojokira, azaz : ojo-kira (inf. ojok h akhu ki
áltani), bar-kira (barkirakhu), khaji-kira (khajikirakhu) v. ö. tör. 
haj-tör és k'i-gMr, kojb. kej-gar • khas-kira (khaskirdkhu) v. ö. töc-
kír ; cor-kira (corkirakhu — ordítani) ; ű-kira (űkirakhu= harag
ban v. bosszúban kiáltani); keb-kire (kebkirekü haragban kiáltani, 
lármázni); kür-kire (kürkirekü morogni); ar-kira (arkirákhu mo
rogni — kutya) ; khor-kira (khorkirakhu hortyogni) ; dör-kire (dör-
kirekü peregni, dörögni) ; sür-kire (sürkirekü zúgni — szél) ; sur-
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kira, surkirakhu surrog, sivít — ellőtt nyil). Sőt ezen kira, kire 
mellett már a mongolban is találunk csak r-en végződő alakot : 
khos-kir (inf. khoskirkhu az ujjával fütyölni), dagho-ghar (inf. da-
(jhogJiarkhu, hangot adni, szólalni), a mi azért is igen érdekes példa, 
mert megvan daghon sonus, vox, és dagho-ghar világosan ily értel
met ad : „sonurn facere" ; a mint fentebb a ba-ghir-féléket magya
ráztuk, s kivált azt is mutatja, mily helyesen tekintjük, ennél a kar, 
k'ir-{é\& képzésnél is, az alaphangszót névszójellemünek. Képzőnk
nek egy másik változatját adja a inong. zang-ghora (zangghorakhu 
haragban kiáltani s szidkozódni). — így a jakut Mrd (g'ird)-t a tör. 
kar, k'ir (stb.)-nek mint azonos párját állítván ellenébe, még azon 
hangbőségi viszonyra is hivatkozhatunk, mely p. o. jak. akkiria 
szökdelni és tör.-tat. segir, sigir-mek között létezik. 

A szintén még I, 1. alatt említett ur, ür, ír, ir képző alaki mi
voltáról már ugyanott eléggé volt szó. 

Hasonlóképen I, 2. alatt a tör. 'ingra, wiaw^ra-félékben a ja
kut Mrd, g'ird-yal egynek tartottuk a gra képzőalakot, mely tehát 
már szintén meg van magyarázva. E magyarázaton azonban sem
mit sem változtat még azon lehetőség sem, hogy a mint ur, ür, 'ir, ir 
a kar, k'ir stb. gutturalis-vesztett párosa, úgy kira-bó\ 'ira vagy ra le
hetett, a mikor aztán 'ingra stbiben a g-t még az alapszóhoz kellene 
számítani (mg-ra). E mellett szólnak némely mongol, csak ra, re 
(ara, ere, ira, ura) képzőt mutató hangutánzó igetők : khákz-ara 
(khak&arakliu repedni, szétpattanni), leb-ere (leberekii fölpattanni — 
daganat) ; tüb-ere (tüberekü trappéin — lovak), khab-ira (sidu khab-
irakhu fogát csikorgatni, v. Ö. sidu khab\i-kinakhu vaczogni), subs-ura 
(subsurakhu csammogni, csemcsegni). 

A török k'ir (stb.) causativumi („tenni" jelentésű) képzőnek 
a csagataj-török guz, g'iz (stb.)-féle változatjából még más eredetibb 
alakjára lehet következtetni; evvel azonban hangutánzó igetőkben 
történetesen nincs dolgunk. 

3. és A. A la, le képző (1 , 3.) ugyanaz mint az igen gyakori 
dcnominativképző la, le, magy. ol, el, l. Hogy ez tulajdonképen any-
nyit ér , mint „facere", már sok ilyen denominativ ige jelentéséből 
kivehetjük, p. o. harczolni nem lehet más mint: „harczot tenni", v. ö. 
dolog-tevő; s török is-le-mek (dolgozni, is dolog, munka). Ezt vilá
gosan mutatja a török nyelv is , mely p. o. a beszélleni (beszédle-
ni)-t épen úgy lakird'i'etmek v. tekellüm-etmek (azaz „beszéd-tenni") 
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által, mint söjle-mek (söz-le-mek „szó-lani") által fejezi ki (v. ö. 
fent a 344. 1. önlemek mellett ön etmek). Egyébiránt szélesebb alkal
mazásában a la képző nem csak olyan névszóhoz járul, mely a te
vés tárgyát, hanem olyanhoz is , mely csak eszközét jelentheti, p. o. 
kefélni, tör. kefelemek, mintegy: kefe-tenni, azaz : kefével-tenni va
lamit. Hangutánzó igéinkben, a la képzőnek egyenes eredeti alkal
mazása mutatkozik, a mennyiben a hangfestő alapszó mindig csak 
a la képzőben kifejezett „ tevés "-nek tárgyát teszi : j'igla = j'ig-
tenni, mintegy : jiholni, khorla = Mor-machen, hortyogni (mong. 
khor-kira a fent magyarázott kira képzővel) stb. Tudva levén tehát 
a la képző jelentési értéke, még hangalakját is összeegyeztethet
jük egy „facere" jelentésű igéével. Ugyanis már fentebb (I, 3. alatt) 
némileg valószínűvé tettem, hogy a la hajdan í-hanggal lehetett, tehát 
ta v. da. A mongol nyelv, melyben szintén megvan az l-es la képző, 
és hangutánzó igék képzésére szolgál, p. o. oj-la (ojlakhu sírni, v. ö. 
tör. j'igla és aghla), khaji-la (kJiajilakhu sírni, ordítani, v. ö. khaji-kira-
khu), khovak-la (khovaklakhu károgni — holló, varjú) stb., e mellett 
da képzővel is él : zang-da (zangdakhu fölkiáltani haragosan, dorgá-
lódzni, v. ö. zang-ghora-khu) , cibak-da (cibakdakhu fittyet hányni, 
elpattanni) ; dagho-da (daghodakhu híni, hangosan olvasni) x). Már 
pedig e mongol da olyan viszonyban van a szintén mongol és török 
la-hoz, mint a csak mongol taj melléknévképzö ( = -os , -es) a tö
rök lu, luk (a jak. lákh szerint eredetibb *lak)-hoz. E szerint bátran 
egynek tarthatjuk a mongol la és da-t, annyival inkább mert dagho-da 
mellett van még dagho-la is (sonum, vocem facere, énekelni), és ci
bak-da nagyon hasonnemü a mong. incak-la (incaklakhu zokogni, ser-
csegni) és irak-la (iraklakhu rekkedtté sírni magát, jajveszékelni)-
hez. Az eredetibb alak da volna, melylyel a török is bír még sikta-ban 
(1. 346. 1.), s melyet mind a mongol mind a török túlnyomóan la-vá, 
engedtek elváltozni, míg a taj melléknévképzőt (eredetibb *tak he
lyett) csak a török tette Z-essé : *lak (illetőleg luk, lu). A da vagy 
ía-val összeegyeztethető ige, mely „facere"-t jelentene, nincs ugyan 
a szorosabb értelemben vett törökben, sem a mongolban (mert a tör. 
it-, eí-mek-et nem merem betüáttétellel eredetibb ti, te-h'6\ származ
tatni), de van a törökhez legközelebb álló csuvasban tuv- (inf. tuvas) 
= magy. tev- (tenni) ige = finn tek- (tek-o ; teen, inf. tehda), melyet 

') Egy mongol denominativ ige, da képzővel la helyett : kirüge-de (ki-
rügedekü fürészelni, kirüge fürész). 

23* 
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a da, ía-val baj nélkül egy eztethetönek tartok. S így már nem kell 
csodálni, hogy a csuvasban, mely a törökkel minden főigét közösen 
bír, van tuv- ige, s a törökben merőben hiányoznék az ; de így lát
juk, hogy nem hiányzik : megvolt valaha különállólag, s fenmaradt 
a, da, la igeképzöben. Minthogy a török nyelv a szó első szótagján 
túl szereti a súlyosabb-a, a, (o, ö) hangzókat könnyebbekké (u, ü, 
i, i) változtatni, egyelőre is a hol képzőben súlyos hangzót találunk? 
azt eredetibbnek kell tartanunk : így a csuvas tuv-nak i s , mely a 
török-mongol ta, da, (la) képzőt magyarázta, eredetibb *tav (tov 
v. ö. magy. tév-, töv-, tenni v. tönni), sőt a finn tek-o szerint *tak (tok) 
alakját tehetjük föl; a csuvas tu úgy áll ta-hoz, mint ugyan csuv. 
p'ili tör. bak-msik-hoz, vagy il, jak. 'il tör. aZ-mak-hoz. 

Ugyanezen da képzőalakot, „facere" jelentéssel, találjuk az I, 
4. alatt fölhozott rda, Ida képzők második részében is. Természe
tes , hogy csak úgy állíthatjuk ezt, ha rda , Ida összetett képzők ; 
a mi elfogadható, ha az r és Z-t némileg kielégítően megmagya
rázzuk. A mennyiben ezen r, l közvetlen a „facere" jelentésű da 
képző előtt áll, nem lehet benne igeszói elemet látni, hanem név
szóit, mely az úgyis képzők előtt névszói jellemmel járó hangfestő 
alapszót kiegészíti. Erre nézve mindenek előtt tekintetbe venni való, 
hogy az oszmanli-török több kéttagú önálló hangszóval bír, melyek
nek második tagja r v. l-en végződik s mégsem tartozik az egyszerű 
hangfestő alapszóhoz, p. o. ufur a szél erős fuvásáról (jel ufur ufur 
eser; v. ö. öf-le I, 3., öf-ürl, 1 • eredeti hangfestő alapszó tehát csak 
uf, v. ö. magy. fú) ; Tcip'ir fölbuzogó forrásról (k'ip'ir kip'ir Jcajnamak ; 
v. ö. szláv kipiei forrni, mely e szerint hangutánzónak mutatkozik); 
parii neszes égésről (parti parii janmak, a mi csak az egyszerű hang
festővel is így van : par par janmak) • cagh'il csergedező víz neszé
ről (v. ö. cagh-la) ; civil apró madarak csiripolásáról (civil civil öt-
mek). Már itt kettő van , melyekhez 1, 4. ugyancsak hozzá járulni 
látjuk a da képzőt: cagh'il-da, civil-de. Ezek tehát = caghil-f&cere, 
cmY-facere. Miként képez itt az 'il, il az egyszerű hangfestőből önálló 
hangszót, sőt mintegy hangutánzó nomen abstractumot, legszebben 
mutatja a kojbal-tatár t'édel tussis = jak. s'ótöl, mely a karagasz t"ö-
dürük mellett nyilván csak Ved, (Vöd) , söt alapszóból indul k i ; ide 
vonható tovább p. o. a mongol aghuril = harag, e mellett aghur 
szintén = harag; sot a mongol és jakut l képző, mely nomen actio-
nist képez : jak. itaghal hit (itaghdj hinni), mong, setkil gondolat, 
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elme (setkí-kü gondolni) stb.; végre a magyar menetel, hivatal-íélék 
is számba jöhetnek, ha ígj taglaljuk : menet-el, hivat-al, úgy hogy 
névszói alaphoz járulna az al, el képző. — Az Ma végű igetök mel
lett léteznek rendesen Idi, Idi végű nomina abstracta actionis is, me
lyek nyilván az Ida-igék származékai (Idi, Idi összevonva ebből : 
Idagh'i, Ideji) : caghildi csergedezés (cagh'ilda), civildi suttogás (ci-
vilde), kh'irild'i mormogás, horkolás, károgás (kh'irilda) és párosan : 
khir'ild'i mir'ildi (v. ö. még mir'ilda)^ sur'ildi csergedező morgás (su-
rilda), fisildii suttogás (fis'ilda), görüldü dörgés, görgés, mennydör
gés, mirildi morgás , ordítás, károgás (mirilda). Egészen hasonsze-
rűek ezekhez : kiitürdü rumor, zaj , lárma, kütürdü pat'ird'i (v. ö. 
pat-la I, 3), — a melyek mellett, kivált meglévén a caUrda ige (v. ö. 
I, 3. cat-la úgy mint pat-la), a megfelelő igéket is föltehetjük : kil-
türde patirda — de egyszersmind, az analógia szerint, az r-nek csak 
olyan jelentőségét következtethetjük, a milyen az Z-nek Idi-íéle nő
mén actionisban, és Ida-féle igetŐben van. 

A török -rda, -Ida összetett hangutánzó igeképzőnek nem igen 
találjuk párját a legközelebbi rokonságban, ha csak nem a mongol 
Ida, mely verba reciprocát képez, annyiban párja a tör. Ida-nak, 
hogy alkalmasint az említett l nomen actionis képzője és a már fej
tegettük da igeképzöből van Összetéve : cókilda egymás ellen lár
mázni = cókil-da ; coki- (cóki-khu) lármázni, kiabálni, s ebből: co
kii lármázás. A reciprocitás jelentése így csak másodrendű fejlőd-
mény volna, cókilda magában csak annyit tevén mint : lármázást 
tenni, mintegy : lármázásolni. 

5) A ga képzőnek előbb még néhány példáját a mongolból 
hozom föl, melyek a magyarázatot könnyíteni fogják: anir-gha (inf. 
anirghakhu hírleni, híre jár ; anir sonus, vox, hír), inca-gha nyeríteni 
(v. ö. az s, s hangot tör. kis-ne, kojb. kis-te-ben), dorkil-gha schnelles 
und wirbelndes getöse erregen (dorki schnell u. laut plappern). 

Ezek közül az anir-gha világos denominativ képzőt mutat, 
megint dorkilgha a dorkil-hoz járúltatja a képzőt, mely nyilván a 
dorki igetőből eredő nomen actionis , úgy hogy dorkilgha egészen a 
fent fölhozott cókil-da párosa, azaz a gha képző itt a c?a-nak felel 
meg; ha ehhez hozzáteszszük, hogy gha még rendes (causativumi 
képző a mongolban, azok után a miket fentebb kar, k'ir képzőről 
mondtunk, már eléggé világos, mit ér és jelent a gha képző i s : nem 
egyebet mint „facere, tenni." Hasonlót mutat a török is p. o. kana-
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mak igéjével, mely kan vér-tői származván = vérezni (kan-gha he
lyett, mintegy blut-maehen, blut-geben). Ennyi elég az I, 5. A. alatti 
ga képzőre. 

A mongol gha, ke mellett még egy gyengébb hangzójú alak 
ki áll, szintén hangutánzó igéket képező : coki lármázni, kiabálni 
(cő sonus, lárma), dar-ki sebesen és zajosan folyni, geplarr streiten-
der; dor-ki schnell u. laut plappern; dör-ki hangosan beszéllni, dö
rögni, cis-ki pfeifen, singen (madarak). Ennek a ki-nék megfelel az 
I, 5, B. alatti jak. gij stb. p. o. úir-gij egészen olyan, a milyen dör-ki. 
A csupa ij, ij, tör. 'i, i-nek ezen ki, g'ij, gij-vel való azonosságát már 
fentebb I, 5. alatt megokoltuk; találtatik ki helyett csupa i a mon
golban is : suks-i nyelni, csuklani; uks-i würgen, okádni, ul-i ordí
tani , ululare, keks-i szárazon köhögni, labs-i fecsegni, cak-i tüzet 
ütni (tör. cak, jak. sakh). Ezek közül ul-i = jak. ul-uj, tör. ulu, s 
egyszersmind = kojbal el-ga, a mi mind ezen képzőalakoknak a 
ga alakkal való eredeti egyazonságát mutatja. 

Az I, 6. fölhozott jak. ginaj, ginaj, guná és ilyenből gutturalis-
vesztés által rövidült tör. na, ne képző párját találja a mongol kina, 
kine-hew, p. o. tap-kina (inf. tapkinakhu) csattanni, recsegni ( = j a k . 
taci-g'irá I, 2.); dör\i-kine rasseln, lármen, döczögni (menő szekér), 
döng-kine peregni (dob); horci-kina getöse des wassers, kollern im 
leib; §ighu-kina zúg; suhog (szél a fákon át) , íurci-kina rauschen. 
Ennek a képzőnek jelentését a jak. taci-g'irá világosítja föl, mely 
a mongol tap-kina-vsl állván szemben, a kina-t egy rendbe helyezi a 
fent II, 1—2. tárgyalt kar, kir (stb.) képzővel. De eredetét is adja 
a jakut nyelv, kin = facere igéjével, mely maga is hangutánzó igék 
körülírására használtatik, p. o. sar-g'in, s'ib-g'in 1. fent a 350. 1. 

Hogy a ga, mong. gha képző ugyanazon jak. kin-hoz tartoznék, 
nem merem állítani, bármily bizonyosnak mondja is Boller (Sitzgsb., 
hist.-phil., Wiener Ak.-Wiss. XXII, 136) : „ohne zweifel ist gha das 
radical des verbums syrjanisch kara, türkisch kiírnak, jakutisch kin 
= thun." Még ez utóbbira is azt mondja Böhtlingk (Jak. gr. 90. 1.) 
óvatosan : „kin mit türk. kiírnak zusammenzustellen, trage ich eini-
ges bedenken." Alkalmasint azért, mert sehogy sem talál arra több 
példát, hogy valamely l-en végződő török gyökszónak w-en végződő 
jakut felelne meg. Itt nem az a kérdés, hogy általában mi lehet, ha
nem mi szokott lenni és mit lehet tényekkel kimutatni. Teszem az l 
és r váltakozása is igen lehető dolog, a mint akár az árja nyelvek 
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bizonyosnál bizonyosabban mutatják ; ellenben, noha nem hallatlan 
dolog, de mégis az árjákhoz képest szerfölött ritkán fordul elé az 
áltaji nyelvekben (v. ö. MNyelvészet VI, 114. mily kevés példát hoz
hat föl erre Fábián). így, míg több bizonyítékot nem nyerünk, inkább 
azt tartjuk, hogy külön egy „facere" jelentésű igéből, melyet kü-
lönállólag nem ismerünk , ered a ga, gha képző ; külön ige a km és 
tör. kii; amaz = mongol kina igeképző, emez == mongol ghul, a gha-n 
kivül használtató causativumi képző; és épen azért, mert kina és 
ghul egymás mellett ugyanazon nyelvben vannak meg alaki különb
séggel, egyelőre azt hiszszük, hogy nem egyazok. A török nyelvek 
úgyis többféle „facere"-igével bírnak, melyek merőben külön ere
detűek : it-mek (et-mek)} M-mak, e;7<?-mek (mely denominativum-
nak látszik), karagasz t'asa, jak. ongor (ezenkívül km), csuvas tuv-
as ; a mongol is hármat : edü-kii, üjlet-kü, ki-kü. Nem lesz tehát baj, 
ha egyelőre a ga képzőben még egygyel többet veszünk föl. 

I I I . 

A mint imént a török hangutánzó igéket összeállítottuk , kép
zőiket meghatároztuk s lehetőleg megmagyaráztuk, úgy kellene még 
kiterjedőbb egybehasonlítás végett a finn nyelvekbeli hangutánzó
kat is tárgyalni, és ki fogna tűnni, milyen és a török képzőkkel meny
nyire egyező képzők vannak meg azokban; s azután a magyar hang
utánzó igék nem kis seregét is bele vonva, még a hangutánzó alap
szóknak is igen érdekes összeállítását lehetne eszközölni, melynek 
tanúságát még egyéb nem áltaji nyelvekbeli hangutánzók párhu
zamba tétele növelhetné, azon fontos kérdés merülvén fel így, hogy 
mennyire bizonyítanak vagy nem bizonyítanak a hagutánzó alap
szók nyelvrokonság dolgában. Ez úttal még nem vállalkozhatván 
ezen messzebb terjedő nyomozásra, most befejezésül még csak né
hány észrevételt akarok eléadni, melyeket már a fentebbi török 
hangutánzók fejtegetése után magyar hangutánzó igék képződésé
ről lehet tenni. 

1) A legközönségesebb magyar hangutánzó igeképző g (og, eg 
p. o. gdg-og, per-eg) láthatólag nem egyéb mint a török ga, ge, mely
nek eredeti jelentése egy „facere" igéé, sőt a magyarban is elétün-
hetik még ez eredetibb ga, ge alak p. o. per-ge-ni e mellett: pereg-ni, 
csur-ga-ni, e m. csurog-ni, kon-ga-ni stb.; az og, eg önhangzója ejtést 
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könnyítő segédhangzó, mely szükségessé vált, mihelyt a ga, ge há
túi elkopván, csupa g letta). 

2) A magyar g képző r képzőjü tők után is jő elé, úgy mint a 
török rda végzetü igékben a da képző. Ennek mibenvoltát most 
meg is értjük : t. i. a da képző is „facere" jelentésű, tehát egy ér
tékű a ga-x&l vagy magyar <;-vel. Ilyen magyar igék tehát, milye
nek nyösz-ör-ög, nyek-er-eg, szisz-er-eg, csík-or-og, a török jpat-'ir-da, 
swm-wr-efo-félékkel tökéletesen egyazon képzésmóddal készültek, s 
az r képzőjü tőikre nézve is azt a magyarázatot kell elfogadnunk 
melyet fentebb II, 4. alatt (lásd a 357. 1.) adtunk, t. i. névszóiaknak 
kell e tőket tekinteni, melyekhez a da v. ga mint denominativ-
képző járul. 

3) Ilyon magyar hangutánzó igék, milyenek süvölt, üvölt, to
vábbá ít képzővel, mely tudvalevőleg ojt, öjt (olt, ölt)-h'ó\ lett, p. o. 
sivít, nyerít, vonít v. Ö. még sóhajt, teljességgel a török Ida végze-
tüeknek felelnek meg, s a í = da, mint „facere" jelentésű denomi-
nativképzöt mutatják föl. Az Zképzőjü névszói alapra nézve (1. fen
tebb 356. 1.) a magyar aj, ej-íéle hangutánzó névszók is tekintetbe 
vehetők, melyeket oly, effélékből eredetinek hiszünk, p. o. zörej 
(v. ö. zóV-ög), kacaj (v. ö. ftac-ag), moraj (mor-og). 

4) Közvetlen a hangutánzó (hangfestő) alapszóhoz járuló képző 
a magyar dúl, dűl ezekben: kon-dúl, dör-dill, zen-dül stb. Ebben 
ugyancsak a török da, de („facere" jelentésű) képzőt ismerhetjük 
föl, továbbképezve l reflexivo-passiv képzővel. Fentebb láttuk, hogy 
a da képzővel azonos „facere" igégyök (magy. te', finn tek, csuvas 
tuv) eredetileg gutturalison végződik; a magyar -dúl tehát úgy ala
kúit, mint fúl ebből: *fohul =3 tör. bogiiul, azaz = *-dohul} -döhül. 
A reflexivo-passiv képző egyszersmind az, mely a -dúl-féle hang
utánzó igéknek azon némi inchoativ jelentésüket adja3). 

') Máskép erről Riedl (Magy. gr. 130), ki szerint a g (og, ög) igeképző 
mint„exponent des dauerns, seinem ursprunge nach mit hö'chster wahrschein-
lichkeit dem plural-anzeiger k an die seite gestellt werden kann." Elég azt 
megjegyeznem, hogy a g eredete , a fentebb kimutatott tények után , csak 
a magyar nyelvből meg sem határozható, s hogy általában nem tanácsos, va
lamely betűre általános dynamicus értéket fogni rá. 

2) Figyelmeztetek itt a -dúl, -Ml képzőnek emettől eltérő értelmezé
sére , melyet fent 9. 10. 11. Fábián ád, valamint Hunfalvynak ez értelmezés 
ellen való kifogására 103. 1. — Kiedl (Magy. gr. 139): „Die mit dem element 
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5) A török la, Ze.(l. fentebb I, 3.) = magyar l, 61, el képzőről 
nem kell bővebben szólanom ; csak arra kell u ta lnom, mit jelent a 
tör. la (1. 355. 1.), a mit a magyar l is jelent. 

6) A magy. sír-ni, a sí hangfestő alapszóból a lakúi t , olyan 
képzővel , mely a tör. kar, Icir változatjainak felel meg, s így vehet
j ü k föl volt alakját : *sigir v. sihir, sijir. A csuvasban van sighir és 
jir (*jighir). A török kar képzőnek megfelelősége azonban még 
egyéb két tagúnak maradt magyar igetöknél jöhet tekintetbe p . o. 
had-ar, facs-ar, tipor, habar stb. 

g gebildeten frequentativa [p. o. rem-eg , csor-og, zaj-og] verwandeln diese 
gutturalis média in die entsprechende média dentalis, wenn an dieselben das 
intransitive element ul, ül gefügt wird, als : rend-űl statt ren-gül, csen-dül aus 
cseng stb." Azt biszem ez tulajdonképen nem is a dúl képzőnek fejtegető ma
gyarázata , hanem csak más szóval azt fejezi k i , a mit igen egyszerűen így 
mondhatunk : a g ke'pzőn kivül van még egy dúl, dül képző is. De ha ugyan
csak magyarázat akar lenni, azt találom benne megmagyarázatlannak, hogy 
miért változtassa a magyar nyelv a (különben csak feltételezett) gúl, gül-t 
dúl, dül-re, semmi hangtani szükség őt arra nem kényszerítvén. Hasonló né
zettel vannak azonban, úgy látszik, a NSzótár szerzői is , kik az Előbeszéd 
128. lapján ezt írják : d mint középképző : fog-d-os = fog-od-os stb., moz-d-úl 
(moz-od-úl, moz-og-úí), for-d-úl (for-od-ül, for-og-úl). 

BUDENZ JÓZSEF. 



ADALÉKOK A MAGYAR NYELVJÁRÁSTANHOZ. 
ELSŐ KÖZLEMÉNY. 

KAPNIKBÁNYA- S VIDÉKÉNEK NYELVJÁRÁSA. 

F i g y e l m e z t e t é s . 

Nt. L'órincz Károly, kapnikbányai plébános úr , mint a nép
nyelv- s közélettel folytonos érintkezésben lévő tudományosan mü
veit férfiú, ki a székely nyelvjárást tárgyazó nem kevésbbé alapos, 
mint terjedelmes dolgozatairól a „Magyar Nyelvészet" füzeteiből már 
dicséretesen ismeretes a), figyelmét újabban a kapnikbányai s pótló
lag a háromszéki nyelvjárásokra is kiterjesztvén, a magyar nyelv 
bővebb ismertetése s több érdekes sajátságai felderítésére irányzott 
munkásságának gyümölcsét felhasználásúi a „Nyelvtudományi Köz
lemények" t. szerkesztőjéhez szállította. 

Oly férfiútól, kinek legtöbb idejét fontos hivatalköre veszi 
igénybe, követelni nem szabad, hogy tárgyát — illetőleg a halomra 
gyűjtött nyelvanyagot — a tudomány mérfokához idomítsa. Elég az, 
— s ezt is köszönettel veszi nemzeti Akadémiánk, — ha csak egy
szerűen felszínre hozza is az eddig rejtve volt nyelvkincseket, mi
ként szorgalmas bányász a szirtekben szunyadó érczeket, bízván 
azok kisimítását s közforgalomba indítását mükezekre, melyeknek 
rendeltetése azokat rendszerbe öntve, a czélnak, melyre szánvák, 
megfelelőkké tenni. 

A fáradhatlan nyelvbuvár becses hozományának rendezésével 
engem tisztelt meg a bizalom, mint olyant, ki nyelvkincseink sze
rencsés kutatójával egy alagban, a népnyelv aknájában, dolgozom. 

*) Hatodik évfolyam. III. füz. Pest, 1861. 8r. 206—245. 1. — IV. fűz. 
316—365.1. 
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Előszeretettel jártam el a rám bízott munkában, mi azt ered
ményezte , hogy tartalom és alak kellő mivoltában tűnik fel, s így 
élvezhetőbbé válik általában a t. olvasónak, különösen pedig a szak
tudósnak. 

Meg kell azonban itt jegyeznem, hogy a rendszerbé-osztás köz
ben sok elhullott, mit a mindent megfigyelő nyelvbarát méhszorga-
lommal gyűjtögetett; mert a dolgozat folyamán egy perczig sem té
vesztem szem elől mindazt kerülni, mit ismétlésnek nevezünk, azaz 
mi már megírva, ismertetve van; továbbá minden közkeletű, s a hon
ban széltiben, vagy annak nagyobb részében élő szó, hangoztatás, 
szójárás, beszédejtés, szólásmód *) jelen munka keretén kivül ma
radt, mint olyan, a mi nem tájszó vagy vidéki szójárás, s tájbeszédi 
hangárnyalat. Ebben leli magyarázatát az, miért apadt le a terje
delmileg bő gyűjtelek ily csekély lapszámra. 

Hiszem, hogy mindazt, mit figyelmeztetésül a műnek legott 
előcsarnokában szükségképen elmondanom kellett, elég érthetöleg 
eléadtam; most tehát már a dologhoz láthatok, magamévá tévén a 
t. gyűjtőnek azon nyomatékos megjegyzését : „Legsürgösb teen
dőnk nyelvünket mind kül- mind bel-terjüleg apróra megismernünk. 
Bár jobbkor ismerhettük volna! Azért nem kell a lelt szókat és szó
lásmódokat dugva tartani; mert azok nem múzeumba való portéka. 
Hadd jussanak be nyelvünk alkatának bármily vékony vonásai s 
erecskéi az írók ismerettárába, hogy annál kevesebb idegenségek
nek legyen helyök." 

1. §. Hangejtés. 

Valamint általában bányásztelepeink lakossága, úgy Kapnik-
bánya s körvidékének népe is, különböző faj vegyüléke. A magyar 
alapfaj mellett, hasonló számú a román (oláh) lakosság, vegyítve 

*) Számosak mellőzésén kivül ilyenek ezek : a csuda fog el; beadta 
a derekát; belékezd : belékap , beléköt; besűrít: sűrű levővé tesz pl. főze-
te t ; elcsúsz neki : elkel; előttem a képe : mintha látnám; felkopik az álla ; 
felsült; gyenge dongáju; hátrább az agarakkal; kikopik belőle ; kijut neki; 
kisült; laposat pillant: álmos ; lefesteni valakit; minden lépten-nyomon; 
mosdatlan szájú ; nem is álmodtam ; nem kap a szem rajta ; oka foka van ; 
81 a méreg ; rá vásik a foga ; szőrin-szálán ; sok beszédnek sok az alja ; szo
rul a kapcza; szűkül a kapcza ; szeme-búza : tiszta búza ; vékony pénzű ; 
vékonyan áll stb. 
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mindkettő a felső-magyarországi bányavidékekről ide átköltözött né
met és szláv jövevényekkel, kik a hosszas érintkezés és együttlakás 
folytán elsajátított magyar nyelvbe nem csak egyes szavaikat olvaszt
ják be, miként alább (4. §.) részletesen tárgyaltatik; hanem saját
ságos hanghordozás s a köznyelvtől elütő szólásmódok által külön 
tájnyelvet alkotnak, mely jóllehet a körvidék (Felső- Nagybánya, 
Sugatag, Sziget, Oláh- s Magyar-Lápos) nyelvétől nem sokat kü
lönbözik , tűnnek fel mégis rajta olyatén vonások, melyek a nyel
vészt egy s más tekintetben érdeklik, s e saját vidéki jellegénél 
fogva méltó arra, hogy sajátságaira nézve ismertessék. 

I. H a n g z ó k r a v i s z o n y í t v a . 

1. Érdekesen jellemzi a kapnikbányai magyar hangejtést a la
tin nyelvrokonság útján azon román (oláh) nyelvies hangsúly, mely 
a soktagú szóban a végmásod vagy végharmadra esik, pl. ezekben : 
bánkódik, gondolatok, hirtelen stb. E romános (oláhos) hangsúlyo
zás (Accentuirung) nem egyéb , mint a hangzó késleltetése, vagyis 
hangnyomatos kettőzése. Mely hangsúlyozásban nem szerepeln'ek a 
palóez tájbeszédben divatos kettős-hangzók (diphthongus), nem is 
sajátképeni ikerhang, sem pedig olyatén hangemelés, milyent a ma
gyarhoni ember nyomintékúl a mondat végszavának másod vagy 
harmad tagján éreztet. Hasonlóság útján (per analógiám) legbíztosb 
kulcsot látszik nyújtani ennek helyes megfejtéséhez a déli-palócz 
(ormánysági, őrségi, balaton-melléki s göcseji) nyelvjárás, melyben 
az el, ol, öl szótagokból kihagyatván az l mássalhangzó, valamint a 
helybe-mozdulást jelentő határozókból : merre ? arra, amarra, erre, 
emerre, imerre, továbbá a helybol-mozdulást jelentőkből: arról, er
ről ( = arrul, errül) az r: nyelvünk mennyiségi azaz idöméretes vol
tánál fogva e szótag-rövidítő fogyatkozást népünk észszerüleg úgy 
pótolja, hogy az l, illetőleg r, sőt a két ugyanazon mássalhangzó előtt 
álló önhangzót — a két ugyanazon mássalhangzó egyikének kilö
kése után — megnyomja, azaz hangsúlyozza, mely hangejtést nem 
fejezi ki természethíven az aa, ee, öö, miként Akadémiánk N y e l v 
r e n d s z e r é b e n olvasható J ) ; hanem élethíven képviseli iratban 
a terpedt á, e, ö*a): pl. alkalmas, ákámas ; Angyal Bandi, Angyá 

') Buda, 1846. 8r. 13. 1. 
2) Fogarasi János : Művelt Magyar Nyelvtan. Pest, 1843. 8r. 17.1. 
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Bandi; eloldalt, eluódát; elment, ément; arra, ára; amarra, amára ; 
erre, ere; emerre, emére; imerre, imére; arrul (arról), áru; errül 
(erről), érü stb. így a kapnikbányai hangejtésben is : ho?inan, hó
nán ; errébb (jobban erre) , érébb; jo&b, jőb ; igazság, igáság; hosz-
szú, hőszú; véteítem, vétetem, stb. Ellenkezőleg a székely nyelvjá
rásban , hol a nyomintékos hangzó után álló mássalhangzó kettőzve 
ejtetik, mint: erössen (erősen); vállik (válik); nálla (nála); tanittani 
(tanítani); de a múltban ragozáskor az igető egy í-vel hangzik, mint: 
tanítótam (tanítottam), megfizéteték (megfizettették) stb. — E táj
nyelvi terpedt hangejtéshez tartoznak az it; ód (ik), ed (ik), öd (ik) ; 
áz (ik), ez (ik), öz (ik) igeképzők is, mint : tanit; okosodik; kese
redik ; öröködik; havazik; rejtezik stb. 

2. A helybe-mozdulást jelentő határozókhoz függedő -vá, -vé 
(-va, -ve); -rá, -ré (-ra, -re) ragok a kapnikbányai tájnyelvben vál
takoznak, mint : hová, hova; máshová, máshova; mindenhová, min
denhova ; sehová, sehova ; egyebüvé, egyebüvé; mindenüvé , min
denüvé ; rövidhangzón szótag után : jobbra, jobbra ; héré, helyre ; 
Somkutrá, Somkutra; s ezen időjelentő határozó: akkora, akkorra. 
De ilyetén hangcsere daczára sem hallhatók: árrá, balra, éré, hátra, 
valamint : Kolozsvárrá; jóllehet a dunántúli nyelvjárásban szokott 
ez.: Győrré (Győrbe helyett). 

3. A hangzó-cserére, sőt egyes szók népnyelvi zabolátlan nye
sésére szolgálnak a kapnikbányai hangejtésben ezek : közel, közéi; 
távol, távul; öreg, üreg (ez utóbbi a szóelemzésnek amannál inkább 
megfeleloleg) ; aztán, oztán (azután); ad, ád ; nyel, nyél; üsmer, is
mer , ismer; tovébb, tovább; ferdö, fürdő ; héj , haj ; csalán, csilán ; 
sorok, sarok (így G ö c s e j b e n is); üveg, íveg; egyenes, igyenes; 
hűvös, híves ; virrad, vírad; csütörtök, csötörtök ; honnan, honnén ; 
honnat, honnét; míg, még (holott a kettő érteményileg különbözik : 
míg = donec; még = adhuc) ; kézen-közön, kézen-közön; tiponos, 
tiponyós; miért, miér, meér, mér, mír stb. 

4. A népnyelv általában a szók elején a mássalhangzók meg-
torlódását nem tűrvén, a kapnikbányai tájbeszédben is az sk, sl, sp, 
kr, sí mássalhangzókon kezdődő, többnyire idegen eredetű szók 
elébe vagy a jelelt mássalhangzók közé i v. a hangzót illeszt; Há
romszék- és Rábaközben pedig inkább az é szerepel, mint : iskola 
(tanoda, schola) ; ispitály (kórház , Spital) ; istráng v. istráng (kötél, 



366 VASS JÓZSEF. 

Strang); karám (Kram); salyám (Schlamm) stb.; do : sróf, strázsa, 
drága, Trézi, bringa stb. 

5. Az a hangzó, szóragok kiejtésében, gyakran felcseréltetik 
o-val, mint : házotok (házatok), házok (házak), házokot (házakat). 
Ez utolsó eset Erdélyben közdivatú. Sőt névképzőknél is : házos 
(házas) stb. 

6. Az e birtokosrag, más rag hozzájárultakor, i v. í közlö-han-
gúakra változik át; de némelykor az utána álló rag hangzójával é-vé 
olvad, mint: éltibe v. eltíbe (éltébe) ; eszi'nv. eszén (eszé-f- én) ; bele 
v. belé (bele -f- é), bel í ; sőt ez is : rá, reá v. reája, ríá. 

7. E körvidék hangejtésében az e és é nem mindig különböz-
tettetnek meg elég élesen. Azonban a kérdöhang: -ef & csak ritkán 
az erdélyi : -ét 

8. Az e birtokosrag mintájára az é hangzó is cserélkezik á-vel, 
mint : néki, mki (neki); így : némely, mmely v. mmely; néhány, 
néhány, níhány v. m'hány: néha, niha v. mha; miként Rábaközben 
s a vele szomszédos Vas-megyében: szép, sz£p stb. Háromszékben : 
mmely, níhány; de: néha. Csikszékben pedig: némely, néhány, néha. 

9. Gyakran hangzik o helyett a vele rokon u, mint : olyan h. 
?tjan (mert : ly = j Erdélyben s a vele határos magyarországi szé
leken) ; pl. MJan vikon, majd elszakad. 

10. Az o', 3 ékezett hangzók ú} ü hangzókká alakúinak át, nem 
csak gyök- s képzett, hanem ragozott szókban is , mint : ló, lú ; lö, 
lü; kö, kii; pl. iratos kii (tatárkő, 1. alább, 5. §. III.) ; -bo'l, -bó'l, -bwl, 
-b#l; pl. haszon végbül tenni jót (haszonért, haszon végett) stb. 

II. M á s s a l h a n g z ó k r a v i s z o n y í t v a . 

Hangejtés tekintetéből mássalhangzóink váltakozása a kapnik-
bányai népnyelvben a következőkben foglalható össze : 

1. Az összetett gy mássalhangzó gyakran d nyelvbetüre válto
zik , mely azonban gyenge ejtésü, s nem annyira fogra mint inyre 
lapintott nyelvhegygyei ejtetik, s csak kevesektől hallani, mint: nagy, 
naeZ / h a ^ o m , hacfom; hogy vao/y f hod vad f tégy úgy ! téd úd ! — 
Közönségesebb a hagyni, haáni; béhégyézni, benézzem, béhécZzeni 
(betetőzni, hegyesen); hutáik, huc/yozik, hucftk v. huddík, hucfozik 
stb. Háromszékben ellenben a hadnagy is hagynagy, mi a palócz nyelv
járásra utal, mint : bácZog, bágyog; o3iák, gyiak; disznó, gyisznó, 
gyésznó stb. (A Halotti beszédben : gye = de). 
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2. Ritkábban keményül az ny, önhangzó előtt n-né, mint ezek
ben : awám, anyám ; leána, leánya,; hánan, hányan; bizowos, bizo-
nyos; csuwa, csúnya; mének, menyek stb. A hónalja és a székelyes 
hom/alja váltakozik. 

3. Az ly = j , mint: olyan, u/an (1. fblebb, 9. pont alatt); ilyen-
amofo/an, i/en-amo^'an (korholó szó) stb. 

4. Az egyfajta k és g mássalhangzók is cserélkeznek, mint : 
szé&, szé#; 7<;ar, gar; honnét : örö&be helyett hallhatni : öregbe 
(örökbe) stb. 

Egyébiránt a deréknyelv hangejtésével ellenkező efféle hang-
ejtési és tájszólási sajátságok nem alkotnak külön tájbeszédi jelle
get, s inkább különböző vidékekről ide áttelepült idegenajku, de már 
magyarosodni kezdő némely egyedeknél észlelhetők, s már csak e 
tekintetnél fogva sem bírnak táj szólásra vonatkozó általános érvény
nyel, minő pl. mán, e helyett : már; tér&eíelni, térdepelni, térdelni 
s több efféle; vagy midőn a kapnikbányai ember kérdi : Te , Frán-
czi! mikor s z ü l t é l ? ehelyet t : mikor s z ü l e t t é l ? 

2. §. Ragozás. 

I. N é v r a g o z á s. 

A Kapnikbánya- s vidékének névragozását jellemzi, hogy 
1. a sziszegő s, sz, z mássalhangzókon végződő szókhoz a tárgy

eseti rag (-t, -at, -et, -öt) hangzójával járul, mint: pénzét, pirosot stb. 
Rokon ezzel a Halotti-beszédben : részét, halálot. Ide számítható e 
határozatlan számnévnek mind, tárgyeseti ragozása: mindet ( = azt 
mind). 

2. A helyviszony-ragok közöl a marasztaló -ban, -ben , vég
mássalhangzója elhagyásával függed a névhez; pl. a kertbe (kert
ben) dolgoztam; gyászba (gyászban) jár stb. 

3. Az -ért okadó-rag is , a szóhoz függedéskor, elveszti végső 
mássalhangzóját (t) ; pl. istenér (t), hazaér (t), királyér (t) stb.; vagy, 
ha megmarad, az előtte álló mássalhangzó (r) szenved kilökést (=3 
é t ) ; pl. hazáét stb. 

4. Az önhangzón végződő nevek harmadikszemélyü birtokos
ragja sokszor épen marad a többséget jelentő birtokrag i hangzója 
előtt, mint : fajai, hordőjaim stb.; sőt 
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5. a g ö c s e j i tájszólással egyezoleg, ha a személy egy ; de 
a birtok több : a névnek birtokszemélyi viszonyát mutató személy
ragokhoz a többesragokat is hozzá adja, a ragozás általános elvei 
szerint, mint : luvaimok stb. Divatos itt is a túlteljezett (pleonasti-
cus) ragozás, mint : küvekeket (köveket); reája (különben ehhez ha
sonló a szokott m e l l é j e); aztot (azt); mikorára (mikorra); jobb-
korabb (jobbkor); de : többebb, elébbebb stb. gyéren hallatszanak. — 
Ide sorolható végre még 

6. az összetételes szókettőzés , mint : be -beh rossz ! (oh , mily 
igen rossz!); mind téte-téte, azaz mind tevegette (székelyesen : t e 1-
1 e g e 11 e) stb. 

II. I g e r a g o z á s . 

1. Az igeragozásra nézve, valamint általában a magyar nyelv
járásban, úgy a kapnikbányai tájszólásban is szembetűnő a szabály
talanság. Nem csak általában a cselekvőigéknek határozott s hatá
rozatlan alakjai a beszéllőnek egész kénye-kedve szerint; hanem, tet
szésénél fogva az ik-es igék ragozási mintája szerint, s ezek viszont 
a cselekvöigék alakjainak mintája szerint használtatnak. Mondják 
tehát a jelelt vidéken : fázo& (fázom); esze& (eszem); adjáZ v. ágyál 
(adj); adjefc (adjon); jöje'Z (jöj v. jöjj); jöjjefc (jöjjön) egyezöleg a 
z e m p l é n y i s k e l e t - b i h a r i nyelvjárásokkal) stb. Nem hall
hatni itt: leszeszf teszesz, veszesz, viszesz, hiszesz ; de igenis efféléket : 
legy^Z (légy); legyek (legyen); vigyél (vigy); tegyeZ (tégy) stb. egé
szen hasonlatosan az elébb kijelelt nyelvvidékek ragozásbeli eljárá
sához , hol mongyék (mondja) stb. igeragozással minden lépten-nyo
mon találkozhatunk. 

2. Határozatlan alakú igerag járja akkor is; midőn a tárgy meg 
van határozva, mint : visznek (viszik) a fát stb. 

3. A -t, -ott f -étt, -ott ragu általános és feltételes múlton kivül 
a múlt idő egyéb alakjai nem igen vannak közkeletben. A tuda, s 
még inkább a tud vala, tudd vala, tudott vala, mint enyésző-félben 
levő alakok, gyéren hallhatók. 

4. Az első jövő fog jegye divatos e vidéken ; de a jövő jelelé
sére ritkán használtatik; hanem a háromszéki nyelvjárás szerint 
csak olyankor, midőn akár múlt, akár jövő cselekvény vagy törté
net függő kétes-voltát akarja jelenteni, s ekkor az igének valameny-
nyi ragozási alakján átvitethetik; pl. meg fog érni, ha tartós meleg 
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leszf azaz : attól függ,, hogy megérjék, ha stb.; meg fogná cselekedni; 
fogta mondani (talán mondta v. mondta lesz); fog vala , v. fogott 
volna engedni; elfogta nyerni tán elnyerte); öfogja tudni stb. 

5. Az előbbiből folyólag lehet e vidéken is a lesz segédigével 
amolyan székelyes szólást hallani: mondta lesz (tán mondta, v. fogta 
mondani) ; elment lesz (tán elment) ; elmenyenlesz (tán el fog menni) 5 
ha kérné lesz (ha fogná kérni); ö tudja lesz (tán ő tudja — nem jövő
ben, hanem most) stb. ]). 

6. A megyén rendhagyó ige tője : mé v. mén, e vidék népnyel
vén többfélekép ragozva fordul elé, mint : mégy, megyén, méngyén, 
ményen, mén, ménén ; méné, de nem : mén v. méné. 

3. §. Szőjűzési sajátságok. 

Kapnikbánya s vidéke népnyelvének szófüzési néhány saját
sága részint a szóvonzatot, részint a szórendet illeti. így 

1. A tárgyszók előtt jelzőül álló tÖ- vagy határozatlan mérté
ket jelentő számok azokat a többesbe vonzzák a nélkül, hogy azt 
nagyobb nyomatosság vagy érthetőség kívánná; pl. két bornyujai v. 
borjuai; egy rakás asszonyok stb. 

2. E kérdésre : hová ? valaki v. valakiék lakhelyére vonatko
zólag a deréknyelv rendes szóvonzatától elütőleg -nál veszteglőrag 
használtatik, személyragozva is (a palóczok és székelyeknél pedig, 
valamint a Szilágyságban is -ni, mi, nézetem szerint, a -nél ragnak 
megkurtított s átváltoztatott alakja; mert : -nél = né = ni itt-ott a 
népnyelvben); pl. menyek a bírónál v. bíróéknál; gyere nálunk: me
nyek a bíróni v. bíróékni ( H á r o m s z é k b e n ) stb. 2) 

3. A -tói, -t'ól távolítóragos név miatt névutó helyett jő néha 
vonzatba; pl. nincs tűle (tőle) férhetésem, nyughatásom, azaz : nem 
férhetek, nyughatom miatta. 

4. A hiányt, fogyatkozást jelentő ige nélkül névutóval áll von
zatban, mint : szűkölködöm valami nélkül, e helyett : szűkölködöm 
valamijen stb. 

5. A minek mind kérdőleg, mind visszahatólag jő vonzatba, e 

*) V. ö. Magyar Nyelvészet. VI. évi. III. ftiz. 227.1. 11. p. 
2) Magyar Nyelveszet. i. f. 230. L 25. p. — Szvorényi József: Magyar 

Nyelvtan. 1861. 8r. 299.1. Jegyz. — Tanodái Lapok. 1860. II, félcv. 29. sz. 
NYELVTTTO. KÖZIEKENYEK. II. 24 



370 VASS JÓZSEF. 

helyett : mi végett. Visszahatólag inkább ezek helyett : a minek, v. 
rninekhogy, v. azér hogy, a mér v. azér a miér v. a mér hogy ; pl. a 
minek v. a mér hogy jó vagy, szeretlek. 

6. Erdélyi beszármazás a feltételezőleg határozó efféle jó ma
gyaros közmondat : időt elve , iddjutva, idöm-léve , beteg-léve, mód
iéve, ok-léve, azaz ; ha idő telik, jut v. lesz; mód, ok lesz stb. ilyen 
e példában : több testvérei voltak, de fiú léve (létére) ő maradt az 
ősbe (székely jusban). 

7. Van e vidék nyelvében arra szófüzési példa, hogy a birtok 
s birtokos közt álló tulajdonságszó (adjectivum) birtokragozva áll 
emez előtt, mint: borja bolondja tehén (tehén, mely borja bolondja, 
azaz: borja után bolondul, borja után bolonduló, azt szerfelett szerető). 
Hasonló némileg ehhez e székely szólás : két ember alája szék (azaz : 
szék, mely két ember alá való, v. melyen két ember elfér). 

8. Szórend elleni botlások ezek : ha is riad vad, míg se nem 
fílek tetüled, e helyett : ha nagy is vagy, még sem félek tőled. 

9. A nyomósítás törvényei szerint nem képes e vidéknek ma
gyarul tanuló része a szókat mindig kellőleg rendezni, pl. ezekben: 
melyik ember jobb f melyik jobb ember ? melyik a jobb ember 1 melyik 
ember a jobb f Hallani efféléket is : eljöttem én vóna ; jóni ( = jónak) 
jó. Ez utóbbi különösen ilyetén közkeletűekre látszik irányulni : 
halászni halásztam, de mit sem fogtam; keresni kerestem, de meg 
nem leltem stb. 

4- §. A kapnikbányai nyelvjárás egyéb sajátságai. 

Az eddig felhozott nyelvsajátságokon kivül észlelhetők még 
e vidék beszédszövedékén oly vonások, melyek azt érdekes oldal
ról jellemzik; ilyenek I. A sajátságos szólásmódok (phrasis), II. A 
közmondások, végül III. Abajdocz szók, melyek idegenszerűségük
nél fogva nem bírták magokat az átvett, elsajátított nyelvbe úgy át
hasítani, hogy a tiszta magyar hallérzék azokat legott egyszeri han
goztatásra idegenekül fel ne ismerje. Hallgatással mellőznöm jelen 
nyelvismertetés szövedékében már csak azon oknál fogva sem lehe
tett, mert ismernünk kell a korcs szülötteket, ha nyelvünket eredeti 
tisztasága s épségében híven megőrizni akarjuk. — Lássuk tehát e 
tájnyelvi jellemző sajátságokat egyenkint. 

i 
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I. S a j á t s á g o s s z ó l á s m ó d o k . 

Azt gondoltam nem egyéb, hanem megrepedek : azt gondoltam, 
hogy meg kell repednem a fájdalomtól. 

Bánja a szösz : bánom is én; hát mit bánom én. 
Bázsakorába jár valakivel : paczkáz, tréfát üz. 
Csudájának esik : zokon veszi, miért éri kellemetlenség. 
Dolgot körmölni: a dologtól nem irtózni; két rét fogni a dolgot. 
Élődni vele : nemi társalgást tartani vele. 
Gyenge szerben van : nyomorban sínlödik. 
Kifutó fazék : állhatatlan szókimondó. 
Kopik a szeme rajta : nem lát semmit rajta. 
Leesett v. lefonyadt a csirája : megszégyenült. 
Meghót felé vót (volt) : közel volt halálához. 
Nagy a szusz benne : nagyralátó, gőgös. 
Szégyentálbul enni : idegen helyt nem viszonozhatólag része

sülni az asztalterítékből. 
Sorka (sarka) legyen erre : úgy el menjen, hogy soha se 

lássam. 
Te, mustra! (Erdélyben : Te , példa!) : te csodálni való képe 

az ostobaságnak! 
Tenni: rontani; pl.no megtevél, azaz: rontom, szegy ení-

töm léi. 
Tökire verni (közdivatu : seggire verni): elharácsolni, elté-

kozlani. 
Tüh-tüh, igézet ne fogja! — varázsigék a szem meg ne verje 

első látáskor pl. a kis állatot. 
Üzi az eszit : tréfálkozik, bohóskodik. 

II. K ö z m o n cl á s o k. 

A farkas elveti szőrit, de nem a fortélyos természetit. 
Annyi s vége : hurka s gége. (Letorkolás, elhallgattatás. Egy 

ezzel : Csitt! szót se többet!) 
Erős, mint az oláh eczet. (Erőtlen). 
Gyenge, mint a csalángyepü. 
Hátul emelik a lovat. (Kártyaemeléskor hallható). 
Kinek szíve hova húz, keze lába oda csúsz. 

24* 
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Kitálolták, senki sincs; eléültek, semmi sincs. 
Könnyű a só ; de nehéz a szó. (Mélyen ható élez, vagdaló 

szóról). 
Könnyű neki a feslés. (A játszi munka). 
Megcsípte a lug a nyakát. (Okult a nyomorban). 
Megtanítlak keztyübe dudálni. (Nehezebb dologfogásba begya

korolni). 
Mindenféle egy lére. (Léből álló ebéd; egy fogás étel; vé

kony koszt). 
Nagy mester az ember. 
Rakni könnyű, de lerakni az adósságot! 
Rug a színbe, ha nincs ólban a szürke. (Berúghatsz már a 

színbe, ha ellopták lovadat.) 
Serény, mint az ónmadár. (Lajhár, tunya). 

III. A b a j d o c z s z ó k . 

A) Németes szók. 

Valamint a dunántúli, úgy a kapnikbányai nyelvjáráson is 
szembetűnő jelei észlelhetők a német nyelv befolyásának. Eltekintve 
ugyanis attól, hogy a keresztnevek, mint: Franczi, Matiz, Stefi, Sz&pi, 
Háni, Száli stb. széltiben saját eredeti népnyelvies alakúkban diva
toznak, — vannak egyes olyatén kifejezések, szólásmódok is köz 
keletben, melyek német észjárásra utalnak; egyebeken kivül ily c -
nekül tűnnek fel a következők : Az nem áll; beállítni a munkát : 
megszűntem; bejön hivatalért; beleérzi, beletalálja magát (új élet
viszonyaiba); béjövedelem, bekérését (das Einkommen); felmon
dani a szolgálatot; felült vele (a székelyeknél : felültetni = felin
gerelni valakire); gazdagon tart (a kő nemes erezet); ide vele; időt 
venni; jól fest (jól mutatkozik; termete, arezszínejó, vonzó); jó! 
megyén neki; kijön a pénzzel; kilátásban van (valaminek elnye
rése) ; kimenetele (valaminek) ; legyen olyan jó ; leköszön; milyen 
drága ? ne kezdj velem! stb. Még szembetűnőbbé válik e nyugati 
befolyás egyes szókon, melyek a magyar nyelv eredeti tisztaságát 
abajgatják (innét b a j d o c z nevezet), minők : 

Azsnag : Einschlag; kénlap, kénlemez. 
Eristoly: Erbstollen; al-tárna, a bányába vezető száda v. fő tor

kolat; a kisebb lejáró bányacsatorna : istoly • Stollen; alag. 
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Fa-saráng : öl-fa-sorompó ; Schranke. 
Firboncz, v. firbonczpor : az olvaszdák szádájáról leontott fal-

szuvat; Vorwandstaub. 
Gálánter : karfa, partrostélyzat; das Gitter; xlij&Qa, clathri, 

őrum. 
Kuncs : gép ; innét kuncsmester; Kunstmeister. 
Lajszna : deszkalécz; die Leiste. 
Lett v. lét: palaagyag; der Letten. 
Lugna v. lutna : légvezetö csövezet, a bányában; Lutten. 
Majorolni : falazni, kőfalat vetni, rakni; mauern. 
Mamlasz : tátottszáju, ügyetlen, élhetetlen; Maullass. 
Pertli : szalagféle galand. 
Prunkresz : kerti zsázsa; lepidium sativum ; Brunnkresz. 
Rásgy v. rást : pázsit- v. gyepszelet; der Rasen. 
Rostol : erezet pörköl; rösten. 
Salak : die Schlacke. 
Sádol: érczkövet válogat; Erzscheiden. 
Surfol : érez után firtat, nyomoz, váj ; schürfen. 
Trébelö: ezüstöt ólomtartalmátólkülönválasztó lángkemencze 

v. katlan; Treibherd. Innét : trébelni, trébelös, a ki tré-
belön dolgozik. (Az elűzött ólomolvadék után a katlan 
közepén pillogó táblaezüst B1 i c k nevet visel). 

Tosz v. toszik, taszít : stossen. 
Vastagzsák : földalatti kisebbféle vízvezeték; Wassersack. 
Zóborol : letakarít, érczkö-halmot; sáubern. 

B) Oláhos szók. 

Armurár : marhatályog s ezt gyógyító növényfaj. 
Beszpurkál : bepiszkol: spurcus, a , um (talán : porcus, i), 

( d i s z n ó ) , piszkos, tisztátalan. 
Bindruska: kökörcsin ; colchicum autumnale ; zászpa kikirics. 
Bondrus : maszkura, csángók v. kongókkal, ostorral járó, szö-

rös-börös Faunus-féle alak. — N i k u l á j ok-nak is ne
vezik , minthogy az oláhok Szent Miklóskor indulnak 
meg ily álezásan s farsangon át is mutatkoznak. 

Bringa : torokdaganat. 
Bringás : a betegen leölt sertés húsáról mondatik. 
Dreptál : perlekedik. 



374 . VASS JÓZSEF. 

Gulásztra v. gurászta : fecsteje tehénnek ; colosti 
Nánás : násznagy. 
Putregály: torhadtság; pl. putregályos fa: korhadt redves szú

ette fa 5 latin : putris, e. 
Struzsál : dörzsölve lefejt málét csövéről. 

C) Szláv eredetűek. 

Bregyó : ringyó, kikapó nőszemély. 
Dránicza : nagy fazsindely. 
Podlutka : podlubka ? zöld káposztalevél, eledelül használva. 
Szláv hangzás érzik ezeken is : s z i k r u c z a, s z ö r p i c z e , 

t á r n i c z a , t r a n k á 1 ó, melyekről alább, saját he
lyükön. 

5. §. Tájszót 

B. 

Bajdura : ügyefogyott, bolygóeszü. 
Balsó : balfelül való. 
Bánya-pásztor : bányarém; Bergzwerg. 
Bázsakora : paczkázás, csúfotüzés. 
Bentünnet : benről. 
Béhédzeni : (hegyesen) betetőzni. 
Biralkodik : bír valamivel; pl. nem sokáig biralkodhatnak hatalmok

kal. ( S z é k e l y f ö l d ö n is). 
Bitol : koszlat, koszpitol, elvisel, elnyü (ruhát). 
Bodonkút: ( G ö c s e j b e n : bödön) köpüskút neve Nagybányán. 

Bodok, egy háromszéki falu, hol ilyen köpübe foglalt borvi
zes kút vagyon. 

Borkút : borvíz, savanyuvíz. 
Bufti : tompa-orrú madár neve a székelyeknél. 
Bujka : otthonka, derekon alul érő téli nőöltöny. 

Cs. 

Csaplál : farag (a darabosából) ácsfejszével. 
Csámpás : beteges, sínlő. ( G ö c s e j b e n : ferde-lábfejü, kinek já

rás közben monnó bokája összeesik). 
Csecseget : kecsegét, gyügyöget (gyermeknek). 
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Cserepes : a) felcserepzett pl. bor; b) szájaskodó, parasztul feleselő 
(pl. szolgáló). 

Csopling : oly hegyes-végű vasfogantyú, melyet a hegyről levonandó 
fatörzsbe vernek. 

Csórészáju : mosdatlan nyelvű, szégyentelen beszédű. 
Csögháj ( G ö c s e j b e n : c s ö k a. m. az állat nemi része) : a ser 

tésnek nemi-része körül való háj. 
Csudás : nehéz természetű, zsémbes. 
Csupádon : túlzó fokozást képvisel e tájnyelvben; pl. csupádon olyan, 

csupádon az (szakasztott olyan v. az); csupádon csak; csupá
don csupán egy krajczár van a házamnál. 

Cz. 
Czábér : vásott magaviseletű. 

D. 

Dóba : mészhordó láda, két rúddal, azaz négy fogantyúval. 
Dongszég v. Donszég : ponkos körfejü vas-szég. 
Duhog : a kohó tüze, a sebes légáramlástól. 
Dunna : dunyha, donyha; tollal töltött nagy takaró. 
Duvacz : orsóról leduvasztott fonalék. 

E. 
Egy óta : egy idő óta. 
Elátal : elgátol pl. utat. 
Elboldogul : elvan, elél sükeresen valamivel. 
Eleintebben : élőbben. 
Elfelé : el, tova; pl. elfelé lódult. 
Elszörnyít : elferdít, tulzólag pl. rossz hírt. • 
Elványol : elbitol, elvisel, elkoptat. 
Ércztörő-ház v. ércztörö-karám •. zúzda: das Pochwerk; hol az érez 

szétmorzsoltatik. — így van : é r e z m o s ó h á z stb. 

F. 

Fityalék v. fitymalék : fityelék , valaminek rongyikája, fancsikája. 
Fityinkó : asszonytermészetü férfi; ÍQfiaq)Qoőitog. 
Fityog : fejreng, ténfereg, fintereg pl. gyermek, láb alatt. 
Flistra : virgoncz leányka. 
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Fojmincz : veres áfonya v. kukojcza; vaccinium vitis Idaea. 
Foncza: bányász-mécs. 
Fonyasztó-zsir : a mi a sertés-aprólék üstlevéről lefölöztetik. 
Fonyatag : hervatag. 
Futtig-futva : sebesen futva. 

G. 

Gabógyás : bolygó-eszü. 
Galamos : réteges, palaköves föld v. szikla. 
Gereblye : vízen eresztett fákat felfogó gát v. rostély. 
Gépely : erőmű; pl. vízhuzó gépely. 
Giliz-galaz : giz-gaz. 
Göngyő : göngy, göngyöleg; pl. egy göngyo szösz guzsalyon. 

Gyömeg : kis göngy. 
Gyömből : göngyöl. 

H. 

Ha-is : ámbár; pl. ha-is nem jönél, mégis stb. Mint feleletre vonat
kozó indulatszó, a. m. nem bánom; legyen! 

Hajtás : tel-érmívelés, a bányaalap terén; Gangbau. 
Hancz : pajkosság. 
Hanczoz : pajkoskodik. 
Hasadály : hasadék. 
Henyerél : henyélget. 
Hetebotázik : bódorog, akadoz (jártában, beszédében).. 
Hirez : böjt utáni lakoma a görög szertartásuaknál (különböző vi

dékeken más-más alakban : h ő r e , h e r e s z , h é r i c z ) . 
Hirgó : fazék neme. 
Holla! : hohá! ho hadd! várj csak! dejszen! 
Hont : bányász-targoncza, melyen a bányából érczkő szállítta

tik ki. 
Hontfutó : honttal dolgozó; Hundstösser. 
Horzsalék : asztalos-forgács. 
Hosszuka : kolbász (Beregmegyéből). 
Hunyorodik : szenderedik. 
Hült-száju : málészáju, élénktelen szavú. 
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Iratos kü (kö), máskép : T a t á r k ü : egy a két Kapnik közt útfélt 
fekvő sziklaoldal, melynek darabján ez a felvéset olvasható : 
„Usque huc fuerunt Tartari 1717." Tudniillik szóhagyomány 
szerint egy tatár csapat a kapniki hegyszoros e helyén nyoma
tott vissza a jegyzett időben, mikor azután Mármarosban, a 
borsai hegyek közt, a félbe-fürészelt nagy fák omladékai közé 
bétorlaszoltatván, megsemmisítettett. Az a ködarab, melyen az 
emlékvéset vagyon, 1852-ben a fejedelem itt jártakor egy 
kissé félrébb eső dombos helyre emeltetett gúlába lön beil
lesztve, s a kétféle járás emlékoszlopául szolgál. 

Isztikélni : (Dunántúl : észtekélni, ösztökélni) izgatni, kíszteni; sti-
mulare. 

K. 

Kapicza : kupacz, mereklye. 
Kardos-táncz : fegyverjátékos tánczmulatság farsangon. 
Kasicza ; falkötés, fákkal, patak oldalán. 
Kastos : lucskos, csatakos. így : csupa k a s t (csaták) a ruha. 
Kecsegtet : kényeztet. 
Keshed : kopik, vásik. 
Kirzsa : görcsös bot. 
Kohár : kohóbeli v. kohó-munkás. 
Kolomp : fatóka, fakutya. (Hasonlatosan véve). 
Koporcz : kopár hely, kösziklás talaj. 
Kossina: kopott, elhasznált kosarakból emelt máglya; máskép : k o r-

z s i n a, (1. Szent János tüze). 
Kupoz : fösvény módra gyűjtöget. 
Kutrécz : kotécz , ketrecz , katrocz. (Ez utóbbi alakban Göcsejben 

is, utótagját kissé nyújtva : k a t r ó c z). 

L. 

Lakás : tor, lakoma (lakodalmi tor). 
Lángálló v. Langaló : érezpörkölö langkeméncze; der Flammofen. 
Lekörnyít: lékonyít pl. fület, azaz : szégyent vallva meghúzza magát. 
Lestrang v. Lestráng ; feszegető vasrúd. 
Lipistes : ronda öltözetű. 
Lőcsből: lucskol, 
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Lötybelék : lévegyíték, kotyvadék, keverék, kóficz. 
Lucskos káposzta : besózatlan káposzta főlve; lecskáposzta. 
Lucspádol : lucskolódik. 
Lyukdal : lyukgat, Hggat. 

M. 

Majorlás : köfalzat. 
Mangó : kurtalábu sertés; innét : m o n g o l i c z a . 
Mása : bába. 
Matyog : maszog. 
Málé-panusa: (Erdélyben egyszerűen: p a n u s a ) : máléháncs (ku-

koriczafosztás v. sás), melyet gerebenen meghasogatva derek
aljba használnak. 

Márt : szunyókálva fejet bólint (tréfaszó). 
Megbakolja magát : megbicsakolja magát, makacskodik. 
Megfelegesít : megcsonkít v. megfélegesít pl. öszveget. 
Megképel : megaranyoz (mennyiséget, távolságot, szemmértékkel). 
Megmaroklik : megficzamodik, megmarjál; pl. a kar a vállban meg-

maroklott. 
Megragad: a mihez ér, azon marad; helyben marad; pl. e jöve

vény köztünk, városunkban megragadott v. itt ragadt. Ez
zel rokonjelentésíí a megrokkan : a mibe ütközik, ott reked v. 
ragad; pl. zajló jég a hidba megrökkent így az álló levegő
ről is mondják itt, hogy megrökkent; innét : rökönylevegö v. 
rökkenö levegő, — a bányában. 

Megtekint : megszán. 
Megvontat : (általában : megszítat) pl. lábat vízzel, azaz lábvizet v. 

akármely tagfürdőt vesz.' 
Miller : szénegetési famáglya. — Innét : m i l l é r m e s t e r . 
Mostrosál : (Erdélyben : matat) vájkál. 
Mukucz : végecske, pl. gyertyamukucz, gyertya vég. — M u k u c z a 

és m u k u c z k a is. 
Musty : moh, moha ; das Moos. 
Muta : süketnéma; latin : mutus, a, um = néma. 
Mutuj : gyámoltalan természetű, tabajdok. 

Nyakóczon : csórén, mesztelen nyakkal. 
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o. 
Ocsmányol : mocskolj rutit, -el, -bé. 

P . 
Parázs: törékeny, morzsolókony. 
PatkófekvÖ : oly ló, mely patkóján halogatván, sérvdaganatot kap. 
Pesztonka v. Pesztra : kis gyermekekre vigyázó lányka. 
Piczka: (Dunántúl : b i n c z , b i n c z k e ) két végén hegyezett fács-

ka, melyet egy hosszúval tovább szöktetnek gyermekek. 
Pisláng: lobbanó tüz; innét: p i s l á n g o l , pislogva lángol, viláncsol. 
Podbál : fehér-hátu-lapu (marti-lapu ?), melyet — miként a kerti lo

bodat — eledelül készítnek. 
Pokolgöz : mérges, gyilkos lég, a bányában. 
Pozsár : harap, száraz perzs a haraszton, erdőn. 
Pörköl : rostol; rösten. 
Puczka: kőtörő pöröly. 
Purgamálé: szárított, éretlen málé, kukoricza. 
Próbacsésze : Probierschüssel. 
Poszog : bőségben pröffedez, tétlenül. 

R. 

Restelőzik : kerüli a munkát, dologtalankodik. 
Rökönylevegö : légrökkenőség a bányában. 
Rücsö : füles kártyus; olyan hosszukó vízhordó faedény, melynek 

oldalán a füle; r o c s k a. 
s. 

Sefedeszka : tészta- v. laskanyújtó. Székelyeknél : l a p í t ó . 
Sikonkáz : csiszonkász, csuszkái, iszánkodik. 
Suk : dob, lök, buktat, -el v. oda. 
Suporka : féreg neve. 

S í . 

Szakadály : hegyszakadás, meredek-omlás. 
Számlás, bészámlás : munkabeszámolás, kifizetés végett. 
Szemenczér : kohó-kemenczénél első munkás. 
Szent János tüze (máskép : k o r z s i n a v. k o s i n a : kopott háti

kosarakkal tetőig tűzdelt magas sudárfa, milyet Szent János 
napjának alkonyán a közellévö hegymagaslatokon több pon-
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ton elgyújtanak, — s ha a tetőre tűzött koszorú is elég, az a 
leány, a kié, férjhez fog menni. 

Szikrucza : kicsinké, pirinkó, pirinyó (pindurka), csak egy szikra. 
SzÖrpicse : mindenféle gyógyszörp, orvosságié (korcsul: lefőzet = 

decoctum). 
T. 

Tálikó ;. kis tál, findsa-alj. 
Tárnicza : fütermö tér erdő közt. 
Térebb : téresebb (székelyeknél is). 
Térül-fordul : jár-kel, mint a csobánczi kutya. 
Tipped : tippad, (meg-, össze-). 
Tevődik : tévelyedik, veszőbe megyén. 
Tiprongy: ruhaszakadék, foszlány. 
Tökéletlenkedik : álkodik, ravaszkodik. (A székelyeknél is t ö k é 

l e t l e n : ravasz). 
Töpölye :* fazék-féle edény. 
Tőtő : teknŐalaku kosár. 
Trankáló : ügyetlen ficzkó. 
Tropotya : tapota, totya, téplábolás; innét 
Tropotyál : ide s tova tipeg-tapog, ügyetlenül. 
Tücsölődik : csereberél. 

U. 
Utálság : undorság, utálatosság. 

Ü. 
ÍJstló : az a lé, melyben a disznóbélaprólék, ú. m. májos, véres stb. 

meg szokott forráztatni, s a szegények vele megvendégeltetnek. 

Zs. 
Zsilip : czölöpökön álló, fa-eregető csatorna; ergetyü, fa-eregetésre 

való hegyoldali válu. 
Zsingás : kényes, (t. i. az olyan ember, ki válogatós, ki könnyen 

bántódik; a portéka is, mely nagy kíméletet kivan). 
Zsompol : lefelé váj, mélyez, a bányában. 

V. 
Vánczog : vánszorog. 
Vatyikó : négyitezés folyadékmérték ; vendely ; Weidling. 
Vonatos: nagy darabban levő érczkő; mert az apróbb: gyeng; Erzgeng. 

VASS JÓZSEF. 
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Outlines of the philosophy of Universal History, ap-
plied to Language and Religion By Christ. Charles Jo-
sias Bunsen. In two Volumes. Vol. I. London: Longman, 
Brown. Green and Longmans. 1854. Azaz : az egyete
mes történelem bölcseletének körvonalai, alkalmazva a 
nyelvre és vallásra. 

A Nyelvtudom. Közlemények jelen kötetének 87. lapján ol
vasható jegyzetben sajnálkozásomat fejezem ki azon, hogy az itt 
idézett könyvet, s Müller Miksának abban lenyomatott levelét „A 
túrán nyelvek osztályozásáról" még nem olvashattam volt. Baráti 
szívességből hozzáférhetvén a könyvhez, sietek azt olvasóinkkal meg
ismertetni, mert irodalmunknak ismernie kell azt. Kettős nézetből 
érdemli meg figyelmünket : érdekes tudnunk, melyek a történelem 
bölcseletének azon körvonalai, melyeket Bunsen a nyelvekből von 
k i ; azután nemcsak érdekes , hanem szükséges is tudnunk , miféle 
nézetek kaptak fel az angol irodalomban azon nyelvekről, a melyek
hez a magyar is tartozik. Ez utóbbiakkal megismerkedtünk ugyan 
már némileg e kötet 83—92. lapjain, de ismerkedésünk csak épen 
annyi vala ott, hogy teljesebb tudósítás után vágyat költsön fel 
bennünk. 

Bunsen, e munkájában, fel akarja fedezni és meghatározni a 
haladás elveit az emberiség történelmében, s azokat a nyelvre és 
vallásra alkalmazni, mint az emberi elme két egyetemes és eredeti 
nyilatkozására, melyeken minden utóbbi ,úgy társadalmi, mint nem
zetiségi , fejlődés alapszik (and to apply these generál principles to 
Language and Religion as the two universal and primitive mani-
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festations of the humán mind, upon which all subsequent social and 
national development is based). — Ismertetésünk feladata kirekeszti 
az egyik nyilatkozást, a vallást, de mind a mellett észre kell ven
nünk a nagy különbséget, mely a vallás és nyelv között van, jólle
het mind ketteje az emberi elme nyilatkozása. A hitre nézve , úgy 
látjuk, eredetben a legnagyobb egyezés vala az emberek közt; az 
eredeti ős népek, a mennyire csak tudomásunk van róluk, mind a 
természet nagy jelenségeit és erőjit istenítik vala; innen a menny 
nek vagy égnek istensége a legkülönbözőbb nyelvű népeknél, in
nen a napnak, az idő szakaszainak, szélnek stb. személyesítései és is
tenek gyanánt imádása nemcsak az amerikai veres és afrikai fekete 
bőrű embereknél, hanem Ázsia és Európa nemzeteinél is. Utóbb a ter
mészet istenítése itt-ott gyermekes vagy épen csúnya babonává fa
jult el, másutt a „kijelentett vallás" nyomta el a természet durva 
istenítését. Tudjuk, hogy az árjaságban a zoroaszter- és buddha-, a 
sémiségben a zsidó- keresztyén- és muhammed-vallások keletkez
tek ; hogy ezek közt csak a zsidó nem volt terjeszkedő, hódító, a 
többi túltevén magát a nemzeti korlátoltságon, mint hódító és ok
tató lépett föl, a buddhaiság leginkább a keleti emberiségben, a ke
resztyénség a nyugati emberiségben, a muhamedánság az innenső 
déli Ázsiában és Afrikában. A keresztyénség szám szerint utána áll 
még a buddhaiságnak : de népeinek anyagi, szellemi míveltségé-
nél fogva meghódította már Amerikát, Afrikának nagy részeit, a 
többiben csak a mohammedánság áll ellene, meghódította Keletin
diát, s most napjainkban Sinát és Japánt pusztítja — mert a keresz-
tyén hódítás csak úgy, vagy, eszközeinek nagyobb hatásánál fogva, 
még inkább pusztít, mint Atilla, Dsingiszkhán és Tamerlan pusztí
tottak. Nem ugyan a keresztyén Isten pusztít, — mert az igazán a 
népek atyja, — de pusztítanak a keresztyén népek; s nincs kétség 
benne, hogy rövid idő múlva ezek hatalmát az egész földkereksége 
fogja uralni, jóllehet van kétség abban, vájjon ily hamar megnyeri-e 
a keresztyénség szelleme p. o. a moszlim és buddha hitüeket. Szó
val , a sémiség kebelébon támadott keresztyénség az európai árja 
népek hatalmával a világot hódítja a XVI. századtól fogva; de lát
juk, és tapasztaljuk egyszersmind, hogy a keresztyénség nemzetről 
nemzetre terjedhet, a nélkül hogy a nyelveket, s a nemzetiségeket 
elfojtaná, sőt ő a nemzetiségek szilárdításával és kifejtésével ter
jedhet csak. Itt tehát két ellenkező tényezőre találunk, a keresz-
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tyén népek ágyúira, és a térítendő népek nyelveire fordított keresz
tyén bibliára. E két tényező roppantul különbözik egymástól. A ke
resztyén ágyú irgalmatlanul lerombol minden ellenállást, s hazudik, 
mondván, hogy azt Isten nevében teszi. A keresztyén biblia enged 
az ellenállásnak, mert nem kényszeríti a térítendő népeket a maga 
nyelvére, sőt inkább ő tanulja meg a nyelvüket, s úgy szól hozzá-
jok. Az emberiség vallásában bátran lehet azt a haladási elvet föl
fedezni , mely szerint előbb voltak a természeti, s azok után követ
keztek a kijelentett vallások, s mely szerint a keresztyénségre jut
hatnak a föld minden népei, nyelvkülönbség nélkül. De az emberi
ség nyelvében nem lehet olyanféle haladási elvet fölfedezni, mely 
szerint előbb voltak a túrán nyelvek, s azután fejlődtek ki amazok 
kebeléből a sémi és árja nyelvek, mely utóbbiak meg fogják hódí
tani a világot. Úgyde ezt állítja a könyv 484. lapján Müller, midőn 
így szól : „Milyenek valának az árja és sémi nyelvek a népköltö
zések és küzködések időszakában, azt nem tudjuk ; mert történeteik 
csak akkor kezdődnek, mikor megszűnnek a túrán nomádok zűrza
varos tömegéhez tartozni. Ok a történelem színterén egyszerre tűn
nek elo, teljesen felöltözve saját fegyvereikkel, mint a barbárok, 
azaz ; a turániak, ellenségei, s mint fényesebb istenek imádóji (itt 
elfelejti Müller, hogy a finn jumala } a török népek tangri-ja, a szó-
jelentés szerint, azonos az árja devas, dens} űeóg-s&l, s hogy Vulca-
nvs kovács-isten még inasnak is szegődhetnék a finn Ilmari kovács
istenhez), s olyan nyelvvel, mely örökre elhagyta a túrán nyelvek 
küzdő zaját. Ok árják vagy sémiek, a mennyiben többé nem turá
niak ; s ámbár előbbi növekvésök szükségkép a túrán nyelvi ala
kon ment volt keresztül, de ezen már rég túl valának, mikor előtü-
nének, mint az emberiség új korának hirdetŐji. Mert csak miután 
önmagokban a turánságot, a szó egész jelentésében, legyőzték volt, 
kezdenek mint a Túr ivadékainak hódítóji, Ázsián és Európán által
haladni. A küzdés nincs még befejezve; a földkerekség legnagyobb 
része mind tartozik még az előbbi (túrán) birtokosokhoz, stb." Mül
ler értelmében tart ugyan még a küzdés, de vége okvetetlenül a 
turánság teljes legyőzése lesz. — Ha igaz, hogy az árjaság egy ré
sze , elfogadván a keresztyénséget, mely a sémiek közt támadott, 
megtarthatta, az árjaságot; ha igaz, hogy a turánság egy része is, el
fogadván a keresztyénséget, megtarthatta a turánságot : miért nem 
történhetnék az a sinaiaknál és japaniaknál is ? s ha látjuk, hogy ép 
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a sémiség legkisebb hajlandóságot sem mutat a keresztyénség iránt; 
ha látjuk hogy az angol hittérítők Keletindiában ép az árják közt, 
nem igen boldogulnak : ebből is kitetszik a nagy különbség, mely 
a vallás és nyelv között van. A nyelvek, mint a sajátságos észjárás 
kifejezőji, mint az érzelem legvilágosabb megszólalóji, s az Örökölt 
miveltség tárházai, teszik a nemzetiségeket; a keresztyén vallás túl 
jár a nemzetiségeken, mert mindnyájához egyaránt a nemzeti nyel
ven szólhat, sőt csak is úgy és akkor nyitja meg magának az ide" 
gen nemzetek szívét, a mint és mikor az ő nyelvökön ismerteti meg 
igazságait. Ha nyilatkozik is haladási elv az emberiség vallásában : 
még nagy kérdés, nyilatkozik-e ilyen elv az emberiség nyelvében? 
azaz, nagy kérdés, fejlődhetett-e igazán a turánságból az árjaság és 
sémiség? De lássuk, e kérdésekre mint felel a Bunsen könyve. 

A könyvnek azon része (mely ugyan maga a könyv), melyet 
ismertetni akarok, a nyelvben nyilatkozó fejlődés természetéről és el
véről szól (the nature and principle of development in language). 
Miután a fejlődés elvéről általában, s a nyelvbölcseletröl Leibnitz-
től Humboldt Vilmosig igen röviden beszélt : az első szakaszban 
(first section) a legújabb iráni, sémi és kháini történeti nyelvészet 
utolsó nyelvbeli és néprajzi eredményeit közli; a másik szakaszban 
pedig Ázsiának és Európának nem-irán és nem-sémi, vagyis túrán 
nyelveit illető nyomozások utolsó eredményeit adja, melyek Müller 
Miksának Bunsenhez írt levelében foglalvák. Az első szakasz a 
61—262, a másik szakasz a 263—520. lapokig terjed. 

A fejlődés elvéről általában így szól Bunsen : „Nincsen hatá
rozott élet, mely halálra nem vergődnék, s nincsen halál, mely ma
gasabb életre nem vergődnék. Ez a formula az emberi élet nagy 
tragédiájának megfejtése." . . . „Ez igazságnak legeredetibb s leg-
bizonyítóbb érve a nyelv eredete. Minden nyelv, a melyet ismerünk, 
más nyelv szétmállásának köszöni az eredetét." „A fejlődés 
legmagasabb elve az : kell, hogy a levés a kiszabott időben határo
zott alakjára vergődjék annak, mi az isteni létben, mint határozat
lan gondolat, bennvan, — the highest speculative principle of deve
lopment is this : there must at the appointed time be an Evolution 
(Wérden) in a finite form, of.that which is in the divine Being 
(Sein) as infiniteThought." — „A fejlődés csak az ellentétek játéka 
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által lehetséges. Az oszlás ellenkezés, és a határozott létei korlá
tozás , tehát ellentétének kirekesztése. Az egyetemes történelem az 
isteni fejlődés összesége. A mi a végetlen elmében osztatlanul van 
meg, az a véges elmében s a világban egymásután és a kirekesztés 
elve alatt, létezik." „A történelmi fejlődés sora egyközü a 
természetbeli nyilatkozással. A történelem az időben hozza elö, a 
mit a teremtés a térben előterjeszt, — t. i. a szellem diadalát, vagyis, 
a szervezetlenről a szervezettre, s az öntudatlan életről a tudatos 
életre való haladást." — Ki nem ismeri a Hegel elmélkedését? de 
ki gondolhatja, hogy evvel megfejti a teremtés titkát, a létezők ere
detét, végczélját ? — A szellem diadala a haladás a szervezetlenről 
a szervezettre, s az öntudatlan életről az öntudatosra. Mily szépen 
hangzik, s mily keveset vagy sokat jelent! Szellem! De kinek szel
leme ? az emberek szelleme, vagy az Isten szelleme ? Mert ha a kettő 
azonos, akkor nem lehet az individuum felelős. — Haladás ! — De 
minek haladása ? A létezők soráé ? miszerint a teremtő szellem, vagy 
nem bánom, a természet, örül neki, hogy a szervezetlen testeket elő
hozván , azoknál még különbbeket is hozhatott elő, teszem, a növevé-
nyeket; s azután újra örül neki, hogy a növevényeknél is különbbe
ket hozhatott elö, t. i. az oktalan állatokat; végre még jobban örül 
neki, hogy az oktalan állatokon felül még okos állatokat is teremt
hetett ; de mely haladásnál fogva a szervezetleneket örökre szerve
zetleneknek, s az oktalan állatokat is örökre oktalanoknak stb. 
hagyja meg. Vagy a rendek és fajok haladásáról van-e itt szó, mi
szerint a szervezetlen egységekből szerves egységek, teszem a kö
vekből növevények, ezekből állatok, s még továbbá az állatok egyé
neiből emberi egyének válnak ? s miszerint a szellem diadala mind 
addig nem lesz teljes, míg az egész szervezetlen természet szerve
zetté nem válandik stb. ? Azonban ne feszegessük azt, hanem sies
sünk a nyelvek nagy színterére. 

Miután Bunsen a nyelv bölcseletének történeteit nagyon rövi
den vázolta (39—60. 1.), átengedi a szót másoknak , s az első sza
kasz I. fejezetében Aufrechttöl „ A germán vizsgálatok utolsó 
eredményeit" közli. 

A gót nyelv a germán nyelvekre nézve az, mi a szanszkrit 
az árja nyelvekre nézve általában, nem mintha a többi germán nyel
vek a góttól függnének, hanem mert gót biblia-fordítás van a IV. 
századból, a többi germán nyelvekről nincsenek emlékek a VIII. 

NYELYT. KÖZLEMÉHYEK. II. 2 5 
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század előtt. A IV. és VIII. századok közt sok változás esett a ger
mán nyelveken; elváltoztak nem csak a hangok, hanem a név- és 
igeszó ragozásai is. De némely esetben más germán nyelvek felül 
is múlják az alakok megtartásában a gótot, ép úgy, mint egyesek
ben a görög és latin felülmúlják a szanszkritot. Aufrecht legelőbb 
a germán nyelvek közös eredetét, s azoknak a görög és latin, azu
tán a szanszkrit nyelvekkel való közösségét bizonyítja be szóhason
latokkal és nyelvtani hasonlatokkal, s végre megmutatja, hogy az 
egybehasonlító nyelvészet fel bír hatni a rokon nyelvű népek legel-
sőbb korába, melyben az eredeti vallási ; társadalmi és országlati 
fogalmak keletkeznek vala. 

A számnevek. 

Görög. Latin. Gót. Litván. Szanszkrit. 

1. oivrj (ace.J oinos ains wienas — 
2. Övo duo ' tvai du dvau 
3. TQeis trés threis trys trajas 
4. réttaQsg 

7TÍíTVQS^ 

quatuor 
(umbr. ) petur 

fidvor keturi őatvár 

5. névre quinque 
(osk.) pumpe 

fimf penki panca 

6. *5 sex sehs sesi sas 
7. bTira septem sibun septyni saptan 
8. OXtCO octo ahtau astuni astan 
9. évvéa novem niun dewyni navan 

10. őéxa decein' téhun desimtis dac,an. 

II. 

Név-ragozás és fokozás. 

A nominativus ragja s; megvan még a gótban, mint a latinban 
és görögben. 

Görög. Latin. Gót. 
Ivxo-g lupu-s vulf-s 
nóai-g poti-s fath-s (mester) 
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7t^%v-q fructu-s sunu-s (fiú) 
iróh-g navi-s quen-s (asszony) 
yévv-g acu-s kinnu-s (áll). 

így a genitivus s-je is megvan mindenütt. Az egyesszámú ac-
cusativus m-jét elvesztették a germán nyelvek, de a többesszámú 
accusativusban a gót a legteljesb alakot örzötte meg. Az eredeti rag 
ns volt; már a görög ovg, ovg helyett van, mint tvntovai rinrovai he
lyett ; a latin ős is elejtette az ?z-et, s azért hosszítja az o-t; az oszk-
ban.az n az s-hez hasonult, s lett ss.; a szanszkrit elejtette az s-et. 
De a görög nyelvben az argiv és krétai tájszólás hasonlókép meg
tartották a teljes ns ragot, p. o. róvg ngeiyevtclvg, e helyett: rovg TIQU-
y&vtág ( = nosff^svtdg). így áll tehát a többesszámú accusativus : 

Gót. 
vulfans. 

Görög. Krétai. Latin. Osk. Litván. Szanszkrit. 
Xvxovg, Xvxovg} lupös, luposs, wilkús, vérkán, -\ 

A fokozás i 

Görög. Latin. Szanszkrit. Gót. 

rjővg svavis svádus sutis 
TjöloiV svavior svádíjans sutiza 
rjőifft og — svádisthas sutists 

ni. 
Az ige. 

Az igére nézve a germán nyelvek sokat vesztettek; nekik csak 
jelen és múlt idö-alakjuk van. A gót megörzötte még a duálist és a 
szenvedő alak némely maradékait. — A személy-ragokra nézve a 
gót teljesen megegyez a göröggel és latinnal, például : 

Görög. Latin. Gót 
sdtfí edo ita 
edstg edis itis 
8Ősi(r) edit itith 
edoptv editnus itam 
s'ősts editis itith 
sőovffi edunt itand 

dór. iőovri 
25* 
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A participiurn praesens : 

kőcov (éőovt-g), edens (edent-s), itand-s. 

Az első személy ragja mi volt, például : 

Szanszkrit. Görög. Litván. 
dadámi öíőcofie dűmi. 

Az ó felnémetben megvan az m, p. o. hapem (habeo), maném 
(moneo) ; megvan még az angol / am-ban (vagyok) ; az új felnémet
ben n-re változott ez egy példában: ich bi-n. 

De minden hasonlatossága mellett is a gót nyelvben némely 
legelső fogalmakra más szók vanak, mint a rokon nyelvekben, 
például a latin do, szanszkrit dadámi, görög őídcofii,, litván dűmi he
lyett a gótban giba (angolul give, németül gebe) van. Ezt így ma
gyarázza helyesen Aufrecht : Természet szerint föl kell tenni, hogy 
egyszerű fogalmakra eredetileg többféle, különböző érzés által kelet
kezett szó volt meg, melyek közzül a rokonság különböző ágaiban más
más szók lettek közönségessé. Néha ugyanazon nyelvben is megtalál
juk a sokféle szók töredékeit, a latin fero, túli, latum-baxi, a görög 
ÓQIÍOO, oxpofioii, siőov-han stb. sőt a mi nyelvünkben is a jönni mellett 
van jer, vagy gyere, törökben gir-wek jönni. S minthogy különböző 
érzések által sokféle szók keletkeztek volt ugyanazon fogalmakra, 
az is lehetséges, hogy némely szó különböző érzéseknek felelt meg, 
tehát többféle jelentéssel jár vala; később pedig a rokonság egyik 
ágában egy, másik ágában más jelentése vált közönségessé. (P. o. a 
mi nyelveinkben is a finn kudon) kutoa teszen : szövök, szőni; a ma
gyar köt-ni, mely azonos a finn kut- szóval, nem tesz épen szöni-t.) 

Ezekből és több nyelvhasonlatokból következteti Aufrecht, 
hogy e rokon nyelvű népek sokáig laktak vala együtt, miszerint be-
költözésök Európába, aránylag, újabb esemény. A görögök és lati
nok, más részről a germánok és szlávok még tovább maradtak 
együtt. Az együttlakás fejti meg azt, hogy a vérségi nevek, a házi 
állatok nevei, a gabona-nevek közösek ; viszontag a közösség bizo
nyítja , hogy amaz együttlakás békés vala, mert a háborúra vonat
kozó elnevezések nem egyeznek meg a rokonság ágaiban. Egye
zők p. o. 
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Görög. Latin. Germán. Szanszkrit. 

TtatlqQ páter fadar pitar 
(AijtrjQ mater modar mátar 
víóg — sűnus sűnus 
^vy(xtrjQ — dohtar duhitar 
tyQCítriQ fráter bróthar brátar 

— soror svistar svasar 
nóaig potis faths patis 

— vidua viduvó vidhavá 
avsxfjióg nepos nefo napát, nap 
avsxpiá neptis nift napfi 
sxvqog socer svehra svacuras 
tXVQcí socerus svehrö svacrűs 
vvóg, svvvóg nurus snűr snusá 
darJQ levir tácor dévar 
yvvi] n 

pecu 

quens gná 

7ZG3V 

n 

pecu fehu (vieh) pacu 
mnog equus ehos agvas 
tavqog taurus stiurs sthűras 

— — öhsus (ochs) uxan 
@ovg bős k ú gaus 
TtmXog pullus fűi — 
xvoov canis hunds cvan stb. stb. 

Az árja népek a vallási nevekben is egyeznek egymással. Ők 
a természet nagy tüneményeit imádták vala. A Zsvg7 Jióg, Jovís, ó-
latin és oszk. Djovis, germán Tius (az angol tuesday, angolszász ti-
vesdcig == dienstag = dien-s-tag), szanszkr. djaus a csillagos ég; 
Zsvg 7taxr'tQ = Diespiter = Jupiter (Ju-pater) = szanszkr. djauspitá. 
Az ó szkandináv tivu-r = istenek, gör. dsó-g} deu-s, szanszkr. deva-s, 
azután divus, sub divo ugyanazt teszik. Az ó szkandináv thőrr, ó 
felnémet donar a mennydörgés istene, latinul tonitru, szanszkr. tan-
jatu. A mannus, a germánok öse, azonos az ind manus-szal, ki az 
özönvíz után újra teremtette az embert, mint a görög Deucalion. 
Manus gondolkozót, elmést jelent; a szó gyöke megvan a pévog, 
szanszkr. manas, latin mens-ben, ez utóbbiból származván Minerva 
= Minesva, a gondolkodó, a fiépova, memini stb. A manustól az em-
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ber szanszkritul manusa, ó felnémetül mennisco, újnémetül mensch. 
— A latin sol} germ. sói, szanszkr. súrja ; a germán manó (hold), 
szanszkr. más, ebből a görög pyp, latin mensis, gót ménoths (monath), 
szanszkr. mdsas. Mind a két szó a ma = mérni szótól származik, mert 
a hajdankorban a hold újúlásai valának az idő mértékei stb. 

Sőt a germán régi költemények alapjai is Ázsiában rejlenek. 
A Niebelungen jelen alakja 1200. körül támadt, s az Edda-t 1000, 
körül írták le, de alapjok sokkal hátrább megyeri stb. stb. 

A II. fejezetben, ugyancsak Aufrecht az olasz régi nyel
vekről és lakosokról értekezik a legújabb nyomozások alapján. 

A III. fejezetben Müller Miksa a perzsa vizsgálatok ered
ményeit közli, melyeket hasonlókép ismertetünk. Ötven , hatvan 
év előtt a perzsa nyelvről, a Firduzi Sahnameh-ját előző korból, alig 
tudtak néhány neveknél egyebet. Azóta az egybehasonlító nyelvé
szet rávezető (inductio) eljárása megfejté a Zoroaszterék, Akhaeme-
nidák és Szasszanidák nyelv-emlékeit, melyek a perzsa nyelvnek 
három korszakát képviselik. Firduzi a Sahnameh-t (királyi köny
vet) 1000. körül Kr. u. szerkeszté hazai hagyományokból, melyeket, 
mint maga mondja, hiven követ vala. Az említett három kor betölti 
tehát az egész időt, visszafelé menve az irán nép megalakulásáig. 

Duperron Anquetil először fordítá a Zendavestát, de munkája 
nem volt tudósnak, hanem csak egy merész kalandornak müve, úgy
mond Müller (the labours of Anquetil Duperron, who first transla-
ted the Zendavesta, were those of a bold adventurer, not of a scho-
lar"). Legelsőben tagíalá a nyelvet Raske, egy dán tudós, s bebi-
zonyítá, hogy a zend nyelv nem romlott szanszkrit, mint gondol
ták vala, hanem hogy úgy különbözik ettől, mint a görög, latin és 
litván egymástól és a szanszkrittól különböznek; hogy az új perzsa 
nyelv valóban a zendböl származik, mint az olasz a latinból; végre 
hogy az Avesta, vagy Zoroasztor munkája, bizonyosan Nagy Sán
dor hódítása előtt foglaltatott írásba. Raske után Burnouf Jenő vala 
a zend tudomány igazi megalapítója ; napjainkban Spiegel a perzsa 
nyelvnek, a zendtől fogva az új perzsáig, legtekintélyesebb tudósa *). 

*) Chrestomathia Persica, edidit et glossario explanavit Dr. Friedrieh 
Spiegel, 1846. 

Grammatik der Pársisprache, nebst Spracbproben , v. Dr. Fr. Spie
gel 1851. 
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A zend, nyelvtana és szótára tekintetéből, közelebb áll a szan
szkrithoz, mint bármely más rokon árja nyelv; de hangjaira nézve 
azon fokon áll a szanszkrithoz képest, melyen a görög és latin nyelv. 
A szanszkrit s a zendben h, innen az Avesztában előforduló hapta 
hendu szanszkritul septa sindhu = hét folyó, az úgynevezett Pends-
ab (pen^ab, öt folyó) az Indussal és Szaraszvatival együtt. — A mi
ben a szanszkrit az éjszakiabb árja tagoktól különbözik, abban 
rendszerint megegyez a zenddel. P. o. Minden árja nyelv a szám
nevekben 1—100-ig megegyez egymással, de sajátságos a szanszkrit 
saliasra 1000, mely csak a zendben van meg, fgy hazanra — mi
ből az új perzsa hezár ,• a germán és szláv nyelvekben a towsend, 
tausend, tyiszicz stb. van, azaz tíz száz ; a görögben és latinban is 
más-más szó jelent ezerét. E tények, úgymond Müller, nagy törté
neti jelentőségűek, mert azt bizonyítják, hogy a zend és szanszkrit 
még azután is együtt folytatták életöket, midőn a görög és latin s a 
germán és szláv elváltak volt tőlök. 

A vallásra nézve még nagyobb az egyezés a zend . és szan
szkrit közt, mert abban a többi árják előtt ismeretlen nevű iste
neket imádnak : de a szanszkritban lévő legszentebb nevek a zend 
vallásban gonosz szellemek. — Ebből a tényből azt következteti 
Müller, hogy a Zoroaszter vallása is Indiában keletkezett, vagyis 
az az indárják vallásának elszakadása, s hogy a Zoroaszter tanítvá
nyai onnan kiköltöztek vagy kiűzettek, kik azután Baktriában és 
a nyugatiabb Iránban terjesztek hitöket a rokon nyelvű irán, vagy 
érán nép között. S most azt is látja már az újabb tudomány, hogy a 
zend inkább egyez a véda-korr&l, mintsem a szanszkrittal, sőt Mül
ler azt állítja, hogy maga a zend szó is a szanszkrit candas = vers-
mértékű nyelv (hasonló a latin scandere szó), mint Pánini a Védák 

Einleitung in die traditionellen Schriften der Parsen , v. Fr. Spiegel. 
I. Theil, Grammatik der Huzvarésch Sprache. 1856. 
II. Theil. Die traditionelle Literatur der Parsen stb. 1860. 
Avesta, die heiligen Schriften der Parsen, zum ersten Male iin Grund-

texte sammt der Huzwaresch Ubersetzung herausgegeben 1. 2. Bánd. 1851 
—1858. 

Neriosengh's Sanskritiibersetzung des Yacna, herausgegeben u, er-
láutert von Spiegel. 

Die altpersisehen Keilinschriften. lm Grundtexte mit Ubersetzung, 
Grammatik u. Glossar. v. Friedr. Spiegel. 1862. 
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nyelvét nevezi. Roth azt állítja, hogy a Véda és Zend-aveszta egy 
forrás két folyama, csakhogy a Véda teljesebb és tisztább. Az Ave-
sztának részei: Jaszna, Vendidad és a Jest-ek. Spiegel a Jaszna utó 
részét legrégibbnek tartja, mert abban az istenről való tan nincs 
még meghatározva; második helyen áll a Vendidad, melyben már 
világos a haladás egy theologiai rendszerre; utolsó helyre jutáiak a 
Jaszna első része és a Jestek, melyekben a szasszani kor szigorú és 
türelmetlen vallása mutatkozik. Az Aveszta sokáig örökölt hagyo
mány vala, melyet csak később foglaltak írásba, tehát az ékiratok 
régibb korú írott emlékek, mint az Aveszta első leírása. 

Az akhaemeni kor (550—330) az ékiratok kora. A 391. lap 
jegyzetében látjuk, hogy Spiegel azokat nyelvtani és szótári készü
lettel együtt kiadta. — Az achaemeni kor után következik a make
dón hódítás és a parthusok kora, mely a perzsa nyelv történeteiben 
egy nagy hézag. Ebben a görög és buddha, a keresztyén és babü-
lon-sémi hatás és szellem versenyeznek egymással; a míveltek a sé-
miség alakjában veszik míveltségöket. 

De Ardesir-rel 226-ben, Kr. u. ismét honi, perzsa, fejedelem 
kezd uralkodni, — a Szasszanidák kora. Ezek a régi vallásos köny
veket részint írott töredékekből, részint szóhagyományokból meg
újítják, s a nép nyelvére fordíttatják, melyet pehlevi, most huszvares 
nyelvnek neveznek, de mely nem más, mint a nép közt, kivált a ke
leti részekben, élt párszi nyelv. Spiegel, mint látjuk, az Avesztát a 
huszvares fordítással együtt adja k i , mely ugyan teli van sémi és 
más vegyülettel, de alapjában árja nyelv. S a Szasszanidák gyűj
tetek a régi hősi emlékezeteket is ; az ö koruk a nemzetiség föléle
désének kora. Ez megszűnik az arabok hódításával, midőn az utolsó 
Szasszanida, Jezdedsirt, 651-ben életét és birodalmát veszté. 

Most új vallás, a mohammed vallás, eloltja a tüzimádók tüzeit, 
az arab míveltség is a perzsa nemzetiség kárára terjeszkedik. De 
a földbirtokosok és földmivelők emlékezeteiben élnek a régi kor em
lékei, s az azt dicsőítő dalok, kivált á keleti tartományokban, Bak-
triában, hová a hódítók karja és elméje csak gyengébben hat el. Ott 
már 870-ben támad fel új honi fejedelem, Jakab; s a khalifák ha
talma gyengülvén, előbb a szamaniak, azután a gaznevidák honi 
nemzetsége uralkodik, kik a hazai emlékeket gyűjtik és szerkesz
tetik , különösen nagy Mahmud, a második gaznevida. Ezekből al-
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kotta Firduszi a halhatatlan eposzt, a Sah-nameh-t, 1000 körül Kr. 
u. lehető tiszta perzsa nyelven, mi megalapítja az új perzsa nyelvet. 

A IV. fejezetben ugyancsak Mutter Miksa az egybehasonlító 
nyelvészet szanszkrit vizsgálatainak utolsó eredményeit 
közli, melyekben azonban leginkább a Védák (Rig-véda) nyomossá-
gát tünteti ki. Volt idő, midőn a keltek, germánok, szlávok , görö
gök, itáliaiak, perzsák és hinduk ősei együtt, úgy szólván, egy haj
lék alatt laknak vala, külön a sémi, túrán népek őseitől. A nyelvek 
bizonysága szerint a hinduk utoljára hagyák oda a közös hajlékot, 
miután éjszaki testvéreik (germánok, szlávok, görögök, itáliaiak) 
már éjszak-nyugat felé elszéledtek vala, kik az emberiség történe
teiben a legnagyobb szerepre voltak meghíva. A hinduk tehát ma
gok indúlának délfelé, s általkelvén a Hindu-kus és Himalája he
gyein , elfoglalák előbb az Indus, később a Ganges vidékeit. Az 
éjszaki nagy hegyek századokig zárták el őket a többi világtól, 
mert a hajdankor nagy hódítóji — Szeszosztrisz, Szemiranisz, Ne-
bukadnezzar, Kürosz — nem zavarák meg fészkeikben. Belföldi 
mozgalmak, új uralkodók támadásai és letűnései voltak ugyan kö-
zöttök is : de a nép nem volt történeti szerepre teremve, az elmél
kedés eszméji csökkentik vala a hinduk gyakorlati és erkölcsi jel
lemét. A hindu mindig a múltban és a jövendőben élt, a jelenvalósá
got nem becsülte. A hit és bölcselkedés vala minden foglalatos sága. 

A Rig-védában az árja világ legrégibb emlékét bírjuk. Az em
ber, magára hagyva, de termékeny dús földön, az állati lét minden 
hajlandóságaival küzdve, kinyitja és fölemeli szemét, s nevet ád a 
természet minden tüneményeinek. A tüzet agni-Ta.dk, a nap-világot 
Midra-nak, a szeleket maruts, a hajnalt usas-nak nevezvén el, azo
kat hamar személyesíti, magához hasonló, sőt magánál nagyobb lé
nyeknek képzelvén, dicsőítvén és imádván. A hindu ember a kebe
lében is érezvén valami erőt, mely nemcsak benne és vele él , ha
nem a mely által maga is él , azt brahma-nak nevezé, mert brahma 
erőt, akaratot, kívánságot jelent. De képzeletében a személytelen 
brahma is mind nagyobb és isteniebb lesz, tehát brahnianaspati-nak 
(=z erő urának) nevezi, mely név azonban sok istenre illik. De még 
azután is érez magában valamit, a minek nincsen neve, egy hatal
mat , mely bírja az isteneket, az eget, minden élőt.. Azt atma-nak 
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nevezi; átma = maga, ön, legyen az isteni vagy emberi. Az atma-t 
is mind nagyobbra képzeli, de nincsenek tulajdonságai, azt tehát a 
bölcselkedésnek hagyja : ellenben a brahma (gen. neutrius: brahma, 
génit, brahmanas, mint náma, námanas = nomen, nominis) utóbb is
tenné válik, brahma (mascul.), s imádják mint a visnu-t és siva-t, két 
más népszerű istenséget stb. 

Az V. fejezetben Meyer Károly a kelt nyomozások eredmé
nyeit, aránylag bővebbe a, adja elő. Európában mai napig a kelt 
nyelvnek két nagy dialectusa van : 

1. a gall vagy brit dialectus, magában foglalván a kymry vagy 
ivelsch, a kom (kihalt már), s az armor nyelvjárást Bretagne-ban, 
Francziaország nyugati csúcsában; 

2. a gael, gadhel vagy érsz dialectus, melyhez tartoznak a fen 
vagy irf a skót (gael), és a inanx nyelvjárások. 

Mcyer nézetei szerint a keltek Ázsiának azon részéből, melyet 
ázsiai Scythiá-nak neveztek volt, két úton, vagy folyamban költő-
zenek be Európába. Az egyik folyam Sirián és Egyiptomon keresz
tül s Afrikának éjszaki tartományain végiga gibraltári szoroson jőve 
Európába, s általhaladván Spanyol- és Francziaországon, három ágra 
vált. Az éjszaki ág Nagy Britanniába és Írországba jutott, a déli 
Itáliába, a keleti az Alpok és a Duna mentiben a Fekete tengerig ha
tott visszafelé. A másik nagy folyam, eredeti fészkéből igenesen 
jőve Európába, az európai Scythiába, s innen részint Skandinávián 
keresztül, részint a Balttenger partjain Prussián és éjszaki Német
országon keresztül a Nómettenger partjaihoz ért. Az első folyam ré
gibbnek látszik, mely Nagy Britanniát több századdal előbb érte el, 
mint a másik folyam. Az első folyam főbb nemzetei Spanyolország 
kelt-jei, és a gallus-ok. Ezektől származik a három törzs, mely An
gliát egymásután birta és nevezte el, úgymint az Alvanok (Alauni, 
Alani), kik Alv nevű istenöktöl kapták nevöket, s kikről Anglia 
(Álv-ion, Alavicov) Albion-nak, azaz Alv szigetének neveződött; az 
Aedu-ok, az Aed nevű istentől, kikről Anglia Aeddon vagy Eiddyn 
(Edin = Aed-ion)-nak neveződött, s melly név megvan még az Edin-
burg névben; a Briton-ok (Brython) , kik neve a Bryt, vagy Pryd 
nevű istentől való, s kikről a szigetet Brytain, Prydain, Britannia-
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nak nevezték. Az ain szó = ion (Alv-ion), — yn (Eidd-yn) , azaz 
kerítés, sziget. 

A másik folyamnak, melyet keleti folyamnak is lehet nevezni, 
főbb népei a pikt-ék és skót-ok, kik idöszámlálásunk III. századától 
fogva sokáig bírták Nagy Britanniát. Nevezetes, hogy apí&í-eket 
feketéknek, a skót-óksá szépeknek híják. Fion, többesszámban fena, 
szép, s így híják rendesen a skótokat *). Egyik ír szóhagyomány 
azt tartja, hogy afion-oik Afrikából és Spanyolországból érkeztek 
Nagy Britanniába. Meyer azt vagy az első kelt folyamról érti, vagy 
még egy előbbiről, melyben egy sküth-kelt (vagy finn-kelt) faj , a 
melyhez a régi ibérek s a még létező baszkok is tartozhattak, jutott 
az angol szigetekre. A keleti folyam 600 körül K. e. juthatott oda, 
mely időben, mint Herodotusból tudjuk, általános népmozgalom 
vala. Ebben a keleti folyambeli keltek a nyugati folyambeliekkel 
ütközének össze, s egyik eredménye a galiusok berohanása Itáliába. 

A ^ion-ok közt leghíresebb törzs vala az Ua-szin, azaz , szép 
törzs, mely egyszersmind a költészetet kedveli vala, miről a gael és 
gall irodalom két leghíresebb neve tanúsít, az Oiszin (Osszián) és 
Talueszin (Talieszin). Osszián az ua-szini énekesek képviselője, 
Talueszin egy más törzs énekeseit képviseli, kik a művészetet az 
uaszin-októl örökölték. 

A mai kelt nyelv tanulása szükségessé válik annak megítélé
sére ; hogy milyen kéltség fordul elő a latin, a spanyol, franczia, de 
kivált a germán nyelvekben. Biztos útmutatót adnak a Grimm által 
fölfedezett hangváltozások a rokon nyelvekben; Meyer az úgyneve
zett Grimm törvényt a kelt nyelvben is feltalálja, mit a következő 
példákkal igazol : 

Szan Gór óg Gót Felnémet ~Kelt 
szkrit. és Latin. é. s Angol. Ó és Új. Welsch, ír. 

tan tstv-siv, tav -VQ G. than-jan, 0. den-jan W. tyn-u, 
tend-ere ten-uis 

A. 
thann-i 

thin 
U. dünn ten-yn 

/ . tan-aigh 

*) A Revue des deux Mondes , 1863. Octob. másik füzetében azt ol
vassuk : „Avant longtems les braves Finiens s' assembleront dans leur force, 
— s a jegyzet így magyarázza, hogy a titkos társaságok nyelvében az ír-ek 
magokat finiens-nek híjják. Lásd ott a KLa misére en Irland* czímtí czikket 
a 967. lapon. 
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Szan Görög Gót felnémet Kelt f 
szkrit. és Latin. és Angol. 0 és Új. Welsch, ír. 

dant-a 6-dovgf G. tunth-u 0. zand W. dánt 
dent A. tooth r 

U. zahn I. deant 
dhá- tí-&t]-fii A. do 0 . tuo-n 

?7. thu-n 
TT. d a - i = tevő 

madhu fté&v A. mead 0. meth W. medd 
7. meadh 

— xÍQ-at 
corn-u 

G. haurn 
A. horn 

Í7. horn W. corn 

— gan gen-ui G. kuni 0. khunn-i, JF. gen-i 
A. kind khind 

Ú. kind 
/ . gean 

(han-u) yév-vg} G. kinn-i 0. khinn-i W. gen-au 
gena A. chin U. kinn 

hans-a W G. gans • 0. kans W. gwydd 
(ghans- A. goos Í7. gans I. geadh 
helyett) 
(h)ans-er 

pad-a aod-, ped- G. fot-u 0 . vuoss W. ped (ped-
A. foot U. fuss a w l = p e d -

ester) 
7ZÍtVQSg G. fidwor 

A. four 
0 . vior 
Ű. vier 

W. pedwar 

ap-a <$tzó A. of Í7. ab W. ap 
— Xeífi-OJ 

labium 
A. lip Í7. lippe TP.Uyv-u, 

llavar 
bandh nsiö-j G. bind-an r 

0. pint-an Tf. bydd 
foedus A. bind Ú. bind-cn 

bhű cpv- 5 fu- Cr. szász, be- 0. pi-m TF.bu 
A. t őbe [on í U. bi-n / . bi 

Ebből a hangok következő változása tetszik ki : 

Foghangok. 

. A kelt t (aspir.) Ang. th Felnémet d 
„ d (med.) „. t n z 
„ d (aspir.) „ d n th 
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Kelt c (tenuis) Angol h Felnémet h 
„ g (média) „ k „ k ^ 
n 8 (aspirat) „ g „ O. k ; Uj g. 

Ajakhangok. 

Kelt p (tenuis) Angol f Felnémet Ó v ; Uj f, b. 
„ 11 (média) * „ 1 „ 1 
„ b (aspirat) „ b „ O. p ; Új b. 

A mely angol és német szókban, a megfelelő kelt szókra néz
ve, nem találjuk meg az itt emiitett hangváltozási törvényt, azon 
szók viszonya a kelthez nem természetes, hanem csak esetleges. 

Ezután Meyer a kelt nyelv egy sajátságára figyelmeztet, mely 
az ó egyipt nyelvben is föltetszik. Tudván, hogy a szanszkrit, gö
rög, latin nyelvet az újabb európai nyelvekhez képest összefoglalók, 
mert a szók viszonyait ragok, nem praepositiók vagy segédigék által 
fejezik ki , p. o. equus tangitur telő, ellenben az új európai nyelvek 
szétbontok, mert a szók viszonyait ragok és segédigék által fejezik 
k i , p. o. the horse is struck by a spear = das pferd wird mit einem 
speer getroífen : azt lehetne gondolni, hogy a jelenben szétbontó 
nyelvek valaha mind összefoglalók valának, mint p. o. a gót nyelv 
valóban is összefoglaló a német nyelvhez képest. Már a kelt nyelv
ben az fordul elő néha, hogy az igének személyei nem ragképen, 
hanem külön szók által vannak kifejezve, pedig a kelt nyelv, ko
rára nézve, sokkal felülmúlja a gótot. Lehet-e föltenni, hogy evvel 
a kelt már szétbontási ösztönét tanúsítja ? Meyer inkább azt itéli, 
hogy a keltnek emez állapotja a szanszkrit összefoglalást előző kor
ból való, tehát a nyelv eredeti állapotja, minthogy az összefoglalást 
mindenesetre a szók külön állása előzte meg. E felfogás mellett 
szólna, úgy hiszi Meyer, az ó egyipt nyelv is, melynek szent nyelve 
így mondja p. o. ai-a megyek, sd-k mégy, ai-/ megyén, ellenben a köz 
(demoticus) nyelve így: ei-ed én megy, ek-ai te megy, e/-ai ő megy. 
S miután Meyer még több egyezést felmutatott a kelt és ó egyipt 
közt, egy-egy helyütt a finn-keltséget is megemlítvén, így fejezi be 
előadását : „Megmérvén egyfelül a kelt és ó-egyipt, másfelül a kelt 
és szanszkrit közti egyezéseket, igazoltnak tartom azt az állítást, 
hogy a kelt a szanszkrit és egyipt közti közepet foglalja el, s hogy 
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az emberi nyelv fejlődésének azon fokán áll, mely határos az elmés 
gyermekkori szétfolyással és a szép összefoglalással, melyet a szan
szkrit képvisel. Ugyanezt a közepettiséget tartja a sémiség és finn-
ség közt is, mely kettő együtt sokszor a kéltség nem szanszkritságá-
ban részesül. Ezen belső rokonságnak , s nem annyira a külső érül-
közésnek kell tulajdonítni sok kelt elemek hasonlóságát ama két 
nyelvvel i s , melyek egy kelt-finn ághoz látszanak tartozni, t. i. a 
baszk és az etruszk nyelvekkel." 

A VI. fejezetben, mely aránylag hosszabb az előbbieknél 
(172—262.11.), Bunsen maga közli a sémi nyelvek körül tett 
vizsgálatok eredményeit. Az árja iskola, úgymond Bunsen, sü
ket vala minden további rokonság iránt, még azután is, hogy az ó-
égyipt nyelv hozzáférhető lett. Gesenius és Ewald a héber iskola 
két feje, kimondák ugyan, hogy a három bötüjü héber gyököket két 
bötüjü gyökerekre szorítván, sok eredeti rokonságot lehet a héber 
és szanszkrit közt feltalálni. Ezt Fiirst, ki zsidó, még inkább De-
litsch és Rödiger, Gesenius utódja Hallában, nagyban ki is vitték; s 
a két utóbbi még tovább is haladt volna, ha annyira nem mellőzi az 
égyipt fölfedezéseket. Az égyipt nyelv a szanszkritság és sémiség 
összekapcsoló tagja. A merev indgermán iskola elvül fogadta el, de 
soha nem igazolta, azt, hogy el kell vetni minden történeti ro
konságot a nyelvek közt, mely nem alapúi a grammatikán, a kép
zők, ragok hasonlatosságán. De a grammatikán túl a szók gyökerei 
hasonlók lehetnek olyan nyelvekben is, a melyek a grammatikára 
nézve nem egyezők, — mit Bunsen így fejez ki : „Nem látom azon 
fölvevésnek alapját, mely szerint ott, hol a grammatikai alakok 
azonossága vagy rokonsága nem látszik meg, gyökszavi rokonság 
nem lehetne" „Mert a gyökszók általános rokonsága, közös 
eredetet és közös történetet bizonyít azon korban, mely megelőzte 
volt a nyelvek fejlődésének ama fokát, a melyen a nyelvtani alakok 
támadának." A grammatikai alakok keletkezése, úgy hiszi Bunsen, 
az emberi beszéd történeteinek legújabb idejébe esik. De túl kell 
menni ezen, különben nem lehet kiszabadulni a szűk körből, melyet 
az árja nyelv-tudomány vont, s melyből ha ki mernek lépni, p. o. a 
nyelvek osztályozása végett, mind egyre botlanak. A szokott nyel-
vészkedési eljárás elégtelen, ha rokonságot akar állítani az iranság 
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(árjaság) és az ezt megelőző beszédalak köz t ? milyen például a 
baszk nyelv. Pedig nem lehet előbbre menni a hasonlító nyelvé
szetben , tehát az etymologiában sem, ha ki nem nyomozzuk e fel
adatot *). Mihelyt a legközelebb rokonság határán túl terjesztjük 
vizsgálatainkat, fel kell hagyni a szorosan vett grammatikai hason
lítással, különben bukunk, s ellenkezésbe ju tunk minmagunkkal . 

Bunsen tehát a sémiségre, belé tudván az égyiptet, alkalmazza 
eddig követett methodusát. Ha az árja nyelvek Közép-Ázsiának ke
leti részéről terjedtek : a sémi nyelvek az emberiség emez ősi<fész-
kének nyugati részéről indultak ki. A sémi nemzetek nem hatottak 
be Európába, néhány ideiglenes beszáguldozásokat kivéve, de Afri
kába behatottak, s a sémi alakulás az afrikai nyelvek alapszövedéke 
a Középtengertöl fogva Afrika titokteljes belsejéig. Bunsen négy 
szakaszban ér tekezik: A) a Mamiról, vagy a történetek előtti sémi
ről , mely is az égyipt nyelv, melynek lányai a köznépi (demoticus), 
és a kopt nyelv; — B) a khaldairól, még pedig az eredeti babüloni 
nyelvről , mely a történeti sémiségnek anyja ; azután a babüloni és 
mesopotamiai khaldairól , vagy a legrégibb éjszaki sémiről; végre 
annak utolsó alakulásáról, a zsidó és keresztyén khaldairól , Dániel 
prófétában, aTargumban , s a keresztyén khaldaiban vagy siriaiban ; 
— C) az arabról, vagy a déli sémiről , melynek két ága van, a him-
jar az abessyniai dugvánnyal , s az éjszaki a r ab ; — D) a héberről, 
vagy a bibliai nyelvről, Mózestől a Makkabeusokig, melynek nyelv
járásai afönik és pun vagy karthágói nyelvek. — A héber az éj
szaki sémiség ifjabbik ága. Ismertetésünk csak az A) alat t i ra , az 
égyiptre szorítkozik. 

*) „You have hitherto studied the natural history of the most gram-
matical (and therefore, I believe, youngest) languages : you have thus found 
a method for imderstanding the latest part in the formation , representing 
therefore, I suppose, the most recent period in the history of humán speecb. 
Of course this method will not carry you farther; and that is the reason, 
why you have always signally failed whenever you have attempted to clas-
sify languages beyond that narrow family-connexion. Your method proved 
insufficient when you attempted to establish an affinity between the Ira-
nian stock and a formation anterior to that individual system of forms , as 
for instanco the Basque language. Still we cannot proceed further in com-
parative philology, and consequently in ethnology , without investigating 
that problem. We must therefore ask two questions : why should there not 
be an affinity, where we find living, althougk notdecayed, rootsin common? 
and if there is, why should there not be found a method of establishing it ?a 
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Az égyípt (khámi) nyelv a nyugatázsiai eredeti életnek a tör
téneteket előző korban történt lerakodása a Nilus völgyében, mit 
avval bizonyít Bunsen, hogy az égyipt nyelv gyökszavai nagyobb 
részint egytagúak, s általában azonosak a megfelelő szanszkrit és 
héber gyökökkel, s hogy grammatikai alakulása hasonlít részben a 
szanszkrit, részben a héber alakokhoz, de a névmások kitünöleg 
sémiek, nem csak az önállók, hanem a ragok is, p. o. anuk, nuk, nek, 
én = héber anoklii ; entek, nőnemben enta te = héb. attak, khald. 
antah ; entuf ő, nőnemben entus = héb. hu, v.; — anen mi , entu-
ten t i , entesen s nőnemben sen ők, —• héber : anahnu, atem és aten, 
hem és hen. A szók még alig különböznek a nyelvtani kategóriák 
szerint, azok mintegy alakuló félben vannak még; ragozás is alig 
van; ti a kettösszám, u a többesszám ragja. P. o. hem =. benne, 
hem-u bentlévők, lakosok, em-sukt = ból-tojás, tojásból = a kro
kodilus. Az igeragozás ez : 

iri-a teszek 
iri-ek tessz (hím), iri-et tessz (nő) 
iri-ef teszen (hím), iri-es teszen (no) 
iri-en teszünk 
iri-ten tesztek 
iri-sen tesznek, 

továbbá: iri-en-a tettem ; aua-iri fogok tenni, iri-f tevő (hím), iri-s 
tevő (nő) stb., mai = jöni, szóval alakuló óhajtó mód is van , p. o. 

mai pai ha-a 
possis volare anima mea; 

mai rem-i 
possim flere ego; 

a passivumot ut képezi, p. o. aa imádni, aa-ut, imádtatott, aa-ut-et 
imádtatott ő, a kit imádtak. Cselekedtetö alak is van, mely a héber 
hijil-hez hasonlít. Szóval az égyipt igeragozás félig árja, félig sémi
féle. — A nyelvi bizonyítékokból következő történeti eredményt 
húz ki Bunsen : 

Az égyipt és az eredeti ázsiai nyelv közt, mielőtt ez még nyu
gatira (sémire) és keletire (árjára) oszlott volt, eredeti és szerves 
kapcsolat vala; tehát az árja és sémi nemzetségek eredetileg kapcso
latban valának egymással; — Ázsiából Egyiptomba még Noeli előtt 
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történt a költözés, mert az égyiptombeliek szóhagyománya nem tud 
semmit az özönvízről, vagyis ama nagy eseményről, mely a Kauka-
sus és Ararát, az Altaj és Paropamisus közt az emberiség első lakó 
helyeinek éghajlatját elváltoztatta. Az égyipt nyelv már 3000 évvel 
a mi idöszámlálásunk előtt merevült meg. Egyiptomnak eredeti neve 
khdmi azaz fekete ,• a kitárni vagy egyiptomi az ázsiai sémiségnek 
első különbözetlen foka. Ha a Biblia Kánaánt Khám fijának ne
vezi, annak földirati értelme van, mert a kánaáni törzsek Egyiptom
ban laktak volt. így nevezi a Biblia Nimródot kusi-nak, s a magya
rázók híjában keresik az ázsiai Kus országot. Csak egy Kus van, 
Aethiopia; de azért Nimród oly kevéssé vala éthiop (néger) vér, 
mint Kánaán nem vala egyiptomi; hanem az Oxus-on túli néptörzs, 
melyet Nimród képvisel, hódította volt meg előbb Afrikának ama 
részeit, s azután téré vissza Nimród alatt, Ázsiában az első birodal
mat alapítván *). 

Az a nyelv, melyet a babüloni és ninivei ékiratok mutatnak, 
az ázsiai sémiség első foka, mely az egyiptomi vagy khámi után 
következik. A szógyökök többnyire még két betüjüek, úgy hogy a 
babüloni nyelvhez legközelebb fok az éjszaki sémi vagy héber, 
legtávolabb fok pedig a déli sémi, vagy az arab. 

A sémiségnek köszönjük a betű írást, melylyel az európai nem
zetek élnek. Úgy látszik, a rún írás is Ázsiában keletkezett; lega
lább a tizenhat legrégibb rún, képírást (hieroglypha) mutat. 

A másik szakasz, mint már tudjuk, Müller Miksa levele Bun-
senhez, a melyben a nem-irán és nem-sémi nyelvek körül tett vizs
gálatok utolsó eredményeit közli, s a melyet itt bővebben fogunk 
ismertetni. Keletindiának ős nyelveiről régibb ólta folyt a vita, hogy 
hová tartoznak, az árja nyelvfajhoz-e vagy máshoz. Azt bizonyít
ják a nyelvek, hogy grammatikájok nem hagyhatja el az eredeti 
alakot, bármennyi szókat fogadnak is el más fajú nyelvből. Azon
ban még a grammatika is utánozhat idegen grammatikát, jóllehet 

*) But the Turanian (Transxanian) tribe, representated byhim(by 
Nimród), came as a devastating people, which had previously conquered that 
part of Africa, bak intő Asia, and there established the first great empire. 
Pag. 191. 
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nem szűnik meg az lenni, a mi eleitől fogva volt. LeggyÖzÖbb példa 
erre nézve a perzsa grammatika, mely az ilyen példákban : dil-i-
rnen vagy dil-em (szív-em), alkalmasint sémi minta után, olyan szó-
fűzést fogadott el, mely ellenkezik az árjasággal. így az aszamez 
nyelvben manuh ember, a szó mind egyest mind többest jelenthetvén, 
úgy ragoztatik, mintha altáji nyelvbeli volna, p. o. 

génit, manuh-or emberé és embereké, 
dat. manuh-oloi embernek és embereknek, 
accus. manuh-ok embert és embereket, 
loeat. manuh-ot emberben és emberekben, 
ablat. manuh-e embertől és emberektől. 

De ha világosan ki akarják fejezni a többesszámot, bilah, hont 
vagy bur sokaságot jelentő szókat ragasztanak a szóhoz, így : 

nominativus manuh-bilak, 
genitivus manuh-bilak-or, 
dativus manuh-bilak-oloi, 
accusatívus manuh-bilak-ok 
locativus manuh-bilak-ot 
ablativus manuh-bilak-e 

Pedig a nyelv árja eredetű. De könnyen képzelhetjük, mint 
jut arra a nép, mely új szanszkrit nyelven beszéli, hogy így fejezze 
ki a sokaságot, miután a régi szanszkrit végzetek elenyésztek. A 
bengál, aszamez, odra, hind, Mndusztdn, mahratt, guzerat, szindh, 
khaszija, kasmír nyelvek mind árják, a vér, mely grammatikájok
ban kereng, árja vér. Ellenben Indiának déli nyelvei, nem árják; a 
kérdés tehát, mely felette nagy történeti érdékü, az, hová tartoznak 
ezen nyelvek ? S Müller azt feleli a kérdésre, hogy azok a túrán 
nyeZv-fajhoz, vagyis az áltajiakhoz, tartoznak. 

Müller legelőször is a túrán nyelvészet történeteit vázolja. A 
túrán nyelvészet, úgymond, az emberiség ősi történeteire nézve a 
legnagyobb jelentőségű, s az bizonyosan több kedvelésre találna az 
egybehasonlító nyelvészek részéről, ha magában annyi nyelveket 
nem foglalna, miszerint lehetetlenné válik az egész sereget tudomá
nyosan áthatni. „Az a szabály, mely szerint nem kell olyan nyelvről írni 
a melyen nem tud írni az ember, igen üdvös, de azt nem lehet a tú
rán nyelvek végtelen elágazásaiban megtartani." Minden osztályozó 

. . .. 
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tudományban engedékenynek kell lenni ; s ha az egybehasonlító 
boncz-tanárnak szabad általános jel lemek után rendezni olyan álla
tokat is, melyekről csak gyenge rajzokat kaphat, s a melyek nevei
ről is alig bír emlékezni vagy azokat kimondani : talán lehet a tú
rán nyelveket a szorosabb és mélyebb tudomány nélkül is osztá
lyozni, mely különösebb vagy gyakorlati czélra mellőzhetlenül szük
séges. — Ezen mentség után általmegyen Müller a túrán nyelvészet 
történeteire, első helyen Gyarmaihi-t említvén. 

Sok magyar olvasó nem is képzelheti talán, hogy Gyarmathi-t, 
kit nálunk nem sokra becsültek vala s nem becsülnek mai napig 
sem, a külföldi irodalom az egybehasonlító nyelvtudomány egyik 
tisztes hősének tartja. „De, úgymond Müller, ha meggondoljuk, hogy 
Gyarmathi a munkáját még az egybehasonlító nyelvészet alapjainak 
lerakása előtt írta m e g , magas helyet érdemel a tudomány alapítóji 
közt" *). Az ő hasonlításai nem puszta szó-hasonlatok. Hogy nyel
vének közös eredetét a finn nyelvvel ál l í thassa, az okokat a kép
zők , declinatió és conjugatió , a névmások, postpositiók, adverbiu-
mok és szófüzések hasonlatosságaiból meríti . . . . . . Mind a mellett 
határozottan elveti a magyar-finn nyelvek hasonló egybeköttetését 
a török nyelvvel. F ő oka , melyet eme hasonlatosság ellen felhoz, a 
névmásokból van véve, melyek, azt mondja Gyarmathi, annyira kü
lönböznek a finn-magyaroktól, hogy kirekesztik a közös eredetet. 
Mi ellenben, úgy folytatja Müller, azt fogjuk látni, hogy épen a név
másokban találták fel azóta a legszembetűnőbb egyezéseket 2 ) . Azt 

') If we consider that Gyarmathi's work was written before evén the 
foundation of the science of Comparative Philology was laid, he deserves to 
occupy a very high rang among the founders of this science. 

*) Müller a szóban lévő levelét Oxfordban, 1853. augustushavában 
írá,, s a Bunsen könyve , mint tudjuk, 1854-ben nyomaték ki. Ugyanekkor, 
jelesen 1854. Oktob. 20-kán, ezt olvasám Gyarmathiról a magyar Akadémiá
ban : „Látjuk ezekből (miután Gy. könyvének De affinitate stb. tartalmát elő
számláltam volt), hogy Gyarmathi kezénél olyan könyv is vala , melyet ma 
sem kaphatni Pesten ; de látjuk azt is , hogy munkája inkább halmaz, mint
sem egyöntetű könyv : de azért becses halmaz. Eljárását pedig abból mél
tányolhatjuk, hogy — úgymond — a rokonságot nem helyezi hasonló szókba, 
hanem képzők , hajtogatás (viszonyragok), névmások és ezekből lett ragok, 
viszonyítok , igeragozás és szófüzés hasonlatosságába. Ezen rovatok szerint 
adja elő a lapp, finn, észt nyelvek hasonlatosságát a magyarral; a többi hét 
keleti finn nyelvről keveset tud mondani, eszközei hiányossága miatt. — 

26* 
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is megemlíti Müller, hogy ugyanakkor Kollár az ellenkezőt, a torok 
és magyar nyelv hasonlatosságát, fejezé k i ? azt mondván, hogy a 
két nyelv a nyelvtani alakokra nézve egymással megegyez, de ta
gadván a szók hasonlatosságát. 

Gyarmathi után a szerző Klaproth-ot a „Reise in den Kauka-
sus, 1814." és „Asia Polyglotta, 1823." czímü munkáji, Rémusat-ot, 
a „Recherches sur les langues Tartares, 1840.", és Amdt-ot, az „Über 
den Ursprung der europaeischen Sprachen 1817. és 1820." miatt em
líti. Arndt munkája még 1800-ban i ra ték , az egybehasonlító nyel
vészet orosz időszaka alatt (during the Russian period of compara-
tive philology). De Rask először vázolá merészen a túrán, vagy a 
mint ő nevezi, a sküth *) nyelvészetet. Megmutatá , hogy hajdan az 
egész európai éjszakon finn nyelven beszélitek, s hogy rokon nyel
vek övezik vala körül Európának, Ázsiának és Amerikának éjszaki 
tartományait. A grönlandi nyelv volna az özönvíz előtti h íd , mely 
a régi világot az új világgal egybekapcsolja; a sküthség tehát Ásziá-

Gyarmathi rövid idő alatt sokat tet t ; ha sok helyütt hibázott, onnan van, 
mert nem törte fel a kérget; nem sejtötte a betűk változásainak törvényeit. 
Innen szándéka, elve ellenére, néha külső, látszólagos hasonlatossághoz ra
gaszkodik. — De hogy a török-tatár nyelvek hasonlatosságát a magyarral 
tagadta, s ezt írhatta : Pronomina illarum linguarum (a török , tatár és ma
gyar nyelveké) nullám inter se habent similitudinem , praecipue personalia 
— alig tudjuk megfogni. Schlözer, ki a töröktatár nyelvek rokonságát a ma
gyarral nem hiszi vala, bizonyosan hatott reá i de mint vehette el szeme 
világát is erre nézve, azt nem tudjuk megérteni." 

*) A sküth, vagy a mint ok nélkül magyarosítottuk , a szittya , névvel 
nagyon különösen van a magyar irodalom. Ha valakinek az egész áltajisá-
got (lapp-finn , észt stb. vogul, magyar, osztják stb. törtöktatár , mongol-
mandsu, szamojéd) tetszik sküth-xiék vagy csud-nak nevezni, az ellen se a 
nyelvtudománynak se a történelemnek kifogása nem lehet: de ha az áltaji-
ságnak egy ágát, teszem, a magyart, nevezzük sküth-nék, akkor be tartozunk 
bizonyítani, mi oknál fogva rekesztjük ki a török-tatár nyelveket, vagy az 
ugorság egyéb nyelveit ? Annak ugyan akár történelmileg akár nyelvésze
tileg bajos lesz megállható okát adnunk. — Épen most veszi a magyar kö
zönség Télfy János eme könyvét : „Magyarok őstörténete. Görög források a scy-
thák történetéhez." Pest 18C3. Még ha Müller fölvételét, melyet itt ismertetünk, 
elfogadjuk, sem lehet a könyv czímét igazolni. A scythák történetei, a szerint, 
a magyarok őstörténetei. Hogy megmutassuk ezt, a magyar nép, mint politikai 
egyed, s a magyar nyelv, mint amaz egyed lelke, nyomait ízről ízre visz-
sza kell származtatni azon scythákig, kikről a görög források beszéllenek. 
Ezt a feladatot pedig még senki sem fejtette meg! 
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ban a Fehértengertöl a Kaukasus völgyeiig, Amerikában Grönland
tól fogva délfelé, Európában pedig Finnlandtól fogva Britanniáig, 
Franczia és Spanyolországig terjeszkedett volna. Ezt a nyelvlán-
czot legelőbb a kelt, azután a gót, s utoljára a szláv beköltözések 
szaggaták el, úgyhogy annak nyomai csak úgy látszanak ki most, 
mint hegyek ormai egy általános özönvízből. Csak Ázsia éjszaki és 
közép tartományain, alkalmasint eredeti fészkeiben, maradt meg tö
retlenül a sküthség tömege, s onnan ereszté ki a történeti időkben 
azon hódító csapatokat, melyek előtt az árja világ minden főváro
sainak falai meg-megrendülének. — Raske így osztályozá a sküth-
séget: 1) éjszak-ázsiaira, 2) éj szak-amerikaira, 3) tatárra, 4) mon-
gol-tunguzra. —• Raske nem tölthette be néprajzi térképét; germán 
nyomozásait Grimm folytatá, a sküth világra nézve Schott és Castrén 
valának utódjai *). 

Schott az 1836-ban megjelent „ Über das Tatarische Sprachen-
geschlechtu-l)en bátran rajzolja a feladatot, melyet azután 1849-ben. 
kibövite; azonban leggyakrabban hivatkoznak erre : „Das Zahlwort 
in der Tschudischen Sprachenclasse, wie auch im Türkischen, Tungu-
sischen und Mongolischen" Berlin 1853., melyre itt Müller is foly
vást hivatkozik. 

Castrén sok új ismerettel bövíté a túrán nyelvészetet. Nem 
fogom itt munkájit elősorolni, minthogy bővebben ismertetem azo
kat a „ Vogul népu czímü munkában, mely nyomtatás alatt van. De 
a túrán nyelvek osztályozását, melyet Müllernél Castrén és Beresin 
után találunk, fel kell hoznunk. Az egész turánság öt fő ágra oszlik, 
melyek s al-ágaik következők : 

*) Raske-tól idézi Müller : Über die Thrakische Sprachclasse 1818. 
Über das Altér u. die Echtheit der Zend-Sprache, deutsch von H. von der 
Hagen, 1826. Reánk nézve nevezetes : Raesonneret Lappisk Sproglaere stb. 
Köbenhavn 1832. Ennek előszavában elbeszélli Raske , hogy a lapp nyelv 
már tanuló korában vonzza vala figyelmét; utóbb Péterváratt az Oroszbi
rodalomban lévő finn nyelvek körül vizsgálódván , még erősebb lön a lapp 
nyelv iránti érdeke. Hazakerülvén keletindiai utazásából, s annak meg
mutatásához fogván, mint kapcsolódik a lapp nyelv az orosz birodalombeli és 
éjszakázsiai nyelvekkel, szükségesnek találá a lapp nyelvet, a meglévő esz
közök segítségével tudományosan előadni, s így támadt az itt említett lapp 
nyelvtan. 
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I. A finn ág, melynek al-ágai : 

1) ugor: 2) bulgár: 3) permi: 4) csud: 
a) magyar, a) cseremisz, a) permi, a) lapp, 
b) vogul, b) mordvin, b) szirján, b) finn, 
c) ugor-osztják, c) votják, c) észt. c) votják, 

II. A szamojéd ág : 

2) keleti szamojéd: 
a) osztják szamojéd, 
b) kamaszin-szamojéd, 

c) jeniszeji szamojéd. 

ü l . A tatár ág: 

: 2) tatár (éjszaki): 
a) kirgiz, 
b) baskír, 
c) nogaji, 
d) kumi, 
e) karacsaj, 
f) karakalpak, 
g) mescserjak, 
h) sziberiai-jakut. 

IV. A mongol ág: 

2) nyugati mongolok 
kalmük, 

\ csosot, 
a) dzungar, 

itorgod, 
\ durbet. 

1) éjszaki szamojéd : 
a) jura szamojéd, 
b) tavg'i szamojéd, 

1) csagataj (délkeleti) 
a) ujgur, 
b) komán, 
c) csagataj, 
d) uzbek, 
e) turkomán, 
f) kazáni, 

3) török (nyugati): 
a) derbenti, 
b) aderbidsani, 
c) krimi, 
d) kis ázsiai, 
e) rumeliai 

v. oszmánli. 

1) keleti mongolok: 
a) sarra-mongol, 
b) khalkhasz, 
c) sarajgol (tibet) 

3) bajkai mongol : 
buriat. 

b) ajmak, 
c) tokpa. 

V. A tunguz ág : 

1) nyugati : 2) keleti : 
a) csapogir, a) lamut, 
b) orotong, b) mandsu. 
c) nyercsinszk. 
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E nyelvek rokonságáról így ítél Castrén : „Miután sok évig 
tanulmányoztam a finn, szamojéd, török, mongol és tunguz nyelve
ket , úgy látszik nekem , saját nyomozásaim után, hogy nem kell 
ezek közt oly szoros rokonságot keresni, milyen az indo-germán 
(árja) nyelvek közt van, melynél fogva ez utóbbiak egy törzs ágai 
gyanánt tűnnek fel. De hogy azok közt is , kivált a finn, szamojéd 
és török nyelvek közt, úgy alaki mint anyagi egyezés van, azt most 
is állítom, mint régen állítottam. De vájjon az egyezés olyan nagy-e, 
hogy ezen nyelveket mind egy közös törzsre lehessen szorítani, 
erre a kérdésre talán a legközelebb embernyom fog felelhetni. Ne
künk úgy látszik, hogy eme nyelvek elágadzanak, s különböző csa
ládokra oszlanak ugyan, de hogy mégis egy fajhoz tartoznak. Any-
nyi bizonyos, hogy szorosabban viszonylanak egymáshoz, mint bárme
lyik indogermán nyeli'höz.u 

A túrán nyelvészet hősei közzé számítja Müller még Gabe-
lentz-et, de kivált Böthling-et, ki a jakut nyelvről írt munkájában 
(1851.) különösen a török nyelvek tudományát mozdítja elő, de ki 
ellene is szól a könnyeden elfogadott és vitatott rokonságnak. Mül
ler maga így fejezi ki e nagy kérdést : „Föltéve, hogy a finn, sza
mojéd, tatár, mongol és tunguz nyelveknek nincsen közös eredetök, le
hetséges-e kimagyarázni a sok egyezést, melyet már is feltaláltak azok 
között % s ha ezt kimagyarázni lehetetlen, a legközelebbi kérdés az: 
föltéve hogy ugyanazon eredetök volt, ki lehet-e magyarázni különbsé
geiket, a melyeket már kijelöltek közöttök ? Ez utóbbi kérdésre igenlő 
lesz a felelet, ha csak egy pillanatig tekintjük is a viszonyt t mely 
p. o. a portugál és szanszkrit nyelvek közt van, s ha különösen 
ama sajátságos körülményeket tekintjük, a melyek közt a túrán 
nemzetek felnövekedtek. Ezeket a körülményeket már szorosabban 
vizsgálja Müller, midőn a nyelveket általában háznépi, nomád és 
állami nyelvekre osztályozza. 

A túrán nyelveket nomád nyelveknek lehet nevezni, az árják 
ellenében, melyek nyelvtani és szótári rendszerűkben állami jelle-
müek. Már neveik is hasonló eszmét fejeznek ki, habár nem is szán
dékosan. Túrán gyors-at, ide-oda költözködőt, mozgót teszen; árja 
egy jól ismert gyöktől származik, mely latinban arare és görögben 
CCQÓCO , szántani, s mely eredetileg gazdát, a harmadik várnához, a 
vaigja-hoz, tartozó embert, utóbb földesurat (assiduus), s végre az 
árja alakjában, tiszteletet jelentett, mely névvel a brahmani hinduk 
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már a Védák idejében szeretnek vala dicsekedni. Humboldt Vilmos 
által ismeretessé ^vált tény az , hogy a nyelv a nemzet szellemének 
vagy egyediségének külső kinyomata. Ebből kiindulván, s a Hum
boldt állapította elvekre támaszkodván, Müller a nyelveket, a három 
társadalmi alak, úgy mint háznép, nomád és állam szerint, háznépi, 
nomád és állami nyelvekre osztályozza. — Legyen itt szabad belé 
szólnunk. A háznép, nomád, és állam nem egymásmellé valók, mint 
fokozatot kifejező fogalmak; mert a nomádság élelem-keresés mód
ját , a háznép és állam pedig nem azt, hanem a személyek egymás-
hozi viszonyát jelentik. Tehát ezen viszonyhoz képest az osztályo
zás helyesebben így lesz : háznép, nemzetség és állam, a háznépet 
anya-atya, gyermekek és szolgák tevén; a nemzetség több házné-
pekböl állván, melyek az anyák-atyáknál fogva rokonok; az ál
lam az lévén, mit mindnyájan ismerünk, mely nem csak a ház
népeket és nemzetségeket, hanem a különböző életmódokat, a tár
sadalmat is magában foglalja. A nomád helyett mindenütt a nem-
zetség-et kellene tenni, mert épen a nomád népek oszlanak nemzet
ségekre. E szerint Müller osztályozása szerint a nyelvek háznépiek, 
nemzetségiek és államiak volnának. — Ez osztályozás, úgymond Mül
ler , nagyon megfelel a Humboldt morphologiai (nyelvalaki) osztá
lyozásának , mely szerint a nyelvek kiilönködök (isolating), ragozok 
(agglutinative) és hajtogatok (inflectional). Humbold („Über das Ent-
stehen der grammatischen Formen und ihren Einfluss auf die Ideen-
entwickelung, 1822.") a nyelvek növekedésének négy fokát állítja 
fel ugyan, melyek szerint 

a nyelvek eredetileg csak a tárgyakat fejezik k i , az azok 
közti viszonyokat egyedül a szók rendje jelölvén; 

lassankint megszilárdul a szók rendje, s némely anyagszókat 
a viszonyok megjelölésére fordítanak, melyek így félig anyagszók, 
félig alakszók; 

majdan eme szók állandóan alaki szókká lesznek, s az anyag
szókhoz ragadnak. De ez összeragadás nem válik még egységgé ; 

végre az alaki elemek uralkodókká lesznek, minden szó egy-
gyé válik, s a grammatikai viszonyt a hangok elváltozása (inflexió) 
fejezi ki. E szerint a grammatikai fejlődésnek négy foka volna, de 
Humboldt maga határozottan csak a nevezett három nyelvosztályt 
fogadja el , s tagadja, vagy legalább nem meri állítani, az átmenetet 
egyik osztályról a másikra. De minthogy a szanszkrit nyelvet, visz-
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szafelé gondolva, ragozó állapotban, söt azontól különködö állapot
ban, is lehet képzelni : Müller azt állítja, hogy a különködö nyel
vekből ragozok, ezekből pedig hajtogatok válhattak, és váltak is. 

A háznépi nyelv jellemét a sinai nyelv képviseli, mely a há
zastársak, a szülék és gyermekek közti beszédmódhoz hasonlít, 
melyben egyes szókat ejtenek csak, mert a másik fél megérti az 
egészet; s melyben az egyes szók hangoztatásai pótolják a hiányt. 

A nomád nyelv egy lépéssel tovább halad. Ez a szókkal nem
csak a tárgyakat és eszméket, hanem azok viszonyait is egymáshoz 
kifejezi. Minden nomád nyelv avval a kellékkel bír, hogy sokak 
előtt érthető, habár ezek ritkábban találkoznak is. Tehát a túrán 
nyelv a sinaitól az által különbözik, hogy lehető világosan fejezi ki 
a szók viszonyait; hogy a névszói és igeszói gyökök megkülönböz
tetésére jelelőket talál k i ; s hogy mindent kikerül, a mi a szók 
jelentését vagy a grammatikai alakok értelmét elhomályosíthatná. 

Az állami nyelv azáltal különbözik a nomád nyelvtől, hogy 
nem érzi a ragok hatását mint a nomád. Ugyanezen különbség van 
az olvasó és író, vagy betűszedő közt. Az olvasó nem gondol az s-el 
(mely az angol többes számot képezi), mikor a jjound-s (fontok) szót 
kiejti, hacsak tudományosan nem eszmélkedik, de az író, vagy be
tűszedő tartozik ám vele gondolni. A túrán nyelv az íróhoz vagy be
tűszedőhöz , az árja nyelv az olvasóhoz hasonlít. — Ezentúl Müller 
a tárgyát következőképen adja elő : 

A nomád vagy túrán nyelvek általános vonásai. 

A nomád vagy túrán nyelvek általános vonásai: először a gyö
kök épsége, ámbár azokat sok képző és rag környékezi is. A gyök
szó soha sem vész annyira el, mint a szanszkritban, p. o. a franczia 
áge szóban, lásd itt a 84. lapot. Hol a túrán míveltség annyira ha
ladt , hogy túrán emberek írnak túrán nyelvekről, ott azok nagyon 
kiemelik a gyökök sérthetetlenségét, mint p. o. Darrigol, ki a baszk 
nyelvről, mely valóban mintája a turánságnak, írván, azt mondja : 
„Comme c' est un vice dans le langage que les syllabes radicales, 
sans le concours des inílexions accidentelles, soient souvent impuis-
santes pour fairé un sens mérne générique; ce serait aussi une autre 
extrémité vicieuse; qu' un mot primitif, par la mérne qu' il aurait un 
sens, fűt nécessairement déterminé kun sens spécifique, adjectif, sub-
stantif, adverbial stb, La monosyllabe az, parexemple, répond á peu 

i 
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prés a 1' infinitif nourrir ; je dis a peu prés, parce que le sens qu' 
elle présente est encore plus vaste et plus indéfmi que celui de 1' in-
finitiv frangais. La monosyllabe az est une radicale, par laquelle nous 
établissons naturellement : 

az-te (nourrir) az-cor nourrissant 
az-le (nourricier) az-curri (nourriture) 
az-cai (nourrisson) az-i (nourri) stb. 

így a törökben : 
sev-mek szeretni, 
sev-me-mek nem szeretni, 
sev-e-me-mek nem szerethetni, 
sev-dir-mek szeret-tet-ni, 
sev-dir-me-mek nem szerettetni, 
sev-dir-e-me-mek nem szerettethetni, 
sev-dir-is-mek szeretközni, 
sev-dir-is-me-mek nem szeretközni, 
sev-dir-is-e-me-mek nem szeretközhetni. 

Itt a gyök mind végig sérthetetlen : de az árja és sémi nyel
vekben a gyök néha annyira el van változva, hogy tudós ember sem 
fejtheti ki mindenkor könnyen. 

Másodszor, a túrán nyelvek a képzőket és ragokat világosan, 
mint külön való elemeket, erezik, nem úgy az árja és sémi nyelvek. 
Ide tartozik az, mit a 85. lapon az igeragozásról lehet olvasni. 

Harmadszor, a túrán nyelvek könnyen teremnek új alakokat, 
mit némely tunguz nyelvjárásokkal bizonyít Müller, melyek az újabb 
időben termenének személynévmási ragokat az igékhez. 

Egyéb vonásaik : a szabálytalan alakok ritkasága, mert az 
áltaji nyelvekben egy a név- s egy az igeragozás; a nyelvek gyors 
elváltozása és különbözővé válása. „Ha egy nemzet a grammatiká
ját öntudatában tartja, ha például a többesszám jelelőjét úgy tudja, 
hogy az sokaságot jelentő szó, többféle ilyen szóval fejezheti ki a 
többesszámot." A tibet nyelvben a többesszámot jelölheti thamcse 
(mind), tha-ded (kiki) , koun (sok) ; a sinaiban csou, ko, csoung ; az 
új ind nyelvekben is a többesszámi kifejezések összetételek, minők: 
állat-sokaság , k'ó-rakás, e helyett : állatok, kövek; a bengálban az 
ablativust : kartrik, hetük, pürvak, díja, rahít, sange, sati, hoite stb. 
jelölik, melyek távozást, okot stb. jelentenek. 
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A túrán és árja nyelvek a növekedésre nézve is különböznek. 
Amazokban egy háznép sajátságai és szeszélyei az egész nyelv ké
pét elváltoztathatja; az árjákban csak hódítás, tehát egy város vagy 
tartomány kiválása, vagy egy vallási felekezet teheti azt. Kétféle 
változása van t. i. a nyelvnek: mozdulás (dislocation of language, 
Sprachverschiebung), melyet hódítás vagy költözés hoz elő hírtelen, 
s a nyelv másodrendű alakulása, mely abban áll, hogy sok hasonló 
lehetséges alak keletkezik, sok egyéb szó vagy szólásmód közönsé
gessé válik, s a nyelvjárások összevegyülnek. A nyelvmozdúlásá-
nak példája a gót nyelv elmozdítása a fölnémet által, midőn a nyelv 
hangrendszere megmozdúla. Szóval az árja nyelvek a mozdulás ál
tal, a túrán nyelvek többnyire a másodrendű alakulás által változnak. 

A szók eleinte a dolgok különböző minőségeit jelentik, azért 
a hány minősége, tulajdonsága stb. van egy-egy tárgynak, teszem a 
napnak, kardnak stb. annyiféle elnevezése is van a régi nyelvek
ben, így támadnak a hasonjelentésű (synonym) szók , melyekből 
gyakori használat által hasonhangú (homonym) szók keletkeznek. 
Ez zavart okoz a nyelvben, mely az árja nyelvekben is baj, de még
is tűrhető, mert a költészet, a szóhagyomány értelmezi; a túrán 
nyelvekben azonban a hasonjelentésü és hasonhangú szók szinte 
lehetetlenek. 

így a túrán nyelvekben a szók a kategóriák szerint nem kü
lönböznek; adjectivum, substantivum, verbum szinte azonok. Meg
különböztetik azokat a nyelveket a személynévmási ragok is , me
lyek nem csak az igékhez , hanem a névszókhoz is járulnak, tehát 
alanyi és mondományi jelentést vesznek föl. Az árja nyelvek csak 
az igével köthetik össze a személyi névmásokat, az új perzsának 
kivételével, melyre a sémi hatás tukmálta azt, hogy a személyi név
mások a névszókhoz is ragadnak. 

Miután a szerző előadta volna, mint igyekeznek a túrán, árja 
és sémi nyelvek a névszói és igeszói gyököket egymástól megkü
lönböztetni : a három nyelvfaj különböző grammatikai útjait muto
gatja , a perzsa mondák szerint Ferídun-t az illető népek közös aty
jának mondván, kinek három fija volt: Túr, Szilim és Irids, a kik 
a túrán, sémi és árja fajt képviselik *). Feridun három fija (a három-

*) A perzsák, vagy iránok (éránok) mondáját Spiegel (Érán, das Land 
awischen dem Indus und Tigris. Beitrage zur Kenntniss des Landes und sei-
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féle faj), eleinte természet szerint, közös hazában lakának. Most 
elhagyják azt, örökségül gyökszókat és névmásokat kapván. Ket-
teje, Szilim és Irids, úgy látszik, ismerik vala a titkot, mint kelljen 
ketté választani a gyököket, hogy mind alanyul, mind mondományúl 
szolgáljanak. Ismerte volt talán Túr is azt a titkot, de vagy elfeledé, 
vagy nem akará illetni a szent örökséget, hanem épségben tartá a 
gyököket, s mikor használnia kellett i s , egész épségökben hagyta 
meg. Legalább négy dolgot kellett Túrnak is kifejeznie : vág-ok, 
vág-t-am, vá-gó (kés), vágó-m (késem), vagy Mtiller szavaival : ,,If 
he possessed a root for cutting, he wanted to say, Icut (present); Icut 
(pást); cutter i. e. knife; and my cutter i. e. my knife. Míg Túr maga 
van házanépével együtt (azaz , a sinai nyelv állapotjában), a hang
nyomattal is megkülönböztetheti vala a ngo-ta (én üt = ütök) és 
ngo-ta (én ütő = botom) szólásokat; s még világosabban szól, ha 
ezt monda : ngo-ta-ni (én üt te), vagy ezt: kin-tien ngo-ta-ni (e nap 
én üt te = ütlek), czo-tien ngo-ta-ni (a nap = tegnap, én üt te = : 
ütöttelek) *) Ezt: ngo-ta = ütök, és ngo-ta botom, se Szilim se Irids 
nem bírja vala utánozni, azt t. i. hogy egyszer a mondomány, más
szor az alany álljon elől a mondatban. Szilim mondhatja ugyan 
ngo-ta (e-ktol) ütök, de nem ngo-ta botom : Irids ellenben mondhatá 
mad-anda (botom) = ngo-ta, de ezt : ütök, csak így fejezhette ki : 
tudá-mi. Ebből látjuk, hogy a Túr szógyökei\ nem különbözének 
névszó- és igeszó-kategoriák, vagyis alanyi és mondományi kategó
riák szerint. Utóbb is, midőn már megkülönbözteti vala a névszói és 
igeszói gyököket, az alanyi és mondományi névmásokat, éjszak
nyugati utódjai megtartoták azt a tehetséget, az alanyt hol elejére, 
hol utójára tenni a mondatnak; a többi utódjai mind a mondományt 
teszik előre. Bővebben így adja elő Müller. 

Mielőtt a turániak a névmásokat suffixumok és praefixumok 
gyanánt kezdték használni, csak két grammatikai tételt bírtak ké
pezni : nga-do-o = én menő = megyek, és mini-ama én atya (a bho-

ner Geschichte. Berlin 1863. — a 107. lapon) így adja elő : „Ferédűn a föl
det bárom fija közt elosztván, Szélm-nok — az ó-baktriai nyelvben Qairrna, 
honnan a szármátok neve — a nyugatot, Tarnak az éjszakot, Erads-naik pe
dig Eránt, Irániát, adá. Szelm és Túr megölék azután Erads-ot, irigységből, 
hogy annak a legjobb rész jutott volt. Innen az iránok és turánok közti 
gyűlölség. 

*) E példák a sinai nyelvből valók. 
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tíja és mandsu nyelvben). De túl lévén e grammatikai gyermekko
ron, három osztályra oszlanak. Első osztály a tamul, mely az alanyi 
névmást mindig utána, a mondományi névmást mindig elejére teszi, 
például a telugu nyelvben : vaguta-nw, vaguta-vw, vaguta-dw szólok, 
szólsz, szól, s wa-tandri atyám. A második osztály a kaukazi, mely
ben p. o. a suan nyelv így mondja : s-ab atyám, w-ab atyád, i-ab 
atyja, s b-cask-a ások, cask-a assz, cask-az á s , az első személy
nek névmása ketté lévén vágva. A harmadik osztály az altaji-turán, 
mely rokonaitól abban különbözik, hogy a birtokos vagy mondo
mányi *) névmásokat a névszóhoz ragasztja, p. o. késem, késed, kése 
stb. megegyezvén abban a sémiekkel, de különbözvén nem csak az 
árjáktól, hanem a többi túrán rokonaitól is. Az alanyi névmásokat 
pedig mind az ige után teszik, p. o. 

sever-im = szeretek, 
sever-sin sst szeretsz, 
sever = szeret, 
server-iz = szeretünk, 
sever-siz = szerettek, 
sever-ler =s szeretnek. 
Azonban a múlt idö-alak ragjai a névszói ragokkal egyeznek 

meg, például : 
tatár : török : 

ana-m anyá-m, sev-di-m szeret-t-em, 
ana-ng anyá-d, sev-di-n szerett-él, 
ana-si any-ja, sev-di szeretett, 

*) Müller a mond-o-m személyi ragját alanyinak, az atyá-»» személyi 
ragját ellenben mondományinsLk (praedicativ) nevezi: valósággal monnó rag 
egyaránt alanyi, mert „mondom" annyit teszen : én vagyok az, ki azt mondja, 
s „atyám" is azt teszi: én vagyok az, kié az atya. Az afya ebben „atyám" 
soha sem lehet alany, hanem mindig mondomány. A latin nyelv p. o. csak 
nyelvtanilag látszik azt megfordítani, a mennyiben meus adjectiv alakú, mert 
valóság szerint ebben is : meus páter, a páter mint mondomány a mews-hoz, 
mint alanyához, tartozik. — Az egész tan egyszerűbben és jobban így fejez
hető ki: Az altáji nyelvek, melyek épek , a személyi névmás-ragokat mind 
az igékhez, mind a névszókhoz ragasztják, így : késem, késed, kése ; kérek, 
kérsz, kér ; ugyan azt teszik a sémi nyelvek is , p. o. kitab-i iratom , kitabu-
ka iratod, kitabu-hu íratja, katab-tu irtam, katab-ta irtál, katab írt; az árja 
nyelvek azonban csak az igékhez ragasztják, p. o. lego, legis, légit, stb. s a 
mint itt látjuk, erre nézve a tamul nyelvek is az árjákat követik. 



414 HÜNFALVY 1»ÁL. 

ana-muz anyá-nk, sev-di-k szerettünk, 
ana-ngiz anyá-tok, sev-di-niz szerettetek, 
ana-lari any-jok, sev-di-ler szerettek. 

Ezen „összetett" alakok képezésében az altáji nyelvek nem 
tapasztaltak olyan nehézséget, mint az árják, melyek a múltat az 
igetö ismétlése által voltak kénytelenek kifejezni, p. o. a szanszkrit: 
li-lep-a, vagy a görög té-tvn-a. Az áltaji alakok azt így fejezik ki : 
a szeretés enyém, azaz = szerettem (the Altaic languages could 
express I ha ve loved, by „loving had or possessed by me", or „lőve 
belonging to me"). De a magyar nyelv még tovább megyén. Ha 
mondja : vár-ok} akkor vár a mondomány, ok az alany, elvonatkoz
ván minden tárgytól; de a vár-om-ma\, a vár mondományt bizonyos 
tárgyra irányozza, melyet az om fejez ki. „Ha semmit se tudnánk 
azon terjedt nyelvcsalád történeteiből, a melyhez a magyar tartozik, 
s ha csak ezt látnók, hogy várok annyit jelent : váró vagyok, vá-
rom pedig annyit : várok valamit : a legtöbb magyar nyelvészekkel 
együtt azt mondhatnók, hogy ok a határozatlanság, om pedig a ha
tározottság jelelője. De hol veszi magát az om stb ? az csak a bir
tokos névmás*). 

Ezek után Müller a túrán nyelvek szótani sajátságairól be
széli. Ezek közzé tartozik 1) hogy a túrán nyelvek gyökszavai rend
szerint világosak, jóllehet azokban is elég sok holt anyag van, azaz 
olyan, melyet szótanilag bajos megfejteni; 2) hogy kevés régi szó 
van, mely közös minden túrán nyelvekkel; p. o. az árja nyelvek
ben a pá gyök (melyből pitar, páter, vater stb.) közös szó; ilyen 
alig lehet a túrán nyelvekben, melyek népei a múlttal nem gondol
nak ; 3) hogy az árja népek megőrizték a régi számneveket : a tú
rán népek azokat sem őrizték meg; 4) hogy a szók hangjai nagyon 
elváltoznak a túrán nyelvekben, példák reá a névmások és számne
vek , melyeket nem lehet olyan könnyen másokkal pótolni. Elvál-

*) Ha Müller a mordvin nyelvet, a melynek Gabelentz-írta nyelvta
nához hozzáfe're, közelebbről tekinti, s ha a sémi nyelvek szokása jut eszibe, 
melyek az igék alanyi névmásához még egy, tárgyat jelentő, névmást ragasz
tanak, p. o. nazar-u segítettek, nazar-u-ni segítettek engem ; raaj-tuni látta
tok, raaj-tum-(u)hum láttátok őket : alig ha nem sejti, hogy az om , od-ban a 
jat va tárgyi rag lappang, mely a várjuk, vár-já-tok, vár-j-ák-ban világosan 
ki van fejezve. Különben Müller úgy adja elő a dolgot, mint azt eddig a ma
gyar nyelvtanok felfogják. 
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toztak ugyan az árja névmások is : de itt fel lehet találni a szabályokat 
vagy legalább analógiákat, melyek szerint a hangok változnak; a 
túrán nyelvekben bajosabb ilyen szabályokat feltalálni. 

Némely túrán nyelv, mint a, finn, magyar, török, BÍZ árja nyel
vekhez közeledik, mert azokban a grammatikai határozatlanság 
megszűnik, mi megkülönbözteti az irodalmi nyelveket a nem-iro
dalmiaktól : viszontag vannak a szanszkrit nyelvekben is túrán ele
mek, mit emígyen bizonyít Müller: „Az árja nyelvekben az alakok 
(terminatiók) kevesbítésére való hajlam mutatkozván, föl lehet ten
ni , hogy legdúsabb grammatikájuk, a szanszkrit is , a Védák idő
szaka előtt még dúsabb vala. A józan gazdálkodás azonban sze
génységre is vezete, a mennyiben sok végzet azonossá vált, úgy 
hogy a logikai világosság szenved. Az új árja nyelvekben tehát egy, 
nyilván turánnak nevezhető, elv kerül megint elő, a körülíró vagy 
elemező szóalakítás elve, mely szerint a régi „philosopho" helyett 
„de illó philosopho", vagy francziáúl „du philosophe"-ot kell mon
dani. A j'aimer-ai alak is csak mintegy-árja (quasi-Arian, because 
it rests on a diíferent principle of formation from that which produ-
ced ama-bo). Azért mégis különbség van ezen másodkori árja és az 
elsőkori túrán alakulások közt, valamint nagy különbség van az 
árja grammatikának középkori megszorított és a túrán grammatika 
fejletlen állapotja közt a tunguz és mongol nyelvágakban. 

Eddig a nyelvtudósok csak a finn, szamojéd, tatár, mongol és 
tunguz ágak közt találtak rokonságot : Müller meg akarja Ugyan
azon érvekkel bizonyítani, hogy a tamul, bhotija, táji és maláji nyel
vek is a túrán fajhoz tartoznak. India ösföldi nyelveit a brahmánok 
dekhani nyelveknek nevezik, minthogy az Indus folyó nyugat-éj-
szaki vidékeiről indulván s keletnek fordulván, daksina = dextera, 
jobb kéz felé maradt mindig a hódítatlan föld; ,a dekhan szó pedig 
a daksina szónak hangi változatja. Később a Vindhja hegység kezdé 
elválasztani a brahmánok birtokát a Dekhantul. Müller azonban az 
indiai ösföldi nyelveket nisáda-nyelveknek nevezi, minthogy az a 
brahmánok nem-árja szomszédjainak legrégibb neve, s minthogy 
négy századdal Kr. e. emlegetik már a négy várnát (cudra, vaicja, 
kshattrija, és brahman) és a nisáda-h&t. E szerint a nisáda név az 
összes indiai nem-árja nyelveket illeti; a tamul név pedig azok kö
zül csak a Vindhja hegységen túli déli nyelveket jelöli. A nisáda-
népek mai napig különböznek az árjáktól, mind a mellett, hogy a 
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buddhaság uralkodása alatt (a Kr. e. harmadik századtól fogva a Kr. 
u. hatodik századig) a várnák különbségei törvényesen el valának 
törülve, s mind a mellett, hogy görög, sküth, arab és mongol hódí
tók több ízben vegyülének az ind lakossággal. 

Ethnologia és phonologia nem járnak együtt. Költözések, há
borúk, hódítások elvegyítik a népeket, minélfogva a néprajz bajo
san mutathat fel valahol tiszta vért. A nyelvek tartósabbak a vér-
ségnél; s hódítók nem egyszer vették föl a meghódolt nép nyelvét. 

-Ha tehát az úgynevezett kaukáz osztály, árja (görög), túrán (török, 
magyar) és sémi (héber) nyelveken beszéllö népeket foglal magá
ban, arról a néprajz nem tehet. — A nisáda-nyelvék világosan két 
osztálybeliek. Az egyik osztály, engedvén az árja folyamnak, a 
Vindhján által Dekhanba vonult; ez a tamul nyelvosztály. A másik, 
alig meghatározható időben, a Himalája völgyein omolván be, Indiá
nak éjszak-keleti részeit foglalta el; ez a bhotija- vagy himálaja-
aljai nyelvosztály. Harmadik osztályul a táji nyelveket hozza be 
Müller. Hogy a sok nyelvek és nyelvjárások neveiben el ne téved
jünk, Ázsiának és Európának élő nyelveit, egy, a grammatikai elve
ket követő, táblában mutatjuk fel Müller szerint: 

Özönvíz előtti nyelvek: Csak szógyökök. 
Családi fokon valók : Egymás mellé rakása a szóknak; — si-

nai nyelvek. 
Nomádi fokon valók : Ragozó nyelvek, még pedig 

1) éjszaki águk : 

I
ct) a táji csoport, 
(i) a maláji csoport, 
y) a bhotíja csoport, 
#) a tamul csoport. 

A finn vagy ugor csoport, meg a tamul csoport szinte elérik 
az árja nyelveket. (A szamojéd, kaukazi és baszk nyelveket rekesz
be zárva teszi ide Müller). » 

a) a tunguz csoport, 
/?) a mongol csoport, 
y) a török csoport, 
d) a finn vagy ugor csoport; 
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Állami fokún valók : Hajtogató vagy amalgamálódó nyelvek, 
még pedig 

a) éjszaki afrikai nyelvek, 
/?) egyiptomi nyelv, 
y) babüloni nyelv; 

a sémi mag: í d) arab nyelv, 
< s) arámi nyelv, 
/ rf) palaestinai nyelv; 

«) ind ág, 
/?) irán ág, 
y) kelt ág, 

az árja mag : / °) 1*an' ág, 
s) hellén ág, , 
T}) vend (szláv) ág, 
t) teuton (germán) ág. 

Ezen táblából a túrán nyelvek roppant nagy terjedtsége s az 
is kitetszik, hogy a déli ágnak melyike az éjszaki ág melyikének 
felel meg. 

A táji nyelvek a keleti India és nyugati Sina közt terjednek, 
ú. m. a sziamez, ahom, laosz, khamti, kaszia nyelvek. Egytagú nyel
vek ; szavaik a különböző hangejtéssel különbözőt jelentenek. P. o. a 
kliamti-hoja. ma, emelkedő ejtéssel kutyát, szálló ejtésselj0ni-t} el
harapott ejtéssel lovat jelent. A táji nyelvek leginkább közelednek 
a sinai nyelvek állapotjához. Érdekes volna tudnunk, úgymond Mül-
ler, hogy a sinai nyelv legrégibb és legbizonyosabb alaka mennyire 
foglalta vala magában azon gyökér-elemeket, melyekből a hhotija 
és táji nyelvek ágaztak el. De annak a sinai miveltség nagyon eltör-
lötte a nyomait. Mégis lehet felmutatni példákat, mint : 

Sinai. Burmez. 
neng 
chi 

nhain 
si 

posse 
scire 

cha 1 
chat^ 
nieoú 

sat 

nuah 

occidere 

bos 
ko khu affixum numeráié, aliquis 
tchti, ti si particula possessiva, genitivus 

NYELVT. KÖZLEMÉNYEK. II. 27 
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Kivált a kantoni sinaiban van sok közösség a szíamez, bur-
mez és a tibeti nyelvekkel, p. o. 

Mna. Burmez. Sziqmez. Tibeti. Magyar 
ngu ngá . — gu hal 
foö — fái — tűz 
szjuk kjiovk — — kő 
ngunn ngwe ngun ngui ezüst 
ja (este) nja — .— éjszak 
esev — csav — reggel 
jun — khon — ember 
fu (hu) pha pho pha atya 
mu ma me ama anya 
akko ako — — bátya 
amui umma — — néne 
thov — hua go fej-
ngi na — na fül 
li — lin li nyelv 
khuok khje — kang pa láb 
kie — kin Ja enni 
teko di hu — di ez 
koko ho hu — kho (he) az. 

Szembetűnőbb hasonlatosságot mutatnak a számnevek. Nem 
lehet mondani, hogy a táji nyelvek a számneveket a sinaiból, a gan-
gesi nyelvek a tájiakból, a lohitai (brahmaputrai) nyelvek a gan-
gesiekből kölcsönözték volna. Mind e nyelvekben a számnév rag
ja a megszámlált tárgyhoz képest változó, p. o. nhit a burmezben 
kettő , így két ember = lu (ember) nhit-jaulc ; két madár = iszk-

jet (madár) nhít-gaimg; két pagoda = isz czadi (pagoda) nhit-csu. 
Közöljük itt némelly táji nyelvnek számneveit, összevetve a si-
naiakkal. 

Sina. Sziamez. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

i 

cul 
nung 
szong 

szán szám 
sszé (szi) szi 
'u (ung) ha 

Ahom. Laosz. 
ling nüng 
szang szong 
szám szám 
szi szi 
ha ha 

Khamti. 
nüng 
szong 
szám 
szi 
ha 
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6. lu (íok) hok ruk hok hok 
7. czi(cshat) eset csit czet czet 
8. pa (pat) pet pet pet pet 
9. kieu (kau) kau kau kau kau 

10. szi (szap) szip szip szip szip 
20. eul szi je szip szau szau nüng szau 

100. pe (pak) voi pak hoi pak 
* 1000. czian (cs 

álnevektől i 

in) phan — — heng. 

E szá 

czian (cs 

álnevektől i íagyon is különböznek a mandsu és tui 
számnevek, mert : 

Mandsu. Tunguz. 
1. emu umun 
2. ZÍue . $ür 
3. ilan ilán 
4. duin digin 
5. sunga tonga • 
6. ninggun nungun , 
7. nadan nadan 
8. gfakön japkun , 
9. ujun jagin 

10. fuan ján • 
20. orin orin 

100. tanggó namá=fi 
1000. minggan mingan. 
Nem kevesbbé különböznek az illető névmások : 

S ziamez. Ahom. Khamti. Mandsu. Tunguz. 
én kha kau kau bi bi 
te tua mo maü szi si 
ö khon heu man i nungan 
mi rau rau hau be bu 
ti su khau mau-su szue su 
ők khau-arai khreu man-khau cse nungar. 

Mellőzvén a maláji nyelvek csoportját, mely a mongol nyel
veknek felelne meg, a bhotíja csoportot szeretnők Müller után ismer-

27* 
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tetni, minthogy az a török nyelvcsoportnak volna megfelelője : de 
az ide tartozó nyelvek oly számosak (mi a táji, és maláji nyelvek
ről is áll), hogy alig lehet még nevöket is biztosan megtudni. Egy-
röl-egyröl van ugyan már némi nyelvtani tudósítás ; legnagyobb 
része azonban szinte még ismeretlen. Müller összesen hetvenhat 
nyelvnek személyi névmásait, s kilenczvenhétnek számneveit (1— 
10. 20. 100. 1000) közli, s ebben a nagy számban a személyi név
másokra nézve ott vannak 1) az egyiptomi, 2) héber, 3) szanszkrit, 
4) görög, 5) latin, 6) gót, 7) sinai, 8) gjami. 9 — 13) táji nyelvek, 
14) megint egy sinai (kuven), 15—20) Himaláján túliak, tibeti, stb. 
21—31) bhotijavagy Himalája aljai nyelvek; 32—46) lohitai, vagy 
Brahmaputra melléki nyelvek, 52—61) tamul nyelvek; 62—68) 
ugor nyelvek, úgymint: finn, lapp, szirjan, cseremisz, osztják, ma
gyar, mordvin; 69) szamojéd; 70—72) tatár nyelvek, úgymint: 
tatár, jakut , oszmanli török; 73) 74) mongol, 75) 76) tunguz nyel
vek. A számnevekre nézve még több van ott, melyek az elősorol-
takhoz tartoznak, de ott vannak a kaukas nyelvek is, számra Öt; a 
baszk, a kopt és a pehlevi. Tehát amott a hetvenhat nyelvből negy
venhat jut a táji, bhotíja és tamul nyelvekre; itt pedig, a kilencz-
venhétbŐl, melyek számnevei közöl vék, a táji, bhotíja és tamul nyel
vekre ötvenkilencz jut. 

A bhotija nyelvek csoportja tehát a Himaláján túliakból, (szám
szerint hat : a köz tibet, horpa, thocsu, gjarung, manjak, takpa), a 
különösen úgynevezett bhotíja nyelvekből (számszerínt tíz), és a lo
hitai nyelvekből (számszerint tizennégy) állana, mellyektől még a 
gangesi nyelveket is külön választják. KŐrösi Csorna írt ugyan nyelv
tant és szótárt a tibet nyelvről: de ezt a nyelvet az ottani nép hatá
rozottan nem ismeri el magáénak. T. i. időszámlálásunk hetedik 
századában a buddhavallás miveltséget és írást vive be Indiából Ti
betbe ; az irodalmi nyelv tehát nagyon szanszkritos, de a számos 
népi nyelvek sajátságosak, önállók. Ismertetés helyett csak négy 
nyelvnek számneveit és névmásait közöljük. : 

Tibet. Burmez. Dhimal. Bodo. 
1. cik tít e-long se 
2. n'i nhit nhe-long nai 
3. sum thong sum-long tham 
4. zji le día-long bre 
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5. gna nga na-long ba 
6. thu khjauk tu-long re 
7. dun khunhit nhi-long sni 
8. g j e shjit je-long jat 
9. guh ko kuha-long sku 

10. cuh se te-long ji 
11. cuh-ci se-tit — — 
12. cuh-n'i se-nhit — — 
20. n'i cuh nhit se elong bisa sokaiba 

(bisa se) 
100. . gjathamba tája nabisa bisa ba 

1000. tong — — — 
én gnJa nga ka ang 

te khje meng, men na nang 
ö kau thu va bi 
mi gnau-fo nga-do kj-el jang 
ti khen-fo men-do nj-el nang-sur 
ök kon-30 thu-do ub-al bi-sur. 

Tanúság végett tegyük ide a török nyelvek számneveit és 
névmásait : 

Török Csuvas. Jakut. Kojbal. Karagasz. 
1. bir per, prá . bir ber birá 
2. iki ikke ikki ike iki 
3. uc visse üs üs, üs' üjs 
4. dört tuvatta tüört tört tört 

- 5. bes pillik bias bis, bis bejs 
6; alti oltta alta alt alté 
7. jedi sicce sáttá dite t'ede 
8. sekiz sakker agh'iz sigiz sehez 
9. dokuz - tuhhur toghus togos tohos 

10. on vonna uon on on 
11. onbir vonber uon-bir on-bir on-bira 
12. oniki vonikke uon-ikki ónike onihi 
20. jigirmi sirem sürba d'iberge s ih-on 

100. jüz s'ür süs d'üs. t'üs 
1000. bifí pín mün ond'üs 

mun 
ond'üs 
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Török. Csuvas. Jakut. Kojhal. Karagasz. 
én ben ep, ebe min min, men men 
te sen es án sin, sen sen 
ő o, ol vil kini ol ol 
mi biz ebir bisigi bis, bes bis 
ti siz ezir ásigi silár, sirá silár 
ők anlar vulzam kinilár olar olar. 

A négy tibet nyelv számnevei és névmásai s az öt török nyelv 
ugyanazon szavai közt oly nagy a különbség, hogy köztök való ro
konságról nem igen lehet szó. Ugyanezt kellene majd az illető nyelv
csoportok egyéb szavairól mondani, ha módunkban volna a tibet, 
burmez, dhimul és bodo nyelvekhez úgy férni, mint az itt nevezett 
török nyelvekhez férhetünk. 

De talán kitetszőbb a rokonság a tamul és ugor-finn nyel
vek közt. 

A tamul nyelvek. 

A tamul nyelvek legrégibb történeti nyomait a következőkben 
találják. ABibliából tudjuk, hogy fönikei hajók Ophir-hól Salomon ki
rálynak különbféle ritkaságokat visznek vala, melyek hazája India, 
s neveik is indiaiak. A híres Ophir, Abhíra az Indus torkolatjainál, s 
a tuki-im (páva) madár neve malabar szó, togei. Ebből azt lehet ki
hozni, hogy Dekhan már Salomon idejében a nisadáké vala. Továbbá, 
a hol a Brahmaputra (az illető népek nyelvén Lohita) a Gangessel 
egyesül, ott már Ptolomaeus Trilinganevfí várost és népet ismer. Ez 
most a Dekhánban található Telugu név. Szóval, a tamul nyelvek 
Indiának uralkodó nyelvei voltak a brahmánok előtt, kik talán 15 00. 
évvel Kr. e. tőrének be az Indus mellékeiről. A brahmánok, azaz 
árják, mindinkább délre nyomák a nisádákat, odáig, hol a Vindhja 
hegység meg-megállította a hódítást. A miveltség Dekhánban is 
brahmai, s a tamul nyelvek teli vannak szanszkrit szókkal : de a 
nyelvtan nem engede a szanszkrit befolyásnak. 

A tamul nyelvek : a tuluva, malajalam, tamil, telugu, kamata 
(karnese), toda, koraga, malekudia stb. melyek oly nagy tartományo
kon terjednek el, mint a román nyelvek Európában. A nisádák az 
árja hódítás előtt miveltek valának, s állami szerkezettel bírók, azért 
nehezen is halada az árja hódítás, s azért van meg mai napig a ta-
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mul nyelvek nagy hasonlatossága. Ez t csak átkaroló miveltségnek 
s fejlettebb országlatnak és irodalmi forgalomnak lehet tulajdonítani, 
milyen miveletlen népek közt lenni nem szokott. A tamul nyelvek 
nemcsak gyökszavaiban, névmásaikban és számneveikben, hanem 
származékaikban is megegyeznek magok közt, ezek tehát okvetet
lenül ismeretesek és közösek valának, midőn a nyelvek eloszlanak. 

Mondtuk már , hogy sok szanszkrit szó fordul elő a tamul 
nyelvekben. A szanszkrit szót tatsama-nak. ( = szanszkrithoz ha
sonlónak) nevezik, ha változatlanul ment be a tanúdba; tadbhava-
nak pedig, ha elváltozva jutott abba, P. o. 

tatsama szók: 
a teluguban : sampadu sss szanszkr. sampad szerencse, 

„ appa = „ ápah víz 
„ pajasu = „ pajas téj. 

A tadbhava szók változásai többnyire már a prakritban (újabb 
szanszkrit nyelv) láthatók, de a tamulban még nagyobbak, p. o. 

Szanszkrit. Prakrit, Telugu. 
brahma bamha bomma (Brahma) 
bráhmanas bambhadu bupadu (egy brahmáni) 
dvipas divo divi sziget 
ja§as jaso asama hír 
pratijnátam padinnádam pannidama igéret 
nedistham nedistam nestamu barátság 
ráma láma lema asszony 
trilingas trilingo telugu v. tenugu 
svarnam sannam sonna arany 
suvarnam panno ponnu arany. 

Sok szanszkrit szó két alakban is megvan a tamulban 5 ha
sonlót lehet a latin szókra nézve a román nyelvekben is találni, p. 0. 
rédemption tatsama alakban, de rangon tadbhava alakban tűnik elő. 

Ezután Müller a tamul nyelvek hasonlatosságát keresi az éj
szaki túrán nyelvekkel, még pedig minthogy azok a déli túrán nyel
vek közt legfejlettebb grammatikájuak, azokat az ugor, vagy finn 
nyelvekkel hasonlítgatja. „Mert, úgymond, ámbár közönségesen 
elfogadják, hogy a túrán család legtöbb tagja eloszlott volt, mielőtt 
a számnevek megállapodtak és változhatatlanokká lettek ; s ámbár 
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első tekintetre még az oly annyira rokon magyar és török nyelvek 
számnevei közt is alig láthatni rokonságot: mégis az egybehason
lító nyelvész kötelessége pontokat keresni, hol a szapora család 
ágainak volt egysége kitűnik. A finnek legéjszakiabb, a tamuliak 
legdéliebb ágai lévén annak a fajnak, monnon alkalmasint utoljára 
válának el a közös törzstől. Monnaja sok századig érintetlenül ma-
rada a közép Ázsia mindig változó és hullámzó népségétől, s meg
tarthatta a nyelvnek mintáját, melyen a honmaradt turáni népmag 
sok ideig beszélt még azután is , hogy a táji, maláji, bhotija ágai 
délfelé, a tunguz, mongol és tatár ágai éjszakfelé elhervezkedtenek.,, 
Ezen előzményből azt következtetné az olvasó, hogy a finn, magyar, 
vogul, s p. o. a tamil és telugu számnevek és névmások jobban 
egyeznek egymás közt, mint bármelyike is akár a török, akár a bho
tija félékkel. Azonban lássuk. 

Finn. Magyar. Vogul. Tamil. Telugu. 
1. yhte egy ákve onru oku 
2. kahte két, kettő kit, kití irandu rendű 
3. kolme harm 

három 
korm 

kórom 
munru mudu 

4. neljá négy ríilá nalu nalugu 
5. viite öt át anju ajidu 
6. kuute hat kat aru aru 
7. seitse(-mán) hét sát ezhu edu 
8. kahdeksan nyolcz nala-lu ettu enimidi 
9. yhdeksán kilencz anta-lu ombadu tommidi 

10. kymmene tíz lau pattá padi 
20. kaksi kyn 

menta 
i- húsz kús irupadu iruvai 

100. sata száz sat nuru nuru 
miná én ám nán nénu 
siná te náng ni nivu 
hán ő táu ivan vadu 
me, met mi, mív, mük, mán 

mink 
nangal ménu 

te, tet ti, tív, tük, tik, nán ningal miru 
he, het — iv, ők tán ivargal váru. 
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Hozzá kell még tennünk , hogy a tamil harmadik személyü 
névmás nemszerint különböző, mert az egyesszámban: mascul. ivan 
feminin. ival, neutrum idu; többesszámban : masc. et femin. ivargal 
neutr. iveigal. A teluguban ugyan e személy egyesszámja : vadu 
masc. et fem. adi neutr.; váru masc. et fem. avi neutr. Továbbá 
nincsenek e két nyelvben birtokos ragok, hanem a tamilban en, un 
(enyém tiéd) és nam, um (mienk, tiétek), a teluguban na, ni (enyém, 
tiéd) és ma, mi (mienk, tiétek) a névszó elibe tétetnek, tehát e két 
nyelv így mondja : enyém atya, minum isa, anom jcigci, nem mint a 
magyar én atyám, a finn minum isáni, s a vogul am jáum, e helyett: 
dm jág-m. 

Müller mégis azon van, hogy a tamul nyelvek számneveit az 
áltaji nyelvekéivel egybehasonlítsa, mi, nézetünk szerint, csak a né
gyessel sikerül, a hármasról maga mondja, hogy azt tudományunk 
jelen állapotjában megfejteni nem lehet *). Eljárása ellen bizonyo
san azt a kifogást lehet tenni, hogy a tamul nyelvek számneveit 
nem fejtegeti azon az alapon, melyet maga tüz ki az ugor és tamul 
nyelvek közt. Mert ha áll Müller fölvétele, hogy az ugor és tamul 
nyelvek utoljára válának el a közös törzstől, s azért leghivebben 
őrzik meg az eredi nyelv mintáját: a számnevek külső alakjában is 
leginkább meg kell egyezniök. Müller fölvételét az igazolná legerő
sebben , ha a tamul nyelvek számneveit a töröktatár számneveknél 
is sokkal egyezőbbeknek találnók a finn, magyar és vogul számne
vekhez. De azt nem találjuk ám, sőt Müller az egész altajiságot ve
szi igénybe, s inkább is a mongol, tunguz nyelveket, mintsem az 
ugor nyelveket, hogy kihozhassa a keresett hasonlatosságokat. 

A névmásokra nézve megvallja Müller, hogy azok csak halo
vány nyomait mutatják az ugor és tamul nyelvek közti rokonság
nak3). Az m, t, s jellemző hangok az ugor személyi névmásokban, 
p. o. a lapp mon, finn min-'é,, magyar m (atyá-m); a lapp todn, finn 
sin'á, magyar te; a lapp son, finn n-sa (isán-sö) magyar ja (aty-jb)/ 
a cseremisz : loda-wi, loda-í, loda-s = olvas-ok, olvas-sz, olvas-. 
„Az ugor személyi névmások emez egyezésének a szanszkrittal, úgy 

') The tamulic words for three must be left unexplained in the present 
state of our kuowledge , as the phonetic changes which are sanctioned by 
these languages have not hitherto beenexplored with sufficient accuracy. 

2) The pronouns of the Ugric and Tamulian languages show bttt faint 
traces of relationship. 
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gondolja Müller , történeti jelentősége v a n , melynek megfejtését az 
európai éjszak felé induló finn költözésnél korábbi időkben kell ke
resni. Hogy némely túrán névmások mily hamar kezdek elveszteni 
eredeti je l lemöket , mutatja a behisztuni sküth felirat, melyet Wes-
tergaard és Norris oly ügyesen megolvastak, hol is hu é n , ni te, 
jufri ő ; niku m i , appi ők ; mi és ni mint ragok fordulnak elő, p. o. 
nivans-mi családom, nivans-ni családod." Nem csuda tehát , hogy 
a tamul nyelvek személyi névmásai különböznek az ugor nyelvek 
azon névmásaitól. 

Ezután Müller több pontban előszámlálja a tamul és ugor nyel
vek hasonlatosságait, úgymint a gyökszók egytagúsdgát, de vannak 
két- és három tagú szók i s ; — a tamul nyelvek „particula-i" több
nyire világosan névszóbeli eredetöket mutat ják; — az összetett szók 
r i tkasága; — a tamul nyelvekben nincsen képző a comparativus és 
superlativus kifejezésére, mint az uraláltaji alsó fejlettségű nyelvek
ben sincs; — a szónemet a tamul nyelvek csak a névmás harma
dik személyében fejezik k i : az ugor nyelvekben a szónemnek ezen 
maradványa sincs m e g ; — a tamul nyelvek többes ragja ar (kana
rat), nk (gond nye lv ) , lu, ru (telugu ny.) k, t (brahvi ny . ) , a tamil 
gól, kanarat galu, mint többesszámi jelelő, a szanszkrit sakala-nsik, 
tamilban sagala , lehet rövidülése : az ugor nyelvekben k, h, t} s a 
többesszám jelelöje * ) ; — a tamul és az ugor nyelvekben a többes
szám ugyanazon ragokat veszi föl, a melyeket az egyesszám; még 
a névmások többesszámai is egyaránt eltérők; — „besides the usual 

*) Felhozza még Müller a kanarati többest: andir, mely rokonsági ne
veknél fordul elő. Erre nézve idézi Gyarmathi-t. „Habent autem tam Hun-
gari quam Lappones praeter pluralem hunc alium adhüe numerum pluralem, 
qui non in omnibus observatur vocibus , sed tantum in nominibus cognatio-
nis (1. leh h. méh). Duplicem hunc pluralem Hungari possessivis tantum no
minibus tribuunt, Lappones verő nominibus cognationis simplicibus." Foly
tatja Müller : „E lapp plurális természete fölfejti talán a kanarati andir-n&k 
eredeti jelentését. — Gyarmathy nem érti amiről beszéli. Se a lapp se a 
magyar nyelvben nincsen különös többesszám a rokonsági neveknél, hanem 
e van : A finn nyelv így fejezi ki a rokonságot, hogy velji = testvér-bői vel-
jehset csinál ( = gebrüder), minek egyesszáma veljes = egyik testvér ; a lapp
ban vélj testvér, veljeceh = finn veljekset. A magyar mondja : atyámé , töb
besben atyámék. A plurális tehát a lappban h, finnben t, magyarban h, 
soha nem cah, ceh; hsat, hsat; méh, mint a madarah plurális képzője nem 
rah, hanem h. 
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personal pronouns, most Turanian languages ha ve produced a large 
number of polite or conversational pronouns, such as „Servant", 
„ElderBrother", „Sister", „Blockhead" etc. Their number becomes 
smaller with the progress of civilisation and literary culture. Hence 
but few traces of them remain in the Tamulic, and hárdly any in 
the Ugric branch" (Müller a rokonság izeit jelentő neveket érti, 
milyen : bátyám, öcsém, néném, húgom, ángyom, mosom stb., me
lyek a vogulban igen számosak, s melyeket bajoson a míveltség és 
irodalom, hanem inkább a vallás változtával az új házassági törvé
nyek jutatnak feledésbe); — az igeragozásból a miket felhoz Müller, 
inkább különbségét, hogysem rokonságát mutatják az ugor és ta-
mul nyelveknek; a tamul nyelvekben a passivumot körülírják , az 
ugor nyelvekben a passivum oly közönséges mint az árjákban, mit 
Müller nem tud; egy vonás találkoznék mégis, az, hogy a tamul 
nyelvekben tagadó igeragozás van, mint a finn és török nyelve k-
ben. — Ezután szinte szórói-szóról közöljük Müller okoskodásait, 
a melyekkel befejezi hosszú levelét. 

A nyelvek közös eredetének lehetősége. 

„Itt be kell fejeznem a tamul nyelvekről való közlésemet, s 
annak bizonyítását, hogy ők az emberi nyelv azon nagy nemzetsé
géhez tartoznak, melyet az emberi szólás két országosúlt közpon
tosításával , az árja és sémi szólással szemközt, költözködő vagy tú
rán szólásnak kell nevezni. Nem kételkedem abban, hogy az ered
ményeket, melyekre jutottam, s az utat, melyen haladtam, kérdőre 
fogják venni mind néptani mind nyelvészeti okoknál fogva. A nép-
tani tudós előtt vakmerőnek látszhatik a nyelvek magokra való el-
osztályozása, tekintet nélkül az azokat beszéllő emberfajok testbéli 
jellemeire; holott az én véleményem szerint csak az itt követett út 
bíztat azon reménynyel, hogy ki lehet egyeztetni a néptan és hang
tan összeütköző igényeit. A mit faj-nak (race *) szoktunk nevezni, s 
a mit Humboldt szerint inkább válfajnak (varietas) kellene nevez
nünk , azt a világ történeteinek azon szakaszából lehet eredetinek 

*) Ha a race szót nem a radix-höl, mint eddig gondolták, hogy kell, ha
nem az ó-fel-német reiza (vonal, származási sor) szóból származtatjuk, mű
szónak meg lehet azt tartani. 
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gondolni, mely minden nyelvoszlást megelőzött. Vagyis ; más felől, 
annak első hatásait sokkal később érezték meg, mintsem a nyelv 
összezavarása az emberiség elszélesztésére okot szolgáltata. Egyik 
esetben sem lehet azt várni, hogy a nyelvek osztályai az emberiség 
válfajaival meg fognak egyezni. Csak azon föltevés mellett, hogy 
az emberi fajnak első elválása egyidejű vala a nyelvnek első elsza
kadásával, lehet okosan a néptani és hangtani osztályok egyezését 
előre gondolni, ámbár még akkor is annyi századoknak homályos 
köze, mely amaz első elválás, s a későbbi találkozás közt van, mi
dőn háború, hódítás és költözködés megint összehozták a világ la
kosait , elegendő arra, hogy felfoghassunk minden eltérést, melyet 
most a válfajok és nyelvek egyenközü haladásában és elágazásai
ban észrevehetünk. 

Az élettani ethnologia okát adta már az emberfaj különbsé
geinek, s elmozdította az akadályokat, melyek miatt annak előtte az 
egész emberiséget nem néztük volt egy család tagjai, egy szülének 
ivadékai gyanánt. A nyelvek különbségeinek kérdése bajosabb, s 
azt még meg kell fejteni, minthogy belé kell foglalni az amerikai és 
afrikai nemzeteket is. De az ó szárazföld, Ázsia és Európa, nyel
veire , új világosság kezd derülni, mely közös eredetök lehetőségét, 
a zavaró látszatok ellenére is, mind tisztábban kimutatja. 

Hogy azt felfoghassuk, s hogy beláthassuk a nagy tért, félre 
kell tennünk azon górcsövet, melyen oly kicsi és újkori nyelvfür
tök szervezeteit és elágazásait vizsgáljuk, milyenek az árja és sémi 
nyelvek. Különböző tárgyak különböző vizsgálási utakat követel
nek ; s mert Bopp és Grimm vizsgálási útjok alkalmas vala az árja 
szólás fejtegetésére, abbul nem foly, hogy a nyelvtudomány maga
sabb és többet átkaroló ágaiban is ugyanaz kielégítő eredményekre 
fog vezetni. Ki kell nyitni szemeinket, s magunktól kell kérdezni, 
hogy a feladat természetéhez képest mit lehet látnunk és kivennünk 
még ama távoli szempontból is, mellyre okvetetlenül állanunk kell, 
ha a nyelv történeteinek elsőkori időszakaszaira akarunk kilátni. Itt 
azon milliónyi népek r melyek Ceylontól Iszlandiáig századoktól 
fogva beszéllik és beszéllették a szanszkrit, perzsa, gall, teuton, 
szláv, ital és görög számtalan nyelvjárásait, egy kis pontra zsugo
rodnak össze, s őket egy patriarkális egyed, az első árja ember, kép
viseli , ki az árja fajnak őse. Mind ezen nyelveken, a szanszkrittól 
kezdve az angol nyelvig, egy közös minta, a határozott egyedi-
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ség mintája, látszik meg, melyet nem magyarázhatunk k i , ha a ter
mészettől eredőnek tekintjük, s melyet csak mint teremtő ész mun
káját, lehet felfogni. Szanszkrit, perzsa, görög, latin, szláv, teu
ton és kelt, mind csak egyszerű folytatásai egy közös nyelvforrás
nak, mint a spanyol és portugál, franczia és provencei, olasz és oláh 
csak különbféle arczu latin nyelvek. Az egymástól földrajzilag, idő-
korra és nyelvtanra nézve annyira távollévő szanszkrit és angol 
nyelvek különbségei elenyésznek, s a mi ez összefoglaló tekintet 
előtt megmarad, az ugyanazon nyelvtani rendszer, és a közös gyö
kök öröksége, melyet, hogy megkülönböztessük a sémitől, árjának 
nevezünk. Egyik árja nyelvben sem kerül elö egyetlen új gyökszó, 
vagy egyetlen új nyelvtani alak, melynek anyaga nem volt volna 
meg már első alapíttatásakor ezen hatalmas nyelvbirodalomnak. 

A sémi nyelvek is mind egy nyelvnek változásai. Jóllehet nem 
ösmerjük azon eredeti nyelvet, melyből azok elváltoztak : mégis 
tudjuk, hogy valaha ilyen nyelvnek kellett lennie. Abban azon sa
játságok, melyek most megkülönböztetik a sémiség három ágát 
(arab, aram, palaestinai) nem valának még kifejtve, de bizonyosan 
megvoltak már benne. Lehetetlen megmagyaráznunk a Mohammed 
és Mózes nyelveik egyezéseit, ha föl nem tesszük, hogy a legrégibb 
héberek és az első arabok előtt valóban létezett volt egy nyelv, a 
melyhez a héber és arab úgy viszonylanak, mint a franczia és olasz 
a latinhoz viszonylanak. 

A sémi és árja nyelveket úgy kell tekinteni, mint két egyedi
séget, vagy mint két egyed nyilatkozásait és munkájit, a melyeket 
egymástól származtatni nem lehet. Azok külön minden alakira nézve 
különböznek, néha ellenkező irányokat is követvén a nyelvtani com-
binatiók első elveiben. De különböznek még a gyöki elemekben is, 
a mennyiben mindegyik faj saját eljárást fogadott el a gyökszók 
meghatározásában az elő- vagy utóhang ismétlése által avagy kü
lön hozzájárulható szóelemek által. Különböznek a gyökök értel
mére nézve is, mert egyedi elhatározás dolga vala, hogy mi értelem 
ragadjon a gyökhöz s maradjon meg bennek mintegy kész akarva; 
mert a gyökök, valódi természetokhöz képest, eredetileg sokféle 
jelentésűek valának. 

De ha az emberiség természetrajzában a szerecsent nem szár
maztathatjuk a malajitól, vagy ezt amattól : mégis mindegyiket úgy 
tekinthetjük mint egy közös és általánosabb előképnek változásait. 
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Ugyan ezt lehet a nyelvek előképeire is alkalmazni. Nem lehet a 
hébert a szanszkrittól, vagy ezt amattól származtatni, de igenis fel 
foghatjuk, mint származhatik mindegyik egy közös forrásból. Ok 
csatornák, melyeket egy folyam táplál, s ök, bár nem felső színökön, 
nyelvanyagokat visznek, melyek felhívják a hasonlítást, s melyek 
gondos elemezőknek már kielégítő eredményeket szolgáltattak. Igaz 
ugyan, ha a beszéd eme két csatornájának közös eredete ellen erős 
okok szólnának, az eddig kijegyzett kölcsönös egyezéseik nem vol
nának talán eléggé hatalmasok azok elnémítására. De meg nem in
gathatván semmi ellenkező bizonykodás, s a természetrajzi vizsgá
lódások sikere is bíztatván bennünket, már elég bizonyosság van az 
árja és sémi nyelvek eredeti közössége mellett, miszerint kimond
hatjuk , hogy közös eredetök nemcsak lehetséges, hanem, a meny
nyire a nyelvészeti bizonyosság ér, hihető is : holott a sémiség ki-
származtatása az árjától, vagy ezé amattól ezentúl grammatikai le
hetetlenségnek mondható. 

Mielőtt szemeinket még távolabb vidékekre irányozzuk, Ázsiá
nak és Európának azon számlálhatatlan nyelveit kell szembesíteni, 
melyeknek nyelvtanai nem folynak se az árja se a sémi csator
nában. Azok egyik arczvonásban se részesülnek azok közzül, me
lyek az árja és a sémi arczot megkülönböztetik; s a mit rajok nézve 
legelsőnek állíthatunk, az, hogy ők az árják és sémiek első kivá
lása után, soha sem lehettek részesei a beszéd ama két történelmi 
kifejlődésének. Semmit sem lehet abból, mi a sémi vagy árja nyelv
tanban örökülhagyott, megkövesült vagy egyedi, az ázsiai száraz 
föld egyéb nyelveiben fölfedezni. Oly vonásokat, melyek közösek 
az árja, sémi és túrán beszéddel, csak legrégibb korának lehet tu
lajdonítani az ázsiai beszédnek. 

így a túrán nyelvek egy dologban részesülnek, — abban, 
hogy mindnyájan a nyelvnek azon állapotját képviselik, mely meg
előzte annak egyediesítését az árja és sémi typusok által. De a tú
rán nyelveket nem lehet ám egymáshoz ugyanazon viszonyban ál
lóknak tekinteni, a melyben a héber áll az arabhoz, vagy a szanszkrit 
a göröghöz. Szűkebb körökben a Túrán birodalomban is hasonló 
családokat lehet felállítani, milyeket az árja vagy sémi családok, 
így p. o. a tamul nyelveket a rokonság ép oly szoros köteléke 
tartja össze, a milyen a görögöt és latint, a hébert és arabot. Ezek 
szükségkép föltesznek egy közös szülét, s egy sok ideig tartó gram-
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matikai öszpontosúlást, a fokonkénti elszéledésöket megelőzőt. 
Ugyanazt lehet a többi ágaikról is mondani, az úgynevezett táji, 
bhotíja, maláji, mongol, tunguz, tatár és finn ágakról. A mindenikhöz 
tartozó nyelvek ugyanazon szüle-nyelvekre mutatnak, a melyektől 
származnak, s a melyek képeit különbféle nézetből viselik. Az ága
kat magokat úgy -kell tekinteni, mint kezdetűkben is elváltakat, 
egyikök se levén alárendelve a másiknak, egyikok se lévén szüle 
vagy magzat, hanem mindnyája egymás mellett ugyanazon földből 
sarjadzván ki, ámbár különbféle növekedési erővel, s oly körülmé
nyek között, melyek inkább vagy kevesbbé szolgálnak vala a gram
matikai szervezésnek. 

Úgy sem lehet tekinteni a túrán nyelvbeli tőket, mintha ha
sonló viszonyban állanának egymáshoz, milyenben a sémiség van 
az árjasággal. Ezen két nyelvnek elválása és független növekedése 
valamely egyedi tett következése, melyek természetéről és eredetéről 
nem lehet számolni, mint nem lehet semmiről, a mi egyedi : holott 
á túrán nyelvek elválását és különbözéseit egy fokozatos, természe
tes és egyszerű eljárás által lehet megfejteni, mely eljárás a gyökök 
eombinatiójinak sok lehetőségeiből bizonyos meghatározott számát 
ragadta meg a reális formáknak, a melyek azután földirati és ország
lati behatások alatt nemzeti nyelvekké szilárdultak. Valamint a po
litikai társaságok alakulásaiban nem követelünk valami hatalmas 
elmét, mely a hódított és hódító osztályokat, vagy a lopás és gyil
kolás elleni törvényeket okozta volna, mert ezeket a társulás ok
vetetlenül szükséges eredményeinek lehet magyarázni : úgy a tú
rán nyelvek szervezéseiben nem találunk semmit is , mi valamely 
egyedi költői elmének hatását mutatná k i , mint különös törvények 
szerzőjét, vagy bizonyos grammatikai elvek alkotóját. Ellenben a 
sémi és árja nyelvekben intézeteket, törvényeket, egyezéseket talá
lunk, melyek, mint Rómában vagy Indiában az örökségi törvények, 
egy egyedi akarat bélyegét mutatják, ráütvét az elszórt törzsökök 
megelőző hagyományira. Lehetséges ugyan, hogy a sémiség és árja
ság is egy önkényes jegeczesedés vagy a grammatikai elemek ön
kényes összehalmozása állapotján mentek által; de ők elhagyták 
azt, s a növekvés és hanyatlás új korába léptek, még pedig egy te
remtő lángelme hatása alatt, mely a nyelv ingadozó elemeit meg
ragadta , s teremtő akaratjával atomaiknak további egyberagadását 
megelőzte. Csak miután ez megtörtént, kezdődik az árja és sémi 
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nyelvek valódi élete, s minden árja és sémi nyelvek/a melyeket is
merünk, ama két, már a legnagyobb fokig egyediesített, nyelvnek 
ivadékai. 

A túrán csoportban nincs meg az az egyedi elem. Azért is an
nak különböző ágai, éjszakon a tunguz, mongol, török és finn, dé
len a táji, maláji, bhotíja és tamul, azon családi hasonlatosság híjá
val vannak, mely az ugyanazon egyed ivadékainak sajátja szokott 
lenni. Amaz ágak egy közös középpont szétmenő sugarai, nem va
lamely közös szülének gyermekei. Ez fejti meg mind hasonlító, mind 
különböző voltukat. Sokban közösen részesülnek, s azt mutatják, 
hogy szétoszlásuk előtt már meg volt képezve bizonyos nyelvmag, 
a melyben a beszéd némely részei, a legelsőbben jegeczesedhetö s 
legbajosabban szétbontható részei, meg voltak már szilárdulva és 
állapodva. A szók eme részeihez tartoznak a számnevek, névmások, 
s néhány legegyszerűbb alkalmazhatású igegyökök. De ezek sem 
alakultak volt még rendszerbe, mielőtt a túrán tábor felszedődött, s 
azért meg sem maradtak egy egész gyanánt. Sőt két ily beszéd-ma
got lehet megkülönböztetnünk, az éjszakit és a délit; s mindkettőt 
vissza lehet vinni egy magasabb pontra, melyen illető sajátságaik 
egy közös folyásba merültek. S itt, hol a különbség a túrán nyelvek 
közt megszűnik, lehet az árja és sémi nyelvek első szálait is találni, 
mint ugyanazon középpontra menőket. Minden túrán nyelvekkel 
közös gyökszók, melyek határozott, de anyagi értelemben alkal-
mazvák, ebbe a kezdetleges időszakba valók, s némelyeiről ma is be 
lehet bizonyítani, hogy közös tulajdonai a túrán, sémi és árja nyelv
fajoknak. 

S itt áll elő az utolsó kérdés, a melyre a hasonlító nyelvészet
nek felelni kell. Vájjon eme közös alap, melyben az árja, sémi és 
túrán nyelvek különbségei eltűnnek, megfelel-e a beszéd növek
vése azon fokának, a melyen a sinai nyelv életereje megcsökkent, 
vagy van-e még ott is emez egyik patriarchális beszéd közt, s a Fe-
ridun három fijainak közös öröksége között egy hézag, melyet a 
nyelvek örökülbírt hagyományai nem hídaznak be? Felmutattak 
ugyan már néhány gyökszót, melyek amaz első korú eredetet igény
lik, de számok nem lesz soha nagy, s hangjuk meg értelmök min
dig határozatlannak fog tetszeni. De lehet-e az másként ? Tegyük 
fel, hogy minden ázsiai nyelvek közös kincsében meghatározott gyö' 
kök számát sikerülne feltalálnunk, melyeken másod- és harmad-
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rendű bötük tűnnek elő, s melyek jelentései sokszorosak. Meg bir-
nók-e fejteni ezt a tényt ? Nem rontana-e le minden okoskodást, 
és semmisítene meg minden következést, a melyre az emberiség 
széttördelt hagyományainak gondos tanulása elvezetett volt ? Ilyen 
gyököket feltalálni nem lehet', nem lehetett és nem fog lehetni soha 
is. De ha a nyelv eredetéről és növekedéséről való, és itt ajánlott, 
nézet elfogadtatnék, mely nézet megegyez az ázsiai és európai nyel
vek oklevelei által szolgáltatott minden bizonyossággal: — azon ha
tározatlan, bágyadt és töredékes gyökök nagyjelentőségre jutnak, 
mert megerősítik , habár nem bizonyítják is be ,. elő véle menyünket 
az ázsiai és európai nyelvek közös eredetéről. Az alaki elemekre, 
vagyis a nyelv grammatikai növekedésére nézve, a szanszkrit gram
matikai rendszert, mely az árja nyelvek legtökéletesbbike, úgy le
het tekinteni, mint a sinai nyelvnek természetes kifejlődését, — mit 
még azok is megengednek, kik leginkább ellenzik a nyelvekben 
való általánosításokat. 

Ezeknél fogva az egybehasonlító nyelvészet e két igazságot 
szerezte meg magának : 

I. Semmi sem kényszerít arra, hogy a túrán, sémi és árja nyelv
fajok anyagi elemeire nézve megannyi eredetet fogadjunk el; sőt 
még most is ki lehet mutatni gyökszókat, bár különbféle változások 
alatt i s , melyek kezdettől fogva mind a három fajban keletben 
valának. 

II. Semmi sem kényszerít arra, hogy a túrán, sémi és árja 
nyelvfajok alaki elemeire nézve megannyi eredetet fogadjunk el, 
— s habár lehetetlen az árja grammatikai rendszert a sémiből, vagy 
ezt a turánból kiszármaztatni, teljesen felfoghatjuk, mint keletkeztek 
az ázsiai és európai különböző grammatikai rendszerek akár egyedi 
befolyás által, akár a nyelvnek saját belső tördelödése által. 

Ha eme grammatikai következtetéseket a történelem nyelvére 
fordítjuk, következő tényekre jutunk el : 

Az első népköltözés az emberiség közös magjától keletnek in
dult , hol is azután az ázsiai nyelv, a növekedésének első fokán 
állapodott meg, s hol a sinai nyelv, mint eltört tagjar, máig vissza
tükrözi az emberi beszéd legkorábbi megszilárdulását. 

A második költözés a túrán törzsek elszéledése. A nyelv las
sanként előrehaladt s alakította volt a számnevek, névmások és ige
gyökök némely rakoványait, mielőtt a turániak a föld minden szög-

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. I I , 2 8 



434 HUNFALVY TÁh. 

léteire elszéledének. A nyelvtani növekedés megkezdődött, s az ala
kok nagy bőségét hajtotta vala k i , a melyből mindenik törzs azt 
szedé föl, a mi különböző ízléséhez és jelleméhez képest hasznosnak 
vagy szükségesnek látszik vala. Egynéhány grammatikai és synta-
ctikai elvek is mélyen be voltak már nyomva a túrán gyarmatosok 
elméjébe, mielőtt megmozdultak; s ezek teszik nyelveik bizonyos 
hasonlatosságát még ott i s , hol az egyes nyelvek anyagi elemeik 
azólta megváltoztak vagy megújultak. 

A turániak költözésének két irányát kell elfogadni, melyeket 
a nyelveik jelölnek ki, ú. m. az éjszaki és a déli irányt. 

Az éjszaki osztályhoz tartoznak a tunguz, mongol, tatár és finn 
ágak; a délihöz a táji, maláji, hhotíja, és tamul ágak. 

E két osztály alkalmasint nem jutott volt semmi társadalmi 
és országlati szilárdúlásra, mikor illető gyarmataikra eloszlanak. 
Nekik hihetőleg nem valának törvényeik, nem népi költészetök, 
vagy szent énekeik, melyek közös lobogó gyanánt szolgálhattak vol
na. Fölszedek sátorfáikat, kiki magával vivén valamely részt a kö
zös nyelvből, — s innen való az egyezésök —, semmi közös hagyo
mányuk , semmi közös örökségök a nyelvben vagy a gondolatban 
nem lévén, — s innen való a különbözésök. 

Ha a fokonkénti haladást követjük, melyet azon különböző 
ágak grammatikai növekedése tüntet fel: el kell fogadnunk, hogy az 
első déli költözés a táji népeké vala, melyek a Meikong, Meinam, 
Iravaddi és Brahmaputra folyók mellékein tepedtek le (ezen nyel
vek legközelebb állanak a sinaihoz). Éjszakon az első költözés az 
Amur és Léna mellékeire irányult, s ez a tunguz törzseké. Min
denike határos a sinaiakkal, s nyelveik alig haladtak túl a sinai 
fokon. 

A második költözést délen a maláji törzsek tevék, melyek 
a tájiakkal egy irányt követtek, de úgy találván, hogy a tarto
mányok el vannak foglalva, tovább indulának a szigetekre és a ten
gerre. Éjszakon a második költözés a mongolokat illette, kik a tun 
guzokra nyomakodván, nyugat felé széledtek el az Altáji hegyek 
mentiben. Ezen második költözés gyarmatosait vállalkozó szellem 
tünteti ki, a tengeren mint tengeri, a sivatagon mint pusztai rabló
kat. Nyelveik inkább kemény és rövid parancsra, mintsem meg
győző vitatkozásra és okoskodásra illők. 

A harmadik költözés délen Bhota vagy Tibet és radia határai 



KÖNYVISMERTETÉS. 43Ő 

felé tartott. A Kambodsa félsziget és a tengeri partok el lévén fog
lalva , a törzsek India éjszaki határain a hegyi magasságokat fog
lalták el , s utóbbi időkben, a Himalája kapuin által, Indiába törtek 
be. Nyelvök, kiváltkép a hol irodalmi mivelődésben részesült, el
vont okoskodás kifejezésére alkalmas, de arra is hajlandó, hogy 
mesterséges egybefoglalásokba és képzők összehalmozásába vesszen. 
Ugyanez illik a harmadik költözésre éjszakon. A török törzsek, 
a közbülső tartományokat elfoglaltaknak találván, nyugat felé tártá
nak az Uraira és Európa határaira. Nyelvök, kivált a törökben, az 
alaki tökéletesség oly magas fokát érte el, hogy szinte alkalmatlanná 
válik a köz társalgásra*). 

Az utolsó gyarmat délen a tamul, éjszakon a finn vagy ugor 
vala. Mindenike már korán a mi veltség magas fokára jutott el, mely
nek nyomait nyelveik bölcs gazdálkodásában, s előbbi intézeteik 
és irodalmuk kevés maradványaiban máig is találjuk. Mind ket-
teje hátranyomaték az árja népek utóbbi hódításai által; úgy hogy 
délen az előbbi állapotokról csak ingadozó híreink vannak, s ezek 
is elferditvék a brahmáni hódítók által; míg Finlandia lápjai között 
a szóhagyomány megőrzötte nekünk nem csak neveit a régi hősök
nek , hanem magokat az énekeket is , melyek tetteiket híresztelik. 

Ha elfogadjuk a túrán ágak eme fokonkénti elszéledését, fel 
kell tennünk, hogy minden utóbbi költözés, minthogy a legközelebb 
tartományok el valának már foglalva, tovább indult, messzibb la
kásokat keresni. Ez a föltevés legtermészetesebbnek látszik ; mert 
ha megfordítjuk a történeti rendet, s ha az utolsó költözést elsőnek 
gondoljuk, a négy déli és éjszaki nyelvcsoportban a visszafelé ha
ladó grammatikai alakulást kellene megfejtenünk. Mert ekkor a 
finnség a túrán grammatikai legkoraibb, a tunguzság pedig legújabb 
állapotját képviselné, —- mely nézetet védelmezni lehetne ugyan az 
árja nyelvek későbbi történeteivel, de mely nem állhat meg a túrán 
nyelvészetben. Az előbbi nézet szerint a grammatikai tökéletesség 
különböző fokai s mindenik ágnak illető földirati távolsága a sinai-
tól, a túrán ágak történeti elválásának és egyediességének felelné
nek meg szorosan. 

A túrán nyelv emez éjszaki és déli sugarain kivül vannak még 
különbféle szétszórt nyelvcsomók, melyek hasonlókép a túrán nyelv -

*) Mely alkalmatlanságról épen a török nem panaszkodik. 
28* 
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fokhoz tartoznak, de melyek, úgyszólván, magukra maradtak s jár
hatatlan hegyek és sivatagok közé jutottak. Elzártságukban, s men
ten azon erős súrlódástól, melyet minden nyelv, más nyelvekkel ta
lálkozván , tapasztal, mindegyik a legnagyobb különbféleségét ter
metté a grammatikai formáknak, s dúskálkodik az igei változatos
ság olyan bőségében, milyet csak kis és elzárkózott néptörzsek en
gedhetnek meg magoknak, ilyenek az eredeti nyelvek a Kaukázus 
hozzáférhetetlen völgyeiben; a baszk a Pyrenaeusokban és Európa 
szélső csúcsán; végre a szamojéd nyelvek Szibériának még járha
tatlanabb tundráin. 

Ez elzárt nyelvekben az egyedek sajátságai olyan befolyásra 
kaphatnak, mely a nyelvtan és szótár egész képét megváltoztatja. 
Mert a túrán nyelvek annyira hajlékonyak, hogy véghetetlen sok 
összefoglalásokat és szövődéseket engednek magokon, míg nemzeti 
irodalom, vagy sürü közlekedés más néptörzsekkel, nem ellenőrzik 
a nyelvjárási szakadásokat. A mely néptörzsnek nincsen irodalma 
vagy más szellemi elfoglaltsága, az, úgy látszik, nyelvének a gram
matikai terjedhetés legtúlsóbb végéig való kifejlesztésében gyönyör
ködik. Az amerikai nyelvek jól ismert példáji ennek : mentül na
gyobb a néptörzsnek elkülönödése, grammatikájának buja növe
kedése annál csudálatosabb. Mi most bajosan képzelhetjük magunk
nak azt, hogy tekinti a vad nép a nyelvét, mint játékszert-e és szel
lemi mulatságot, vagy mint tömkeleget, melybe az elme merülni és 
melyből kibontakozni szeret ? De akármint tekinti is azt, az ered
mény mind egy. Ha egyszer a ragozás elkezdődött, s nincsen iro
dalom vagy társaság, mely korlátolja: két falu i s , melyet csak 
kevés embernyom választ el, nem fogja egymást megérteni. Ezt ta
pasztaljuk ép úgy Amerikában, mint a sinai és indiai határokon; 
s Ázsia éjszaki részein az osztjákok, mint Messerschmidt tudósít, jól
lehet ugyanazon nyelven beszéllenek, annyi szót és szóalakot, min
den törzsnek sajátságost, hoztak elő, hogy már 12—20 német mér
földnyi távolságban nagy-nehezen értik egymást. Azt is tudni kell, 
hogy ezen nyelvek szótárai igen kicsinyek, ha összevetjük a latin 
vagy görög thesaurusokkal. Költözködő törzsek társalgása szűk kör
ben forog, s ha fölvesszük a nagy könnyűséget, melylyel tetszés 
szerint új szókat alkotnak, s a nagy ösztönt, melyet a magános élet 
arra érez , hogy a tárgyak számára, melyek a juhász vagy vadász 
világát teszik , új elnevezéseket gondoljon k i , félig költői, félig ta-
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Ián gúnyos neveket: megfoghatjuk, mint érhet egy nyáj őrző és költöz
ködő törzsnek szótára, kevés embernyom alatt, több kiadást, hogy 
úgy mondjuk. 

Vannak még nyelvek, melyek hovatartozását, legalább ez idő-
szerint, nem bírjuk meghatározni, mert eszközök héjából nem lehet 
azokat grammatikailag elemezni. Ilyenek a koreai, kamcsadáli és 
japáni nyelvek. Számuk kicsi, de azokban is, hihető, maradtak fenn 
némely nyomai annak, hogy közös eredetűek a túrán nyelvekkel, s 
még várjuk a bölcseleti kutatások fölfedezéseit. 

S a túrán nyelvek más ágai is létezhetnek vala Ázsiában és 
Európában azon idők alatt, mellyekröl nincsen tudomásunk, s me
lyek megelőzték volt az árja és sémi nemzetségek beköltözéseit. 
Mert ezek akármerre jutnak is , mindenütt elfoglalva találják a tar
tományokat barbárok által, kiket óriásoknak vagy gonosz lelkek
nek képzelnek, s kik az érkezők előtt érthetetlen nyelveken beszél-
lenek. Azok elenyésztek, s nyelveik örökre elvesztek. Talán ezek
kel szakadtak meg s vesztek el a lánczszemek is , a melyek valaha 
Ázsiának és Európának nyelveit, Afrika és Amerika szétszórt nyel
veivel összekötötték. A túrán nyelvek kiterjedését eme két száraz
földre már több tudós sejtette. Grönland nyelvét mutatták ki an
nak , mely az átmenetelt képezi a túrán nyelvekről az amerikai 
nyelvekre; s a természeti tudományok nyomozásai világosan Szibé
riának keleti szigeteire utasítanak, mint az egyedül lehetséges hídra, 
melyen által az ázsiai magok az új világba eljuthattak. Az afrikai 
nyelvekre nézve még csak hozzávetés éknél vagyunk, kivéve hogy 
azt tudjuk, hogy az egyenlítőn inneni némely afrikai nyelvek p. o. 
a galla nyelvek, sémi typusán kivül, a többi nyelvekre más gram
matikai typus van nyomva, például a hottentotra, mely mechanicus 
tökéletességeinél és mesterséges ragozásainál fogva a túrán nyelvek 
grammatikai rendszerével való egybehasonlítasra ajánlkozik. 

Milyenek voltak az árja és sémi nyelvek a népköltözések és 
küzködések amaz időszakaszában, azt nem tudjuk. Mert történeteik 
csak akkor kezdődnek, mikor a túrán nomádok zűrzavaros tömegé
ből kiváltak. Ok egyszerre tűnnek elő a történelem színterén, telje
sen felöltözve saját fegyvereikkel, mint a barbárok ellenségei, fénye
sebb istenek imádóji, s olyan nyelvvel , mely örökre elhagyta a tú
rán küzdő-tér zajait. Ok árják vagy sémiek, a mennyiben többé 
nem turánok; s ámbár előbbi növekedésök szükségeskép a túrán 
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alakon ment keresztül, ezen túl voltak már, mikor elötünének, mint 
hirnökei az emberiség új idökorának. Csak miután önmagokban 
legyőzték vala a turánságot, a szó teljes értelmében, kezdenek 
Ázsián és Európán által haladni mint győzöji a Túr ivadékainak. 
E csata nincs még befejezve; a földkerekség legnagyobb része 
még mind az előbbi birtokosok alá tartozik. A régi szárazföldnek 
csak négy félszigetét bírják az árják és sémiek, úgymint Indiát, Ará
biát , Kis-Ázsiát és Európát, a többit mind a Túr nemzetsége tartja 
elfoglalva. De azon földek, melyeket Sém és Jáfet igényelnek, az or-
szágosúltság és miveltség országútját tüntetik elő; azok foglalják 
magokban a színteret, melyen a régi és új történelem drámája lefoly. 

Sém megelőzte Jáfetet; az ő első gyarmatai a nyelvnek olyan 
fokát képviselik, mely még nem határozottan sémi, mely még nem 
szabadult meg minden túrán behatástól, s azért nem oly távol áll 
az árja beszéd folyamától. Ezek Afrikának gyarmatai, melyek visz-
szaestek a nomád életbe, de a melyek nyelve még most is a ma
rokkói, algíri, tuniszi, tripoliszi és feszi nép nyelve, a hol ki nem szo
rította a győző arabok nyelve. Egy másik még nem határozottan 
sémi gyarmat, de politikai behatások következtében, megülepedet-
tebb grammatikai rendszerrel, Egyiptomban foglalt lakást. A har
madik gyarmat a babyloniai és assziriai nyelvet tette magáévá. 

Ezen három első gyarmat úgy mutatja fel a sémiséget, mint 
grammatikai alakra és szilárdultságra küzködőt; a sémi egyediség 
nem homályosította el még azokban a közös múltnak nyomait, me
lyek bennünket képesekké tesznek a sémiség eredeti -elemeit a tu-
ránsággal, s ez által az árjasággal összekötni. 

E három első gyarmat után a sémi beszéd határai szűkebbé 
váltak, s a három utóbbi ág, az arab, aramai és héber, úgy áll előt
tünk, mint egy szülének rokon ivadékai, kinek határozottan kifeje
zett arezvonásait mindenik örökölte. 

Az árjaság csak egyszer termett nyelveket. Volt idő, melyben 
az árja faj elődjei, a szó tulajdonképi értelmében, egy háznépet ké
peznek vala. Nyelvök akkor egy kunyhó saját nyelve vala, mint 
valaha a latint néhány kalandor beszéllte, kik házikóikat a Tiber 
melletti dombokon építették volt. Ilyenféle előző összpontosítás nél
kül valamint lehetetlen volna kimagyarázni a legcsekélyebb és sze
szélyesebb alakok megmaradását Európa új-román nyelveiben : úgy 
híjába igyekeznénk számot adni a régi világ árja nyelveinek egye* 
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zéseiról. Az árja beszéd, mely szanszkritra, perzsára, görögre , la
tinra, teutonre, szlávra és keltre vált el vagy nemzetiesedett, okvetet-
len gazdagabb nyelv vala mindegyik ivadékánál; egyszersmind oly 
megállapodott elvű s oly erős egyediségü nyelv vala, mind gram
matikájára mind szótárára nézve, bogy ivadékainak nemzeti jellé-
mök, bár mi különbség tűnik is elö, p. o. a magában merengő bindu 
s a kiféle ható görög között, soha sem bírta a közös szüle jelle
mét eltörölni." 

Ez az „Outlines of the Philosophy of Universal History, akiied 
to Languagés11-nek tartalma, melynek Müller levele a legjelentősebb 
része. Ismételvén röviden foglalatját, az következő : I. Az ázsiai és 
európai nyelvek egységre mutatnak, mert magok azt tanítják, hogy 
mindnyájan valaha egytagú állapotban valának. II. Az egytagúság 
állapotja megmerevüle a sinai nyelvekben., ezek tehát az ázsiai és 
európai ősnyelvnek első elválása és önállásra vergődése, ü l . A többi 
nyelvek mind ragozókká lőnek, mit Müller a nyelvek turanságánák 
nevez. IV. A turánság zűrzavarából az árja és sémi nyelvek emel-
kedének k i , melyek az amalgamozódás állapotjában vannak. Min
denik faj, úgy az árja mint a sémi, egy hatalmas lángész hatását 
mutatja a jellegén; innen mindeniknél nemcsak a nyelvanyag és 
nyelvalak végig tartó közössége, hanem a hitfogalmak vagy hitké
pek közössége is. Az árjának legrégibb különödése a kelt, a sémié az 
ő-égyipt; e kettő pedig, kelt és ó-égyipt, sokban hasonlít egymáshoz, 
s azt bizonyítják, hogy nemcsak az árjaság és sémiség valaha kü
lönbözetlen, azaz, se nem árja se nem sémi, állapotban valának, ha
nem hogy ez állapotjuk is a turánságból vált ki. V. Hihető hogy az 
amerikai nyelvek is a turánság elágadzása, melynek összekapcsoló 
tagjai az eszkimó nyelvek. A baszk nyelv pedig, úgymond Müller, 
a turánság valódi előmintája. VI. Az amalgamozódó nyelvek külső 
történetei ezek : az árják közzül először a keltek valának k i , kik 
nyugati folyamukban Közép-Ázsiából Egyiptomnak indulván, s 
Afrika éjszaki partjain nyugat felé tartván, onnan átalkelének a gib
raltári szoroson Spanyol-,Franczia-, Olasz-, Német- és Angolországba. 
Keleti folyamuk később indúlhata ki Ázsiából, igenest nyugat felé 
az európai Scythiába, honnan a Balt és Éjszaki tenger partjait özön-
lötte el , s útjában nemcsak a németországi, hanem a nagybritaniai 
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keltekkel is találkozék. A keltek az elsők az árja népek közzül, 
kik az európai földet érték. 

A keltek után a germán-szláv ág válék ki az árjaságból, de 
az sokáig időzött ismeretlen helyeken, miután sokkal később tűnik 
elő a történelemben , mint a latin-görög ág, mely pedig, nyelvének 
tanúsága szerint, tovább maradt volt közösségben az irán és hindu 
népekkel. 

Legtovább maradának együtt az iránok és hinduk, míg ezek 
kelet-délnek az Indus s onnan a Ganges mellékeire húzódának, az 
iránok pedig Baktria felől nyugatnak terjedének. Az iránok legré
gibb nyelve a zend, s ez nagyon közel áll a hinduk legrégibb nyel-
véhöz, melyben a Védák vannak írva. 

A sémi népek nem terjeszkedének úgy mint az árják; miután 
Armenia hegyeitől fogva a Tigris és Eufrates mellékeit, Siriát és 
Palaesztinát s az arab félszigetet elfoglalták volt, a Veres és Közép-
tenger partjai állítják vala meg terjeszkedésöket. 

VII. A ragozó nyelvek külső történetei meg emezek : Miután 
az egytagú nyelv ragozó nyelvvé kezdett válni, a nagy törzstől két 
felé, éjszak és nyugat felé, indúla ki egy-egy nyelvsugár, úgymint 
a tunguz-mandsu és a táji nyelvág, amaz éjszak-nyugat, ez dél fe
lől támaszkodván a sinai világhoz. A tunguz-mandsu és táji nyel
vek legközelebb érik a sinai nyelvet. — Az első kisugározás után 
éjszak felé a mongol, dél felé a maláji nyelvágak válának el a törzs
iül ; harmadik kisugározás vala éjszak felé a török, dél felé a bhotija, 
vagy tibet nyelveké; utoljára indúlának ki a közös fészekből éjszak 
felé a finn-ugor, délfelé a tamul nyelvág; az ugor-finn, és tamul 
nyelvek tehát legtovább maradának együtt, mint az árja nyelvek 
közzül az irán és hindu nyelvek. Müller tehát azt az újságot fedezi 
föl a történeti nyelvtudományban, hogy az ugor-finn és a tamul 
nyelvek turániak és rokonok, jóllehet márNorris 1852-ben, a sküth 
ékirati szöveget magyarázván, az ural-áltaji és dekhání nyelvekre hi
vatkozott volt, mint alább megemlítjük; — továbbá megerősíti azon 
már mások által is emlegetett tényt, hogy a túrán nyelvek Ázsiában 
és Európában megelőzték az árja nyelveket. 

Ha mind úgy van, mint Müller állítja, a nyelvekből következő 
időszakokat lehetne kisütni : 

Az irán és hindu népek utoljára válának el egymástól. Mikorra 
lehet a hinduk beköltözését tenni ? Minthogy a Védák legalább 1000 
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vagy több évre mutatnak vissza Kr. e., mert Müller szerint azok az 
árja világ első írott emléke, tehát megelőzik az Iliász keletkezése 
korát is : a hinduk beköltözését az Indus mellékeire legalább 1500-
ra kell tenni Kr. e. S ez valóban nem is sok, ha meggondoljuk, 
hogy a hellének megjelenését Európába bízvást 2000—1500 közzé, 
vagy még előbbre kell tenni Kr. e. A finn-ugor és tamul nyelvek 
kisugározása a nagy középpontból, Müller szerint, okvetetlenül mege
lőzte az árják beköltözését Indiába, mert a brahmánok kiszorítják 
a turáni nisádá-k.a,t, azaz, többi közt, a tamul nyelvű népeket, kik 
mind inkább dél felé szorulván, csak a Vindhja hegység megett 
maradhattak meg tömegesen. Úgyde a nisáda-népek országosúlt 
állapotban élnek vala, midőn őket a hinduk megtámadák; fel kell 
tehát tenni, hogy az árja hódítgatás kezdetét (1500. K. e.) megelőző 
nisádaság vagy tamulság kora legalább néhány századig tartott volt. 
E szerint a tamul népek megjelenését Indiában legalább is 2000 évre 
Kr. e. kell tenni, s ugyanannyira az éjszak-keleti Európának meg
szállását a finn-ugor népek által. 

Azt olvastuk az előbbiekben, hogy a kéltség nyugati folyama, 
mint az árjaság első szakadéka, Egyiptomon keresztül éjszaki Afri
kába és innen nyugati Európába indúla. Minthogy az egyiptusi 
Menést 3000-re teszik Kr. e. s az egyiptusi országosúltság meg
szilárdulása után lehetetlen volt a kéltségnek azon keresztül venni 
az útját — mert vagy ő seperte volna el az egyiptusi világot, mi 
valóban nem történt meg ; vagy ez állotta volna útját a kéltségnek, 
mi hasonlókép nem történt meg. A kéltség nyugati folyama tehát 
a Krisztus előtti 3000 évet megelőző korban vonult volna Egyip
tomon keresztül. Ez időszakok ellen alkalmasint komoly kifogást 
nem lehet tenni. De a tények ellen, a melyekből amaz időket kisü
tik, van kifogás, legalább ezekre nézve nem egyeznek meg a tudó
sok, mert nem tudják még annyira jól az illető nyelveket, a melye
ket bizonyító érvekül akarnának használni. 

Reánk nézve első kérdés : rokonok-e valóban a finn-ugor és a ta
mul nyelvek ? Abból, mit Müller a nevezett rokonság bizonyítására fel
hoz (lásd a 422—427 lapokat), ítélni nem tehet; vagy ha mégis Ítélni 
kellene, az Ítélet bizonyosan tagadó lesz. A gyökszók egytagúsága 
mitsem bizonyít, mert azok általában mindenütt egytagúak, valamint 
mindenütt két- és háromtagú szók fordulnak elő. Az összetett szók 
ritkasága sem jellemez , mert íme a latin nyelv sem szereti azokat. 
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Hogy a tamul nyelvekben nincsen képző a comparativus és super-
lativus kifejezésére, az még különbséget is teszen köztök és a ma
gyar, finn, lapp, észt, vogul nyelvek közt; hasonlókép a harmadik 
személyi névmás genusbeli különbsége is elválasztja a tamul nyel
veket az összes áltajiságtól. A tamul nyelvek többesszámú ragjai 
sem bizonyítanak, ha nem tudjuk, miből származnak. így p. o. a 
tamul ar külsőleg a svéd nyelv többesével azonos, s mit bizonyít 
az a svédre és tamulra nézve ? semmit; így a brahvi nyelvek töb
besszámú ragja k, t és a finn-ugor nyelvek ugyanezen ragja ma
gában mitsem bizonyít, mert azt is lehetne mondani, hogy az árja 
nyelvek többesével azonos, stb. 

A nyelvek rokonságának bebizonyítására nyelvtani alakok és 
szótári anyagok szükségesek, melyek a hangok bizonyos változásai
nak törvényeit tüntetik ki, milyeneket az árja nyelvek körében talált 
fel a tudomány, s milyeneket a finn, ugor, és török nyelvek körében 
is feltalálunk. A mely tamul szókat felhoz Müller, p. o. a számneveket 
és névmásokat, azok így, mint látjuk, nem hasonlóságot, de hason-
latlanságot hirdetnek a tamul és finn-ugor nyelvek közt. Nem elég 
mondani, hogy e vagy ama szó rokon evvel meg avval, hanem a han
gok netáni változásait sok más szók példájival kell feltüntetni, hogy 
kitessék a rokonság. Megemlíti ugyan Müller többi közt, mennyire 
különböznek az igen rokon magyar és török nyelvek számnevei; 
mit egyik bizonyítékául hoz fel annak, hogy a túrán nyelvek még a 
számneveket sem tartották meg egyaránt, miért is megfogható a ta
mul számnevek különbözése a többi túrán nyelvekéitől : de avval 
némileg önmagát czáfolja meg. Ugyanis előadása szerint, a tamul és 
finn-ugor nyelvek közelebb állanának egymáshoz, mintsem a török 
nyelvekhez; azért nem hozhatja fel itt a magyar és török számne
vek példáját. Mert ha előadása az illető nyelvek valóját illetné : a 
tamul nyelvek számnevei olyanfélék volnának, milyenek a finn-ugor 
ágban. De nagyon elfogadnék a rokonságot, ha csak annyira is ha
sonlítanának, mint a török nyelvekéi. A török iJci, altz, nem látszik 
első tekintetre hasonlítni a finn kahte, kuute, a magyar kehte (két), 
hat-hoz; de tudván, hogy más szók torokhangja is elenyészik a 
megfelelő török szókban, p. o. a finn kuu = magyar hó (luna) és háj, 
a törökben aj (luna) és jagh (háj) stb.; tudván azt is, hogy a török 
iki-nek származéka ikiz} mi a magyarban iker: az iki nagyon is ho
nosnak, azaz a magyar és török nyelv közkincsének tűnik elő, s az 
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alt'i sem idegen akár a finn kuute, akár a magyar hat előtt. A török 
jedi = hét, még találóbb egyezést mutat fel : 

török. jakut. csuvas. kojbál. karagasz. 
7. jedi sattá sicce dite tede; 

magyar. vogul. finn. votják. osztják. 
7. hét sát seitse-man sizi-m tábet. 

E szók elöhangja j , h, s, t, d', f; de e hangmozdúlás más szók
ban is előfordul, p . o. a török jfe-mek enni, finnben s?/ö-dá, vogulban 
íe-ng: a magyar egér , finnben Mire, votjákban Hr, mordvinban se-
jer, vogulban tctnger, stb. A hét számnévnek legösiebb alakja az oszt
ják tábet (a mit Müllermások után a sabat-ró\ beszéli, az nem áll, mert 
az osztják nyelvben tábet vagy tlábet, de soha sem sabat a hét), ennek 
belhangja b kiszorulván, vagy w-ra olvadván, — mi hasonlókép sok 
példával igazolható, p. o. a török sopa finnben saua, valamint az ide
gen tábla, a finnben taula, s a magyar tapló a finnben taula—lett tauat 
a vogulban soat és sát, a finnben seits, a magyarban hét. 

A száz szó elöhangja ugyanazon változáson megy keresztül, 
in int a hété : 

török. jakut.' csuvas. kojbal. karagasz. 
100. jüz süs sür düs füs 

magyar. finn. mordvin. vogul. osztják. 
száz sata sada sat sőt. 

Az ezer szó hasonló tüneményt mutat: 

magyar. vogul. osztják. votják. szürtdn. 
ezer sater tár-es sur-s sur-s. 

Az előhang változásán kívül a t = z belhang eltűnése is a tá
bet = sát = hét példáját támogatja. Hogy a török nyelvekben bin, pin, 
mürí teszen ezerét, azaz, hogy ott e szám kifejezésére más gyökszó 
van, mint az ugor nyelvekben, az nem tetszhetik föl az előtt, ki 
tudja, hogy erre nézve az árja nyelvekben sincs azonosság. 

De a török on = 10 megint előfordul a magyar negyven, ötven, 
hatvan, hetven stben, elő a votják nil-don 40 , vit'-don 50 , kvat'-don 
60 sizim-don 70, t'amis-don 80, ukmís-don 90; elö az osztják jong, 
jang = 10-ben. 

Hát a török be$ öt; kevesbbé tanúságos ? 
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magyar. vogul. finn. osztják. török. csuvas. 
öt át viite vet bes pil(-lik). 

Ebből is világos, hogy méltán tartjuk rokonoknak a török 
számneveket, habár korántsem annyira egyezők az ugor számnevek
kel, mint ezek magok közt. Mutathat-e Müller a tamul számnevek
ben is annyi egyezést az ugor nyelvekéivel ? 

A számnevek mindenütt sokat bizonyítanak, de sehol sem 
egyetlen tanúbizonyságok. Hozzájok járulnak az első szükségek, a 
természet legszembetűnőbb tárgyai, szóval az első fogalmak ne
vei, s azon szók, melyekből viszonyítok lesznek. Ha ezek is rokon
ságot mutatnak: akkor nyilván nem csak az anyagi, hanem az alaki 
rokonság is megvan. Ama szók nem lévén rokonok, az alaki rokon
ság is, mely itt-ott kicsillámlik, csak látszat lehet. 

Müller a tamul nyelvekből a számneveken ós névmásokon ki-
vííl egyebet nem hozván fel, miből állításait el vagy el nem fogad
hatjuk, de hivatkozván egy helyütt azon túrán nyelvre, melyet leg
újabban az okiratokban fedeztek fel : lássuk hát ezt röviden, habár 
némi kitéréssel jár is. 

Az úgynevezett sküth nyelv, 
A perzsa királyok feliratai, mint tudva van, három nyelven 

szólnak; a jegyek nyíl- vagy ék-alakúak, azért nevezik az írást ék-
írásnak. Grotefend először sejté, hogy azon nyelv, mely a felirato
kon mindenkor az első helyen áll, alkalmasint az uralkodó királyok 
nyelve, s annak gyakori ismétlődő jegycsoportjaiban a királyok tu
lajdon nevei találhatók. Ez úton kisüté a Dáriusz, Xerxész, Visztasz-
pesz stb. neveket s az azokban előforduló betűket. Az első megfejtő 
kísérlet e czím alatt jelene meg : „Praevia de cuneatis quas vocant 
inseriptionibus Persepolitanis legendis et explicandis relatio. Göt-
tinga, 1802".*). Lassanként halada a dolog. Raskeis , 1826-ban 
kiadott munkájában: Über das Altér u. die Echtheit der Zendsprache 
und des Zend-Avesta (Berlin), talála ki némely jegyek értékét; 
míg Burnouf és Lassen 1836-ban az ékiratok megfejtéséhez fogha-
tának. Miután a biszutuni vagy behisztuni három nyelvű nagy fel-

) Lásd Oppert: Expedition scientifique en Mesopotamie stb. 
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iratot Rawlinson Henrik fölfedezte volt, a fejtegetés nagyobb sze
rencsével folyhata, s a perzsa nyelvű feliratokat teljes biztossággal 
lehete olvasni és megérteni (lásd itt a 390. lapot). A három nyelvű 
feliratok közziil az egyiket Rawlinson sküth nyelvűnek tartá, s a 
dán Westergaard először fejté meg 1844. l) a Dárius sírján találtató 
sküth feliratot. Norris pedig 1852. 2) a nagy behisztuni feliratot fej-
tegeté, követve Westergaard nyomait, kinek olvasását helyesnek 
ítélé. Ez által, úgy hiszik, bizonyossá kezde válni, hogy a nagy 
perzsa birodalomban ural-altaji nyelvű népek is valának, kiknek 
nyelvén a feliratok egyik fordítása szól. A franczia tudós küldött
ség, mely Mesopotamiában 1851—1854. munkálkodott, sok ujat 
hozott napfényre, a mit Oppert Gyula közöl a franczia kormány 
költségén. Opperték leginkább a feliratok harmadik nyelvét, mely 
sémi, akarván fejtegetni, a jegyek történeteihez valának kénytele
nek folyamodni; s íme ök bebizonyítják, hogy az ékírás, mint vala
mennyi írás, képírásból fejlődött ki; de hogy ezt a képírást, s az 
ebből fejlődő szótagos írást nem árja, nem is sémi nép, hanem túrán 
nép találta fel, mely a Tigris és Eufrates mellékein, a sémiek előtt 
uralkodott volt. 

Azon túrán nyelvet, melyet Dáriusz és Xerxész felirataiban ta
lálnak , Westergaard után, méd-skUthnek nevezik, mely hát 500. év 
tájban él vala Kr. e.. Ezen nyelv s a babüloni meg ninivei királyok 
felirataiban található túrán nyelv közt, különbség van, mert ez né
hány századdal megelőzi amazt, mivelhogy a sémi királyok (Aszur, 
Ninusz, Szemirámisz) alkalmasint Kr. e. 1200. tájban kezdenek ural
kodni. Az ezen időszakban élt túrán nyelvet Oppert Kasdo-sküth-nek 
nevezi. A Kr. e. 1200 évet megelőző korban is , mely 1700-nál is 
feljebb ér, túrán népek uralkodtak volt ott, melyek személyesítöje 
Nimrud lehet. S ezen népek találák fel a képírást, melyet lassanként 
tagírássá fejlesztettek, s melyet a sémi népek a magok nyelvére, 
utoljára pedig a perzsák, már mint betűírást, a perzsa nyelvre al-
kalmazának. Oppert ezen tényt, hogy túrán népek amaz írás felta
lálója annyi bizonyítékkal támogatja, hogy bajos kételkedni benne. 

E nyelv, mint valóság, Spiegel által is el van ismerve, ki mint • 

') Mémoires de la Société Eoyale des Antiquaires du Nord. Copenha-
gen, 1844. 

3) Journal of the Eoyal Asiatic Society, 1852. 
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tudjuk, most legnagyobb tekintély az ó és újabb perzsa nyelvekben, 
s ki az 1862-ben kiadott nó-perzsa ékiratok11 czímü munkájában is 
tekintettel van reája. Schleicher (Beitrage zur vergleichenden Sprach-
forschung auf dem Grebiete der Arischen, Celtischen und Slavischen 
Sprachen, IV. Bnd. Erstes Heft, Berlin 1863. a 114 és 115. lapon) 
ezt írja: „A Spiegel munkája legelőbb az idő-rendbe hozott ékirato-
kat közli latin írással, átellenes német fordítással együtt. A szükség
hez képest bírálati jegyzeteket is ád, melyekhez gyakran a sküth for
dítást használja. A szerző az előszavában a biztos eredményről be
széli, mely a szöveg fordításából háramlik, szól a sküth szövegnek sa
ját tanulásáról is. A mennyiben én, úgymond Schleicher, már néhány 
évvel ez előtt a sküth szöveg fejtegetésével megismerkedtem, azokat 
nem igen megbízhatóknak tarthatám. De ha oly vigyázó és gondos 
vizsgáló, milyen Spiegel, a sküth szöveg magyarázásában bízik, azt 
bizonyosan heljes okból teszi; s a szerző nagyon lekötelezné a folyó
irat olvasójit, ha benne a sküth írás megfejtésének eddigi eredmé
nyeit, különösen pedig a nyelvet, előadná." 

A nagy feliratokból, Westergaard és Norris által kiolvasott 
nyelv, áltajinak látszik ugyan, de az se nem ugor-finn, se nem tö
rök , hanem mind ezektől különböző. Legfőbb tényei, Norris után 
imezek : 

A nevezőhöz je = ez, az, járul, így: tipi tábla, tipi-je a tábla, 
e tábla; his víz, his-je a víz. Ra = egy p. o. parsar-ra egy perzsa, 
bapilu-ra egy babüloniai. 

A többesszám ragja pa vagy fa, ez magánhangzó után ragad
ván , p. o. ko király, ko-fa királyok ; parthuva Parthia, parthuva-fa; 
bapilu Babülon, bapilu-fa, katbatukas Kappadocia, katbatukas-pa. 
Az országnevek többesszáma a népet "fejezi k i , tehát bapilufa — 
babüloniak. 

A genitivus ragja na:ko király, ko-na kir'\l- ' auramasta Or-
mazd, aaramasta-na. Szófüzésben a genitiv,ir ána áll, p, o. ko afar-
ti-na — király Szuszianának, e helyett : £>2 ~;jiana királya : de for
dulnak elő ilyenek is : (kuras : = Kürosz, sak = fiú, tehát) kuras sak-ri 
Kürosz fija, Vitásba atta-ri Vitaszpesz atyja. A többeszámú geni
tivus rendesen inna, p. o. ko király, ko-fa királyok, kofa-inna ki
rályoké. 

A dativus ragja pa} p, o. mata Media, mata-pa Mediának; töb
besszámban bapilu-fa-pa babüloniaknak. De ikki, ikka is hozzá já-
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hu én 
hunina enyém 
hun engem 
niku mi 

rúl sokszor, p. o. matá-pa-ikki Mediának, mata-pa-ikki poris Me
diának mene. 

Az ablativus ragja mar, p. o. bapilu-mar Babülonról, avi-
mar innen. Ez is ikki-vel egyesül, mint kanpuUja-ikki-mar Kam-
büszesztöl. 

Beható vagy rajthagyó rag va , p. o. his víz, his-va vízbe; his-
je-va a vízbe. 

Ativa z=z közzé, közt, alkalmasint ati és va} p. o. tahijaus ativa 
tartományba, tahijaus-je-ativa e tartományba. 

Mas, vas factitivus rag, p. o. ko-vas királylyá; de = ság is, 
ko-vas = királyság. 

Személyi névmások: hu én ni te jwf-ri ö 
— jufrina Övé 
nin téged — 
— appi ök 

— — appin őket. 

nivans-mi családom; nivans-ni családod, nivans-nikavi családunk; 
de van atta-ta atyám, atta-ri atyja; van nimans hunina (család 
enyém) családom, is. 

A mutató névmás : je ez, ju az; hozzá ragadhat pa és ta p. o. 
jupa az, juta az (ille cunque). . 

Kérdő névmás : akka ki, appo mi, mely. 
A számnevek, fájdalom, nincsenek szóval kifejezve; csak kir 

= egy, fordul elő. 
Az igéből leginkább a múlt idő fordul elő. Az ige utóhangja 

szerint ez a múltnak ragozása (miben a finnhez hasonlít) : 

a utóhangú ige. i utóhangü. u utóhangú 
Sing. 

Plur. 

p. o. jutta (tevék), juttainti, juttas ; juttajut, — juttas. 

A harmadik személyragjához ti járulván, régmúlt lesz, p. o. 
juttas-ti tett volt; tárna tudék, tamás tuda, tamasti tudott volt. 

1 személy ? cajcl i, ija u, uva 
2 „ ainti inti uinti 
3 „ as is U S 

1 „ ajut ijut — 
2 „ — —- — 
3 „ as is U S 
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A szenvedő ragjavagy képzője k; juttok tevődött, jeappo Im-
ikki-rnar juttak, szószerint : ez az, a mi én tőlem tevődött. 

Van gerundium is : jelenben ba, múltban ras, jövőben ra. 
Hogy e nyelv, melyet így a Dáriusz felirataiból ki lehet olvasni, 

visszafelé menve, az assziriai királyok idejében és tartományaiban, 
s megint 1700. tájban Kr. e. a midőn az ékírást előző képírás diva
tozott, más-más alakú lehetett, föltéve is, hogy az összes ékiratokban 
egyazon nyelvet találjuk, magától érthető. De a már ismert nyelv
ből is biztosan lehet mondani, hogy a Müller állítása bajosan áll, mi
szerint az árják eloszlása előtt már a török és ugor-finn nyelvágak 
külön-külön éltek vala, s hogy az ugor-finn nyelvág a török népe
ken keresztül hatva (mi alkalmasint történeti lehetetlenség), ezeken 
túl az éjszaki tartományokon terjedt volt el. Mert a Müller állítása 
szerint, aKáspi tenger-melléki sküthek, kiknek nyelvét az okiratok
ban találjuk, a török ághoz tartoznának : de ezt az ékírati nyelv 
nem bizonyítja, mint a mely, ha altáji talál is lenni, határozottan se 
nem török se nem ugor-finn jellegű, hanem inkább olyan, milyen ta
lán lehetett az áltaji nyelv, mielőtt az még finn-ugor és török egye
diségekre oszlott el. — Egyébiránt Norris is, megfejtő kísérleteiben, 
az ind nyelvekre hivatkozik, p. o. a genitivus na ragjáról megemlíti, 
hogy az a karnataka, ghondi és brahvi nyelvekben is megvan. Hogy 
a Káspi tenger déli környékein lakó sküthák, kiktől nyilván szár
maztak Mediának és Asszíriának ékíratos skütháji, nem különösen 
a mai magyarok eleji, azt a magyar tudománynak is eszébe kell 
vennie ; kell hogy határozottan hibáztassuk a már említett könyvnek 
czímét és előszavát, melyek így hangzanak: „Magyarok-őstörténete. 
Görög források a scythák történetéhez. Közli Télfy János. Előszó. 
Jelen Görög források megjelentek a Magyar Tudományos Értekező 
6—10-dik számaiban, vagyis a II. kötet 1—5-dik füzeteiben. De 
miután őstörténetünk fontossága megkívánja, hogy a reá vonatkozó 
adatok ismerete minél inkább elterjedjen; eltökéltem magamat . . . 
. . közrebocsátani." — A könyv a közrebocsátást és elterjedést na
gyon is megérdemli, nem azért, mert őstörténetünket foglalja magá
ban , a mi nem igaz, hanem mert a skütheket ismerteti, kik figyel
münket megérdemlik, ha nem magyarok is. 
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A baszk és eszkimó nyelv. 

Raske ólta az a vélemény él, hogy a túrán nyelvek, az árják és 
sémiek elterjedése előtt, egész Európát és Ázsiát bírták vala, sőt Ame
rikába is átmentek, mert az amerikai nyelvek is turániak. Egész Euró
pában való uralkodásukról a Pyrenaeusokban máig meglévő baszk 
nyelv volna az élő tanúbizonyság; annak tanújául pedig, hogy az 
amerikai nyelvek is a turániaktól származnak, ím ott van az eszki
mók nyelve, mely az amerikaiak és turániak közt az átmenő hidat 
képezi. Mert a baszk és eszkimó nyelvek is rokonok a finn-magyar
török nyelvekkel. Lássuk előbb a baszkot. 

Tavai, Bonaparte Lajos Lucián e ezímü könyvet bocsátá ki : 
nLangue Basgue et Langues finnoisesu (London 1862.), melyben fel
szólítja a finn-magyar nyelvészeket, hogy legyenek tekintettel a baszk 
nyelvre is, mely néhány föltetsző finn-nyelvi hasonlatosságot mutat 
jelesen a többesszámú nominativussal, a határozott declinatióval, a 
tárgyi conjugatióval, s a magánhangzók egyezésével és változásaival. 

A baszk többesszámú nominativus így lesz p. o. gizon ember 
és emberek, azaz, a határozatlan szó egyest és többest jelent, innen 
bőst gizon =. öt ember; de gizon-a az ember, gizon-ak az emberek, bőst 
gizonak az öt ember. — (a k a magyarban és lappban is a többest je
löli, a brahviben is, mint láttuk). 

Ebben az úgynevezett határozott declinatio is megvan illetve. 
A mutató névmás ura vagy hura, gizon-ura, vagy összerántva, gizon-a 
tehát ember-az, genitivus gizonaren az emberé. Tudjuk, a mordvin 
nyelv is a mutató névmást utána ragasztja a névszónak, p. o. kut 
ház, kut-s' a ház j azt teszi a vogul is, p. o. lu ló, lu-t a ló; teszik a 
svéd és oláh is, p. o. svédül barn gyermek, barnet a gyermek, oláhúl 
dominu úr, dominul az úr; teszi, mint láttuk, a sküth nyelv is, p. o. 
his víz, his-je a víz. Ezeknél fogva a mutató névmásnak a névszó
hoz ragadása nem jellemez egy nyelvfajt sem. 

A baszk igeragozás felette bonyolított. Bonaparte így adja 
a ragokat: 

I. Átható alakok, igenes tárgy gyal, mi a magyar, vogul, mord
vin és szamojéd nyelvek tárgyi ragozásához hasonlít, de azon kü
lönbséggel, hogy annak neméhez és méltóságához képest, kihez szól,, 
azt más-másképen jelöli, p. o. 

NYELYT. KÖZLEMÉNYEK. I I . 2 9 
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il-do megölte magát, 
il-doc megölte magát, oh férjem, 
il-don megölte magát, oh feleségem. Ezekben il az ige, d a 

harmadik személy jelelöje; o a segédigének gyökbötüje ; c a második 
személynek, a kihez szólok, hímnemű jelelöje; n ugyanannak nő
nemű jelelője. A példát és magyarázatját Humboldtból veszem, mert 
Bonaparte csak így adja francziáúl : 

indéjini. masculin. feminin. respectuei 
il le (ő azt) du dik din dizü 
il les (ő azokat ditu zetik zetifi ditizü 
il te (ő téged) zaitu auka auna — 
il vous (ő titeket) zaituzte —. — — 
il me (ö engem) nau nachiok nachion nizü 
il nous (ő minket) gaitu gachetik gachetin gitizü 
ils le dute ditek diten dizien 
ils eux dituzte zetitek zetiten ditizie 

II. Átható alakok, igenes és nem-igenes tárgygyal együtt, fran
cziáúl, „il le lui, il les lui stb. tu le lui, tu les lui stb. ils les lui, ils les 
leur stb. je le lui, je les lui, je les leur stb. 

III. Benhatő alakok, nem igenes tárgygyal, francziáúl így : „il 
lui, il leur, il te, il vous, il me, il nous, tu lui, tu leur" stb. — A fe
lette szövevényes dolog Humboldt szerint *) körülbelül így fog
ható fel : 

Az igének ragozása rendes vagy rendhagyó. A rendes min
denkor igéből és segédigéből áll; a rendhagyó régies , mely magát 
az igét ragozza. A segédigék : euqui, ucan} adi, eguin, eruan} izan stb. 

Az ige lehet öncselekvő, vagy cselekedtető (mint a magyar 
olvasok és olvastatok) ; mindenike azután az illető segédigét, mely 
tulaj donkép ragoztatik, veszi magához. A ragozás kifejezi, milyen 
a cselekvés vagy állapot, milyen személynek szól a beszéd, s egy 
vagy több-e a személy. Az, hogy tevő, szenvedő vagy vegyes álla-
potu-e az ige, s hogy hozzáfoglaltatik-e a reá vonatkozó személy, 
nyolczféle igenemet teszen ; a személyek különbfélesége pedig két
száz hat igeragozást terem. Minthogy az egész ige participiumból és 

*) Mithridates, oder allgemeine Sprachenkunde. Vierter Theil. Berlin 
1817. (a 277—360. 1.). 

— 
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segédigéböl áll, s mindenike cselekvő vagy szenvedő lehet, tehát a 
négy első igenem lesz : 

1) Vox activa púra p. o. maitetuten-dot. Ebben maitetuten (par
ti cipium) szerető, d a tárgyi harmadik személy, o a segédige gyöke, 
t az alanyi első személy; az egész szó jelentése : amans habeo eum 
= szeretem. 

2) Vox passiva púra, p. o. maitetuba-naz. Maitetuba partici-
pium passivum, naz vagyok, tehát amor, szeretődöm. 

3) Vox activa mixta p. o. maitetuten-naz} 

4) Vox passiva mixta p. o. maitetuba-dot. 

Ezekhez járulhatnak : 

5) maitetuten-deutsut; mely deutsut-ban a d a harmadik egyes
számú személy accusativa, eu segéd-igegyök, U a verbum recipiens 
jelelöjének második személye, kinek javára történik, t az alanyi 
első személy; 

6) rnaitetuba-deutsut; 
7) maitetuten-nachazu; mely nachazu-bsua n az első személy 

nomin. jelelöje, a segédigegyök, eh a verbum recipiens jelelöje, a 
közbe szúrt betű, zu a második személy dativusa. 

8) maitetuba-nachazu. 
Ezekhez járulnak azután még a személyek különbségei, a me

lyekhez intéztetik a beszéd, s a melyek kétszázhatíéle igeragozást 
okoznának! 

A mit végre Bonaparte a magánhangzók egyezéséről és válto
zásairól beszéli, az nem a képzők és ragok alkalmazkodását a tő
höz , hanem az egész szók egymásra hatását illeti; különben is a 
baszk nyelvben a szók gyökerei az összetételekben annyira elvál
toznak, hogy erre nézve nagyon ellenkezik az altáji nyelvekkel. 

A számnevek, Humboldt szerint, ezek : 

1 bat 9 bederatzi 
2 bi 10 amar 
3 hiru 11 amaica 
4 lau 19 emeretzi 
5 bortz, bőst 20 oguei 
6 sei 100 eun 
7 zazpi 

29* 
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Nyelvmutatványúl álljon itt Humboldból ez : 

nauchuba, lo, lo, lo; ceuc órain, eta neuc guero; ceuc 
gyermekese, aludj' aludj'aludj'; te most, és én azután; te 

gura-d-o-zu-n egunen baten bijoc eguingo dogu ló 
akar-azt-tesz-te-vő napon egyen monnon tenni fog azt mi aludni 
(egy napon ha akarod) (mind ketten fogunk aludni). 

Az eszkimók nyelvéről *) is közlök némi tudósítást, hogy még 
nagyobb kör nyíljék vizsgáló szemeink előtt. Azt olvassuk róla, 
hogy a labradori eszkimók legalább 1000 évtől fogva el vannak vá
lasztva a grönlandiaktól, mégis illető nyelveik kevesbbé különböz
nek egymástól, mint a dántól a svéd, vagy a hollanditól a hamburgi 
köznyelv. Tehát a nomád népek nyelvei nem mindenkor vagy min
denütt változnak el oly hírtelen, mint Müller gondolja. 

Az eszkimó-nyelv szerkezete is nagyon mesterséges. A szók 
többnyire k végzetüek, mert a k legtöbb képzőben fordul elő, azu
tán articulus-féle is , p. o. tugtu iramszarvas, tugtok egy iram, nuna 
ország, nunok egy ország, puto lyuk, pútok egy lyuk stb. a p a no-
minativus ragja, p. o. nunap az ország, tugtop az iramszarvas stb. 

Három száma van : 
igdlo ház, igdluk két ház, igdluk házak ; 
aggerpunga jövök, aggerpuguk jövünk ketten ? aggerpugut jö

vünk sokan; 
aggerputit jősz, aggerputik jöttök ketten, aggerpuse jöttök 

sokan; 
aggerpok jö, aggerpuk jönnek ketten, aggerput jönnek sokan. 

A viszonyító ragok : 
hol? me : nuna-me száraz földön, 
honnan ? mit: nuna-mit „ földrül, 
min ? kut: nuna-kut „ földön, 
hová ? mut : nuna-mut „ földre, 
mivel ? mik: nuna-mik „ földdel. 

*) Grrammatik derGrönlandischen Sprache, mit theilweisem Einschluss 
des Labradordialects, von S. Kleinschmidt. Berlin 1851. 
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A birtokosi ragok : 
első személy : 

ígdlu-ga házam, igdu-vuk kettőnk háza, ígdlu-vut házunk, házaink. 
második személy : 

igdu-t házad, igdlu-tik kettőtök háza, igdlu-se kettőtök házai. 
harmadik személy : 

ígdlu-a háza, igdlu-ak kettőjök háza, igdlu-at házok; 
igdlu-k két háza, igdlu-kik kettőjök két háza, igdlu-kit so

kuk két háza. 
igdlu-e házai, igdlu-ik kettőjök házai, igdlu-it házaik, 

A számnevek ötig folynak, így : 
I . atausek, 2. mardlok, 3. pingasok, 4. sisamok, 5. tatdiimak ; 

azután arfinek = másik kézen való, elibe tételével így folytatják : 
6. arfinek-atausek, 
7. arfinek-mardlok, 
8. arfinek-pingasok, 
9. arfinek-sisamok, 

10. arfinek-tatdlimak, vagy kulek = 1 0 . 
Továbbá arkanek jelentvén az első lábon, tehát: 

I I . arkanek-atausek, 
12. arkanek-mardlok, 
13. arkanek-pingasok stb. 

Végre arfersanek = a másik lábon, való elötételével : 
16. arfersanek-atausek, 
17. arfersanek-mardlok stb. 
Mikor valóban számlálnak, a számneveket a többesszámu rag

gal ejtik ki, így: mardluk (kettős számban), pingasut, sisamat, tat-
dlimat, arfersanek-tadlimat =• 20, a minél feljebb nem mennek. A 
20 = arfersanek-tatdlimat, helyett ezt is mondják : inuk návdlugo, 
azaz „egy ember végéig", vagy inup avatai ndvdlugit az ember külső 
tagjainak vége. Azután következik : inup aipagssáne-atausek 21, = 
a második emberen egy , stb. inup pingasugssd a harmadik ember, 
így : inup pingasugssáne-atausek 4 1 , = a harmadik emberen egy, 
stb. — A rendszámok: sujugdlek első, aipak (társ) második, azontúl 
pingaju-at harmad, sisama-at negyed, tatdlimát ötöd, mely at sze
mélyi rag, mint igdlu-at-h&n = házok, tehát azt jelentik : hármuk, 
négyök, Ötök. 
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A személyi névmások: 
uvanga én, engem 
uvavne nálam 
uvavnit tőlem 
uvavkut általam 
uvavnut hozzám 
uvavnik velem 
uvavtut mint én 

ivdlit te 
ilingne nálad 
ilingnit tőled 
iligkut általad 
ilingnut hozzád 
ilingnik veled' 
iligtud mint te 

Helyviszonyítók : 
at al, kut fel, 
sak elől, a széles oldala, sujo elöl, a hegyes oldala, 
tuno hátulsó szél, kingo hátulsó él, 
sane mellett, ake szemközt való, 
iluk bel, silat kül, 
kah felső szinént, avat túl, 
&ií tenger felé = nyugat; kange a száraz felé = kelet, 
kujat dél felé, avangnak éjszak felé. 

Ige. Legszövevényesebb az ige. P. o. tako lát-ból lesznek módok: 
jelentő : takuvd látja és látá 
kérdő : takuvauh látta-e? 
óhajtó : tákuliuh bár látná 
foglaló : takungmago minthogy látta 
függő : takukpago ha látná 
határozatlan : takuvdlugo őt látni, látván 
részesülő : takngd őt látó. 

Idők: 
takuvd látja, látá 
takulerpd kezdi látni 
takulsavd vagy : 

uvagut mi, minket 
uvavtine nálunk 
u vavtinit tőlünk 
uvavtigut általunk 
uvavtinut hozzánk 
uvavtinik velünk 
uvavtitut mint mi 

ilivse tik 
ilivsine nálatok 
ilivsinit tőletek 
ilivsigut általatok 
ilivsinut hozzátok 
ilivsinit veletek 
ilivsisut mint te. 
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takumarpá fogja látni 
takusimavá látta. 

Az igeragozás így foly (sasa szeretni) : 
Jelentő, 

asavunga szeretek, asavuguk 'ketten szeretünk, asavugut szeretünk > 
asavutit szeretsz, asavutik ketten szerettek, asavuse szerettek. 
asavok szeret, asavuk ketten szeretnek, asavut szeretnek. 

asavara szeretem öt, asavarpuk ketten szeretjük öt, asavarput sokan 
szeretjük őt. 

asavat szereted öt, asavartik ketten szeretitek öt, asavarse sokan 
szeretitek öt. 

asavá szereti öt, asavák ketten szeretik öt, asavdt sokan szeretik öt. 
asávaka szeretem kettőjöket, asavagpuk ketten szeretjük kettőjöket, 

asavagput sokan szeretjük kettőjöket. 
asavakit szereted kettőjöket, asavagtik ketten szeretitek kettőjöket, 

asavagse sokan szeretitek kettőjöket. 
asavak szereti kettőjöket, asavakik ketten szeretik kettőjöket, asava-

gik sokan szeretik kettőjöket. 
asaváka szeretem őket, asavavuk ketten szeretjük őket, asavavut 

sokan szeretjük őket; 
asavakit szereted őket, asavatik ketten szeretitek őket, asavase so

kan szeretitek őket. 
asavai szereti őket, asavakik ketten szeretik őket, asavait sokan sze

retik őket. 

asavavkit szeretlek téged, asavavtikit ketten szeretünk téged, asa-
vavtigit sokan szeretünk téged. 

asavatik ö szeret téged, ketten szeretnek, sokan szeretnek téged. 
asavavuk én szeretlek kettőtöket; ketten, sokan szeretünk kettőtöket. 
asavatik ő szeret kettőtöket, ti ketten szerettek , sokan szeretnek 

kettőtöket. 
asavavse szeretlek titeket, ketten szerettek, sokan szeretünk titeket. 
asaváse ö szeret titeket, ketten, sokan szeretnek titeket. 

amvarma szeretsz engem, asavavtinga ketten szerettek engem, asa-
vavsinga sokan szerettek engem; 
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asavanga szeret, ketten, sokan szeretnek engem. 
asavtiguk te szeretsz, ketten, sokan szerettek kettőnket. 
asdtiguk szeret, ketten, sokan szeretnek kettőnket, 
asavtigut te szeretsz, ti ketten, sokan szerettek minket. 
asátigut szeret, ketten, sokan szeretnek minket. 

Ez csak a jelentő mód egyetlen ideje, alanyi és tárgyi ragaik-
kal 5 de ebből képzelhetjük a többi módok ragozását is. Ezekhez já
rulnak még a tagadás és más jelelések képzőji. 

A mondatviszonyítók némelyei ezek : lo és, una az, unalo és 
az, az is, tuluvak holló, tuluvardlo (k = rd) és holló; le de, mako 
ezek, makule de ezek; — taok} saok, tsaok is, uvanga én, uvangataok 
én is, takungilaru azt nem láttam, takungilavataok én se láttam; — 
gők úgymond, mondják, mondd, p. o. samunga nyugatfelé, samunga-
gők, nyugatfelé, úgymond, tikerdput látogatnak, tikerárpungok mondd, 
hogy látogatók vannak itt, akíarkatigssamingők hordani segítő, mondd, 
azaz, mondd, hogy valaki jöjjön hordani segíteni. Lehet tehát, sej
tenünk milyen mesterséges az eszkimó nyelvnek szó- és mondat
képzése. 

Az eszkimó nyelvet bajosan lehet az áltajiság főbb ágai vala
melyikéhez (finnhez, ugorhoz, törökhöz) számítani, mint a baszkot 
sem; mert minden anyagi szóhasonlat nélkül szűkölködnek. Sem 
számneveik, sem személyi névmásaik, sem viszonyítójik nem hason
lítanak az áltaji nyelvekéihez; annál kevesbbé találhatni bennök 
más, p. o. a természet első jelenségeit s az emberi test tagjait jelentő 
szókat, melyek hasonlók volnának a megfelelő áltaji szókhoz. Az 
említettekre nézve sokkal könnyebb az ind-germán vagy árja nyel
vek és az áltajiak közt találni hasonlatosságot, mintsem a baszk meg 
eszkimó nyelvek és az áltajiak közt. S ha a Dárius felirataiban ta
láltató sküth nyelvről azt lehetne is mondani, hogy amaz áltajiság-
hoz tartozik, a mely még nem volt finnségre, ugorságra és török-
ségre eloszolva : a baszk és eszkimó nyelvekről azt sem lehetne ál
lítani, oly kevés egyezést találunk szavaik és az áltaji nyelvek sza
vai közt. Mi okból gondolják Müller és mások, hogy azok összetar
toznak ezekkel ? Egyedül abból, mert ragozó nyelvek. Úgyde rago
zok az árják, a sémi nyelvek is; tehát ez okból ezekhöz is tar
toznának. 



KÖNYVISMERTETÉS. 457 

Azt ugyan senki sem tagadja, hogy az emberi nyelvek közös 
forrásból származnak, mely is az emberi elme és kedély azonossága 
s a külső természet hasonlósága. E közösség nemcsak megindította, 
hanem bizonyosan kísérte is sokáig a nyelvszármazást és alakulást. 
Ennyit szinte a tapasztalati nyelvtudomány nélkül is lehet állítani : 
többet pedig állítanunk, a tapasztalati nyelvtudomány hiányai miatt, 
sem lehet még. Ugyan is mit foglal már magában az ismeretes nyelv
tudomány ? Az árja vagy indgermán nyelvek tudományát, mely leg
alább a szanszkrit, perzsa, görög, latin, új román, germán és szláv 
nyelvekre nézve átfoglaló és beható, (de vannak még e nyelvfajban 
is nagy egyedek, melyeket a tudomány nem ismer annyira) — ; a 
sémi nyelvek tudományát, mely még annyira sem teljes , mint az 
árja tudomány *) ; az áltaji nyelvek némi általános tudományát, me
lyet csak napjainkban kezd a finn és magyar igyekezet az általános
ságból kivenni, s a tárgyak azon közelségébe vinni, melyből az 
egyedi különösségeket is látni és vizsgálni lehet. Ennyi tudomány 
nem elég azon kérdések föltevésére : Az árja és sémi nyelvek vol
tak-e valaha turániak?, s nyilatkozik-e haladási elv az emberiség nyel
veiben ? Ázsiának legtöbb nyelve, a táji, maláji, és bothija nyelveket 
is, épen Müller tanúsága szerint, ide számítva, még ott áll az euró
pai tudomány előtt, hol az etruszk. Ez pedig hol áll? Feleljenek a 
legújabb igyekezetek. 1858-ban következő könyv jelene meg: nDas 
Etruskische durch Erklarung von Inschriften und Namen nls setni-
tische Sprache erwiesen von J. G. Stickel, Leipzig." Ugyanakkor, 
semmit sem tudva Stickel fáradozásáról, egy olasz tudós, Tarquini, 
hasonlókép a sémi nyelvek segítségével magyarázgatá az etruszk fel
iratokat, mi a tárgyra nézve nagyon szerencsés véletlen vala. Mert 
a két tudósnak egymástól független eljárása ha egyazon eredményre 
talál jutni, a megfejtés igazolva, s az etruszk sémiség be van bizo-

*) „Fajunkat (az árja vagy indgermán fajt) illetőleg , Kuhn , Müller 
Miksa Pictet, Bréal stb. részletes e's be'ható kutatásai következtében, a gö
rögök, latinok, germánok, és szlávok elődjeit eloszlásuk előtt nagyobb vilá
gosságban látjuk, hogysem némely társadalmat Afrikában és Közép-Ázsiában. 
A sémi régiségek hasonló fejtegetése azon időt is , bár kevesebb világosság
ban, engedné látnunk, melyben a siriaiak, arabok és héberek még együtt él
nek vala. Ha oly ritkák nem volnának a komoly munkások, mily fölfedezé
sekre nem vezetne a sinainak , a tatár nyelveknek bölcseleti és bírálati ta-
núlgatása !ö Benan , az „Avenir des sciences naturelles"-ben , a Revue des 
deux mondes. 1863. októberi füzetében. 
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nyitva. Hanem a két tudós épen ellenkező eredményre jutott. — 
Most vesszük Lorencz tudortól: Beitrcige zur deutung der etruskischen 
Inschriften *), ki az etruszkot egy a latinhoz rokon, elparasztosodott 
nyelvnek tartja, de bevallja, hogy a tudomány jelen állapotjában azt 
tökéletesen megfejteni lehetetlen. 

A tudomány híját, vagy hiányait i s , nem lehet ám avval pó
tolni, a mit Bunsen és Müller Miksa ismételve ajánlanak, hogy az em
beriség nyelveiről akarván Ítélni, el kell hagyni azt a szoros tudo
mányi utat, melyen Boppék jártak ós járnak. Föltetsző követelés, 
vagy kiváltság! Boppék vizsgálási útja vezetett, és csakis az vezet
hetett, a fényes eredményre ; melyet Renan (lásd a 451. lap jegyze
tét) magasztal : vájjon más nyelvek körében más, nem azon szoro
san tudományi eljárás, fog-e hasonló biztos eredményre vezetni? 
Ki hihetné azt! Csakis azon szorosan tudományi eljárás sütheti ki7 

hogy voltakép mi van mindenik nyelvcsoportban, s mit lehet más 
nyelvcsoportok lényegével összehasonlítani. Ha majd mindenik nyelv
csoportot szint úgy kinyomozandják, mint kinyomozták az indger-
mán csoportokat: akkor lesz ideje ama kérdések föltevésének, mert 
csak akkor fogjuk megtudni, lehet-e azokra igazán és gyözöleg meg
felelni. De addig a többi nyelvcsoportok átvizsgálása még sok tör
téneti tudományt is napvilágra fog hozni, a mely nélkül most szű
kölködünk. 

Sokon túl teszi magát Müller} a nyelveket olyan alapon osz
tályozván , mely nincsen meg a nyelv lényegében. Láttuk, hogy 
Müller szerint a nyelvek háznépiek (patriarchalisok), milyen a sinai, 
nomádok, mint a turániak, és államiak, mint az árja és sémi nyel
vek. Lehet-e ez osztályozási alap ? Az emberi nem általában házné-
pekh'ól áll, melyek törzsekre, nemzetségekre nagyobbodnak, a melye
ket csak a nyelv közössége tart össze. E háznépek és nemzetségek 
mindenütt és kivétel nélkül, vadászatból és halászatból élnek vala; 
s midőn ez élelem-forrás apadni kezde, marhatartás vala mindenütt 
a természetes és mellőzhetlen életmód. A nyelvek mind bizonyosan 
a vadászat és halászat korában támadának; a nyelvek eloszlása is 
vagy abban, vagy a marhalegeltetés korában kezdödék. Ha tehát a 
háznépet és az életmódot tetszik a nyelvek osztályozási alapjának 
venni: valamennyi nyelv a föld kerekségén háznépi és nomád nyelv. 
Azután, mi gyarló felfogás szól eme nyelvosztályozásból, bizonyítja 

*) Beitrage zur vergleicbenden Sprachforschung, IV*. Bnd. I: Heft. 
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az ismeretes történelem; mely Sinaországban és Egyiptomban ta
lálja az első rendezett államokat; pedig Bunsen — Müller szerint a 
sinai nyelv épen nem, az ó-égyipt nyelv is csak valamennyire tarto
zik az államiak közzé. 

De elfogadván is a Müller osztályozását, mégsem lehet megér
teni , hogy miért nem állhatnának a nomád nyelvek is több nyelv
községből , mint állanak az állami nyelvek árja és sémi nyelvköz
ségből ? Ha oly magas kilátóra hágunk fel, honnan az árja és sémi 
nyelvek fajbeli különbségei ki nem vehetők, onnan az úgynevezett 
túrán nyelvek fajbeli különbségeit sem lehet számba venni. De az a 
magas kilátó nem valóságos emelkedés, hanem csak az, a mit Müller 
maga jellemzöleg így fejez ki : „Ha oly fölvételes alapra további 
következtetéseket rakunk, s ha a szerint, mit a nyelv alakulásai el
vének veszünk, osztályozzuk a nyelveket: valóban csak minmagunk 
vállaira kapaszkodunk, s teljesen szem elöl veszítjük tudományunk 
szükséges korlátjait." 

Leginkább avval gondolja Müller az árja és sémi nyelveket 
kitüntetni, hogy azokat a turánságból egy-egy lángész által emelteti 
k i , mely egyedi akaratjával az illető fajba azon eltörülhetetlen jel
leget véste, mely azután öröködés útján mindenik rokon ágnak, s 
mindenik rokon nyelvnek osztályába jutott. Máskép, úgymond Mül
ler, nem lehet az árja és sémi nyelvek apróságokig, sőt szeszélye
kig való egyezését kimagyarázni. Ellenben a túrán nyelvekben 
semmi sincs, mit a természet szerinti összeragadásból nem magya
rázhatnánk k i , nem is lehetvén máskép azokban, minthogy no
mád népek közt szóhagyományról, örökölt fogalmakról álmodni sem 
lehetne. — Felszólítjuk Müllert, magyarázza meg a szók összeraga-
dásából a nyolczast, kilenczest, melyek az ugor-finn nyelvekben any-
nyit jelentenek: kettő hiján tíz, egy hiján tíz; magyarázza meg a szók 
Összeragadásából és hangtani okokból azt, miért híjják az ugor-finn 
és török nyelvekben a negyedik ujjat névtelennek, így : 

magyar : nevetlen (ujj) votják : nim-tem 
vogul : nám-tál (tul'e) szirjan : nim-tám 
szamojéd : nim-d'eda mordvin : lem-ftemá 
finn : nime-tön tatár: at-siz 

jakut : ata-suokh; 
magyarázza meg, miért szent a hét szám ezen nyelvű népeknél, 
miért hijják a német woche-t hét-nekf vogulul &sáí-nak, s a hét első 
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napját hét-fő-nek., vogulul szát-pong-uak} második napját magyarul 
kedd-nek, vogulul kitit-nek ? Puszta szóragadásból lehet-e megfej
teni ; hogy a magyar lát vala és a török görür idi irnperfectumot, a 
magyar láta és a török gördi praeteritum historicumot, a magyar 
látott és a török görmis-dür általános perfectumot jelentenek? Nem 
örökölt hagyományból valók-e ezek ? s nem lehetne azokat is egy 
lángész hatásának tulajdonítani ? mert hangtani okokból teljes lehe
tetlen kimagyarázni. 

Müller többi'közt azt mondja a túrán nyelvekről, hogy azok
ban kevés a hasonjelentésü vagy épen hasonhangú szó. Van elég 
ilyen szó, mint hó nix és luna, ár pretium és subula; tölgy quercus 
és uber, menny coelum és meny nurus, hölgy nő és hermelin stb. 
nem csak a magyarban, finnben stb. hanem a törökben, jakutban és 
más rokon nyelvekben is; mert a mit a túrán nyelvtudatról beszéli 
Müller, az merő képzelődés. 

Azt is mondja, a túrán nyelvek annyi tájnyelvekre oszlanak, 
hogy hamar érthetlenekké válnak a legközelebb lakók előtt is. Úgy 
látszik, ebben is csalatkozik Müller, ki előtt a német tájnyelvek 
különbségei ismeretesek, s ki tudja, hogy az azokat beszóllő népe
ket csak az irodalmi nyelv tartja össze : viszontag a magyar nyelv
ben aránylag legkevesbbé fejlődtek ki a tájnyelvek, s azt lehet mon
dani , hogy e tekintetben a magyar nyelv kivétel a német és szláv 
nyelvhez képest. A török nyelv földirati terjedése nagy, szinte na
gyobb bármely európai nyelvénél : még abban sem különböznek 
annyira a tájnyelvek, hogy nehéz volna törökségöket kiösmerni. 

Látjuk és meggyőződünk arról, hogy azok a nyelvek, melye
ket Müller a turánság alá foglal, nem tartoznak úgy össze, hogy egy 
nyelvnemzetségnek lehetne mondani; sőt látjuk, hogy azok többféle 
nyelvnemzetségeket tesznek. Ha nem lehet p. o. a mongol nyelveket 
ugor-finn nyelveknek nevezni, még kevesbbé lehet a tamul nyelve
ket azoknak czímezni. Egyelőre kutassuk hát az ugor-finn és török 
nyelvcsoportokat, a melyeket a szamojéd, a mongol és a mandsu 
nyelvek környékeznek, s ha majd a tamul nyelveket is azon szoros 
methodussal kutatandják át , a melyet Grimm , Bopp az árja nyel
vekre alkalmaztak volt, azután lehet majd inkább megmondani, 
genealogicus kapcsolat köti-e össze azokat a nyelveket, a melyeket 
Müller már is rokonoknak vél. H. P. 



VEGYES APRÓSÁGOK. 
ISMEETETÉSEK, ÉSZREVÉTELEK, FEJTEGETÉSEK. 

11. Kang'i ig*^ (újabb ejtés szerint : hang'i), török kérdő és 
relativ névmás. — E névmás jelentése „mely, melyik", mellékné-
vileg vagy főnévileg használva, az utóbbi esetben rendesen birto
kosragokkal : kang'im'iz melyikünk (melyik közülünk), kang'is'i (s = 
magy. sz) melyikök (melyik többek közül) stb., kang'i tarafdan geldi 
melyik oldalról jött ? stb. Föltűnő azonban e névmásnak, melyet első 
tekintetre sem tarthatunk egyszerű alapnévmásnak (milyen p. o. kim 
ki, ne mi, bu ez stb.), alaki képződése, melynél fogva szinte párat
lan áll a többi nem egyszerű névmások között is; föltűnő továbbá 
maga a képző, a melyet élőnkbe látszik mutatni, t. i. ^-é g'i} a ^ ki 
mélyhangú párja, mely különben adverbiumokból mellékneveket 
(simdi-ki mostan-i, oradaki ottani, evdeki mintegy : házban-i = ház
beli , otthoni, jan'imda-ki mellettem-i = mellettem levő stb.) meg a 
személyi névmások genitivusaiból főnévi possessivumokat (benim-ki 
az enyém stb.) képez. Azonban ugyancsak e g'i, ki képző alkalma
zási körét szorosan szem előtt tartva, a kang'i névmás alakbeli mi
voltát megtalálhatjuk. Ugyanis az első következtetés, melyet ez úton 
kell tennünk, az, hogy a kang'i-b&n a kan vagy kérdő névmási ad-
verbium vagy kérdő névmás genitivusa. Az utóbbiról nem lehet 
szó, mert nincs semmi birtokosi jelentése a kang'i-nak, nem teszi azt 
hogy „a kié" vagy „a melyé", s így adverbium volna a kan. Itt me
gint csak hely- vagy időadverbiumról lehet szó, mert csak ilyenek
ből képezhet a ki mellékneveket. És csakugyan meg lehet magya
rázni a kang'i jelentését, ha a kan-ban. helyadverbiumot látunk. A 
kang'i-val kérdezve, több egyesek közül válogatunk, melyeket térben 
(akár időbeli terjedésben is) összefoglalva képzelünk; az egyik itt 
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van, a másik ott, a harmadik egy harmadik helyen stb. Föltéve te
hát, hogy kan azt teszi hogy „mely helyen, hol", a kang'i = „mely 
helyen levő (egyes)" nagyon természetesen fejezi ki kérdőleg a 
többféle helyen levők valamelyikét, helybeli jeleléssel, úgy mint a 
magyar „melyik, mely" módbeli jeleléssel van (mert mely tkp. = 
mily). Azonban a kan mint helyadverbium jelenthetne irányt is 
(„merre"), s akkor SL kangi-nsik azon kissé más nézési képzelet szol
gálna alapúi, hogy az ember a maga álláspontjából mintegy cen
trumból köröskörül, mintegy valamely peripheriának különböző 
pontjain képzeli a több egyeseket, a melyek felé sugarakként az 
egy centrumból irányúinak nézései, úgy hogy a több egyesek vala
melyikét már mosta „mely felé levő" vagy „melyfélbeli" szóval kér
dezheti. A kang'i ezen fölfogására ajánlkozik a kan helyadverbium-
nak alkalmas származtatása is ; ez az, hogy ka-jan-hól volna össze
vonva, a ka kérdő névmástő megvan „oldal, fél (fel-é)" főnévből. 
A ka kérdőnévmás igen tisztán kivehető tör. ka-can „mikor"-ból, 
melynek második része can a még a keleti törökségben meglevő tag 
£t&. „kor" szó ragos alakja (cag'in-ból can ; v. ö. a ragra nézve ki
éin télen, jazin nyáron); megvan továbbá a kac „hány"-ban is. ka-
jan adverbium, noha a^'aw-nak nincs még locativusi vagy dativusi 
ragja; (v. ö. bugün, o vakt-íéle adverbiumokat) ; ugyané ka-jan (kan) 
locativraggal megvan a kanda (ka-janda)-ban, mely = „hol", de a 
„merre, melyfélt" irányhatározást is még megtartotta; helyette van 
kani is, meg kan\a, mely tisztán csak „ merre "-t jelent, p. o. kan\a 
varirsam ardimdan kesilmez a m e r r e megyek (akármerre), min
dig nyomban követ. Itt már magától is kiérzik a jan szónak meg
volta, melynek különben is helyirányhatározásra igen közönséges 
használatát az ojana, bu jana (oda ide, arra erre), bu jandan (eresz
ről, effelől) stb.-félék mutatják; csak hogy a jan helyét már nagyobb
részt az azon jelentésű arab taraf OjJo foglalta el. 

Hogy a kang'i (*ka-jan-gi), adverbiumból képzett adjectivum 
létére, a névmások közt foglalhatott helyet, annak is köszöni, Jiogy 
a bele rejlő helyirány határozó szó (jan) lassanként mind kevésbé 
érződött ki, valamint a „mely, melyik"-ben vagy a német „welcher"-
ben már nem érződik a benne rejlő módjelelő szó. Hasonpárjai e 
tekintetben még a török öteki ^*&y (tkp. „túlsó") és beriki (g&+? 
(tkp. „innenső"), melyek még nem hozatnak ugyan föl török gram
matikáinkban a névmások között, de ugyancsak az „amaz" és „emez" 
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jelentésével fordulnak elé, mikor nem valami megmondott tárgy ál
tal elválasztott túlsó és innensőről, hanem csak távolabbi és köze
lebbi egyesről van szó, a mikor különben az ol és bu (az, ez) név
mások állhatnak. P. o. egy stambuli újabb „Mejmu a-i latáif"-ban 
találjuk többször, kivált a biriki-t, p. o. egy munkás agyagot visz 
föl egy épülőben levő toronyra, egy másik (bir díjeri) fogad vele, 
hogy fölviszi-e öt a teknőben; akkor ama munkás (öteki ren\ber) 
emezt (bunu) a teknőbe ülteti stb. (Itt az öíeK-nek, mint az ol páro
sának egyenesen a bu „ez" felel meg). 

Ez alkalommal még a csuvas hajghi-t kell megemlítnem me
lyet Reguly a névmások közt hoz föl, 1. NyK. I, 268. meg Reg. csuv. 
példamondatai 712. 932. (NyK. II, 237. 248.). A csuv. ghi = tör. ki 
képzőnek hajghi-ben megvolta kétségtelen ,* és a haj-t most egynek 
tartom a halé, hal „most" adverbiummal. halghi-ból igen könnyen 
eredhetett hajghi, mert az l-je úgyis jésített l ( = ly). Jelentése te
hát a „mostani, az iménti, az izé." 

12. Birtokosragok elhagyása a törökben. — A török nyelv ál
talában oly rendesen él a birtokosragokkal s szintoly szorosan meg
kívánja azokat mint a magyar. Ennek ellenében a még a török 
nyelvek családjához tartozó, bár külön állású, csuvas nyelv már na
gyon gyéren él birtokosragokkal; leginkább még az egyesi 3. sze-
mélybelivel, s csak az önálló személynévmások genitivusaival fe
jezi ki az 1. és 2. személybeli birtokosviszonyt, valamint különben 
is csak a birtokost jelelő névszó genitivusával. E jelenség nyil
ván a nyelvnek lassan kifejlődött romlását tünteti elé, a meny
nyiben maga ejti el saját szerkezetében oly lényeges alakok hasz
nálatát. Hogy ez a csuvasban annyira mehetett (1. NyK. I , 226.), 
nem fogjuk annyira csodálni, ha magában az oszmanli-törökben is 
már ugyané jelenségnek már némely nyomait találjuk. Kimuta
tásul szolgálhatnak a „Latáif-i Naszreddin" egy jóformán népszerű, 
és teljességgel eredeti törökséggel írott könyvecskének némely he
lyei. Az 54-dik latifében : su bizim altinlari ver azokat a mi ara
nyainkat (az én aranyaimat) add vissza — bizim alt'inlar'i e helyett: 
bizim altinlarimizi, a mi csuvasúl is rendesen így mondatnék %av 
pirin 'ild'imzane; a 77. latifében: gavga bizim jorgan (e h. jorganimiz) 
icün imiá a veszekedés a mi takarónkért volt; var, benim karija (e 
h. karima) söjle menj, mondd meg feleségemnek; a 101-dikben: bi
zim Hammad derse ge\ kalib a mi Hammadunk elkésvén a leczkére, 
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— Szintígy egy „'As'ik Kérem hikájesi (Szerelmes Kérem története) 
czímü török regényben : bizim bir keHs var idi nekünk egy ke
resztyén emberünk vala (e helyett kesisimiz). tJgy látszik ; hogy 
csak az első személynévmás után marad így el a birtokosrag, de oly 
ritkán, hogy grammatikaíró bátran számba sem veheti; csak hogy 
mégis a csuvas nyelvnek a birtokosragozásban való megfogyatko
zását szépen illustrálja. 

13. Magyar szer-etni = török sev-mek-e ? — Annak bizonyí
tására , hogy az r és v hangok áltaji nyelveinkben egymásnak meg-
felelöleg fordulnak elé, többször a magy. szer-et = tör. sev- példá
val éltek; így fent a 89. lapon Hunfalvy, s MNyelvészet VI , 113. 
Fábián István is a belhangi r = v-re való elég kevésszámú példák 
közt hozza föl. A milyen különösnek látszik egyelőre is e két hang
nak egymásközti váltakozása, oly szorosan és szigorúan kell vizs
gálni a példákat is , melyekre e váltakozást alapítani akarjuk. így 
p. o. az említett magy. szer-et = tör. sev-féle példát meg nem állha-
tónak tartom. Ugyanis az egész magyar szeret igető, akármilyen is 
az et képzője, megfelel az egész csuvas jorat igetönek (== amare), 
a mit mindenki elfog ismerni. De ezen jorat-on kivül van a csuvas-
ban még sav- (inf. savas, szeretni, szíveskedni) s nyilván ez = tör. 
sev (suv-mek). A csuvas jorat pedig csak nem lehet = szintén csu
vas sav-, tehát = tör. sev sem, valamint magy. szeret sem = tör. 
sev. — Sőt Fábián MNyelv. VI , 113. fölhozta többi példái közül a 
magy. nevet = finn naura ellen is támaszthatunk kétséget, a meny
nyiben osztj. nága-m szerint (meg osztj. náh, nah nevetés, nevetés 
hangja) a magyar v korántsem a naura-beli r-nek, hanem az w-nak, 
= osztj. g-nek látszik megfelelni, úgy hogy a ra szintúgy igeképző 
mint nevetni-ben az et, a mire nézve fent. a 344. és 354.11. a török gra 
v. ra-végü hangutánzó igéket lehet tekintetbe venni, mert utóvégre 
a nevet meg naura igék is a hangutánzók közé tartoznak. — Végre 
a magy. hó (hav nix) = tör. kar példa sem áll oly erősen. Mily alap-
nézletből eredt a hó (nix) elnevezése, a melyből értelmezésének is 
ki kell indulnia, azt bajos határozottan eldönteni, de lehet ezt vagy 
azt sejtelmezni, a mint Szilády Áron (MNyelv. VI , 145) a „fehér
ség, fénylés" nézletét sejtelmezi a hó szóra nézve. En most a török 
rokonság részéről mást ajánlok. Ugyanis a mint nálunk az eső esik, 
úgy törökül az eső (jaghmur) is a hó is jagh-ar : pluvia és nix ke
letkezésük módjára nézve tökéletesen hasonnemüek, s ez oldalról 
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tekintve az egyik vagy a másik valóban vehette is eredeti elneve
zését. T. i. a magy. hó, hav alakilag szépen egyeztethető a tör. jagh 
igegyökkel (v. ö. hét = jedi, és ló, lov-nak gutturalisból eredt «-jét), 
és ezen rövid alakja (hav), a megvolt névképzője elkopásának tu
laj donítható,-a mint ez más egytagú magyar névszóról is áll; a tör. 
jagh-u-nak megfelelő alakja lehetett a hav-'-nak, a mi szerint értel
mezve azt tenné : jagh-ás v. jagh-ó, t. i. a török jaghmur hideg édes 
testvérét, a nix-et. Úgy hiszem, sejtelmem elég; nyomós arra, hogy 
legalább a magy. hó, hav és tör. kar összeállítását joggal kétségbe 
vonhassuk és semmi esetre hangviszonybizonyítónak ne fogadjuk el. 

14. Keztyű. — Hogy e szó a kéz-töl származik, azt a vak is 
látja, vagy legalább hallhatja; de mit jelent azután tulajdonképen a 
tyű és vájjon csak olyan és csak az-e, a mi a tyú, tyű, mely sar
kantyú , pattantyú, csengettyű-félékben mutatkozik (lásd : Riedl, 
Magy. Gr. 101. 1.)? — Úgy látszik nekem, hogy miután a kesztyű
ben oly világosan benne van a kéz (kez v. ö. kez-ken'ó) szó, az egész
nek jelentése értelmezöleg csak úgy kerül k i , ha a kesztyŰ-t volta
képen összetett szónak nézzük, melynek második része (tyü) olyas
mit ér, mit a német handschuh-b&n a schuh , azaz : calceus , vagy 
általában tegumen. Erre nézve tekintetbe vehető egykét adat ez: A 
török el azt teszi, hogy „kéz" ; ettől származik a karagasz-tatár el-
dék, eldik, szojot-tatár eltek, és az oszmanli-török eldüven, eldiven, 
mint keztyű a kéz-töl; v. ö. csuvas alza keztyü ala, ale-tól. Tehát a 
tek, (dek, dik), düven, za itt annyit tesz mint a magy. tyű. Ezek kö
zül a düven (el-düven) úgyhiszem nem egyéb mint a don (ruha, in-
dumentum, suba) eredetibb teljesebb alakja (*duvan), mely az él
hez alkalmazkodva magashangú lett (düven) ; don aztán úgy állana 
*duvan-hoz, mint a tör. tuz (jakut. tűs só) a csuvas tuvar -hoz (csuvas 
r igen közönségesen z, s-böl) : tehát el-düven csakugyan = „indu-
mentum manus." A tatár tek (el-tek) is ily értelemben fejtegethető. 
Ugyanis létezik a csuvasban ezen ige : tig'in- (inf. Uginas) = induere 
véstem, öltözni, mely reflexív n képzővel van, tehát a gyökige tíg 
= induere, anziehen, a mely is a cseremisz U (inf. ciaé) v. í'*-nak 
felel meg; ettől a (csuv.) t'ig igétől valónak hiszem a kérdéses tatár 
tek-et, melyről az illető névképzö elkopott, úgy hogy szintén „indu-
mentum, öltő = ölteni való"-t teszen. Ugyané (csuv.) ttg igéhez 
tartozik a magy. teg-ez is, valamint tok, és jóformán a magy. takar 
igetÖ is (mely a fent 353. 1. tárgyalt ar, kar causativumi képzővel 
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van). Már most, miután a tig ige rokonságát úgyis föltaláljuk a ma
gyarban , bátran állíthatjuk, hogy a magy. tyü (kez-tyü) ugyancsak 
az a mi a tat. eltek-ben tek; még pedig itt is a tyü alkalmasint utóla
gosan lett magashangúvá (a kez miatt) tyú-ból, a mely is a mint t'ó, 
tű ebből *tüvö, *tügö (1. fent 159. 1.), úgy *togó v. *tvgó-bó\ eredhe
tett a gutturalis elenyésztetésével (*tovó, io'ó). így tehát a magyar 
kez-tyü is azt tenné : „indumentum manus", oly értelmezés, melylyel 
úgyhiszem tökéletesen megelégedhetünk. Még meg lehet itt említeni, 
hogy mongol dagho is van = suba (t. i. mint fő „indumentum"), 
egészen a föltett magy. *togó-nak megfelelő. A szintén fent említett 
esuvas alza-r& meg kell jegyezni, hogy a csuvas-török hangtani vi
szonyoknál fogva alza helyett ezt tehetjük : alzak mely = tat. el
tek; a sziszegővé vált í-hang párját találja a esuvas cilghd nyelv = 
tör. dil, til} csuv. Ur = tirif diri eleven s egyebekben. 

15. Csorda. A NSzótár ezt mondja a csorda eredetéről: „gyöke 
csór hasonló a vékonyhangú sereg ser gyökéhez és az egymásután 
(mint csorda szokott) következőket jelentő sor szóhoz. Egyezik vele 
a német heerde , schar, tatár horda , chorda, perzsa csaranda, török 
szürü és a latin cohors második alkatrésze." — De a javát még is 
elfelejtették a Szótárírók, azt t. i. hogy a magyar csorda leginkább 
egyezik a tót Zrjeda, ószláv eréda, déliszláv Zréda l) szóval, mely spe-
cifice, úgy mint a magyar csorda, a marhák grex-jét jelenti. Sőt oly
annyira egyezik vele a magyar csorda, hogy ez nem is egyéb mint 
magyarosított szláv szó, a mit különösen az is bizonyít, hogy a 
kürthieknél (Komárom megye) még a nem vagy kevésbbé magya
rosított cserda alak is divatozik (lásd : István bácsi naptára 1861. 
szerkeszti: Majer István — a90. lapon). — Ezen legelső és ugyan
csak igazi egyezés mellett, nem igen szorulunk aztán a többi, a 
magy. csorda-ra, idézett egyezésekre. 

Egy úttal még egykét kürthi tájszót említek föl, mely az Ist
ván b. naptárában (1. fent) könnyen elkerüli az érdekeltek figyel
mét : öcselkedni, fésülködni, öcselkedés (fésülködés). — möte = mi
óta ; — tópolni = pótolni; tróbálni próbálni; — csipkentyű róka-, 
hörcsögfogó gúzs; ivadán = idején, korában, p. o. erdőírtás ivadán, 
gyapjunyirás ivadán, éjszakának ivadán (igen fontos e szónak még 
életben fenmaradása, mert a régi magyar irodalomban is csak egyné-

l) Lásd : Bellosztenecz, Grazophylacium illyrico- latinum 52, 1. 
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hányszor találkozik, v. Ö. Mátyás Flór,, Magyar Nyelvtudomány, II. 
füzet. Pécs 1863. az 57. 58. lapokon.); — (ide) fogallom faragó 
székbe megfogom, oda csípem (nincs a NSzótárban). 

16. Nyáj; — Mindenesetre feltetsző, hogy a nyáj gr ex a mind-
nyáj-unk stbiben is elétünik, a mi arra indít, hogy annak jelentését 
kissé szorosabban vizsgáljuk. A csuvas nyelvben nomaj, numaj =s 
sok, s alig eshetik kétség alá, hogy ez == magy. nyáj, mely a nomaj-
nak megfelelő valamely bővebb alakból összevonódott, elrövidült. 
Itt már kitűnik az általánosabb jelentés = sojc, sokaság (menge), 
mely speciálissá lett a magy. nyáj (grex)-ben. De nem lett ám oly 
speciálissá a mind-nyáj-unk stbiben, mely voltaképen ezt teszi :.„ un -
sere ganze menge = wir allesammt." — Sőt a nyáj, ezen általáno
sabb jelentéssel, de még jobban rövidült alakkal, megvan az annyi 
(ennyi, mennyi) stbiben, meg a tenger-nyi, tíz öl-nyi-félékben is. Az 
ezekbeli nyi (régiesen né, nyé is) már akármiféle tárgyakról (élők 
és nem-élőkről) értett „quantitást, menge"-t jelent, noha, a mint lát
hatni, nem egyéb mint az a nyáj, mely = „grex" is. Végre legrövi
debb alakot Öltött e szó a hány-hwa, melyet a ho kérdő névmástőböl 
kell származtatnunk (v. ö. hol, honnan, hová), és körülbelül így le
hetett : ho-uyáj, (ho-nomaj) • de úgy látszik a hány á-jában mégis 
maradt a megvolt alakböségnek még némi veszteségpótlása. 

Kérdés lehet, vájjon a nyájas (blandus, comis, facundus, affa-
bilis — Molnár Albert) és továbbá nyájaskodni szintén a szóba ho
zott nyáj-unkhoz tartozik-e ? Igaz, hogy a régi irodalomban nyájas
kodni = conversari, társalogni, de ezt a nyáj-hoz kötve csak úgy 
érthetnök meg, hogy ennek a grex-hez hasonló más speciális jelen
tését tennők föl = gesellschaft, congregatio, és ugyancsak lehet kép
zelni, hogy nyájaskodni mintegy „congregatióskodni" volt. De maga 
a nyájas (blandus) aztán mégis bajosan érthető úgy mint „congre-
gatiós" , legfelebb ha az as képzőt oly jelentésűnek veszszük mint 
kapws, taligás-ban (gesellschaftsmensch, umgánglich). — Ez ellené
ben mást még egyszerűbbet ajánlok. A nyájas (blandus, affabilis) 
mindenestül megfelel a mongol najici és kojbal-tatár najd'e, nan-d'e 
„amicus"-nak (najici harikhu barátot kapni, megbarátkozni); a najti-
nek is van képzője : ci = török t>5s»- \i , kojb. d'e} melynek a ma
gyar s (os, as, es) is megfelel ebben : kapus, hajós} v. ö. török kapu-\i 
(kaptái), mong. khaghalgha-ci (khaghalgha kapu). Az alapszó naj, 
magy. nyáj tehát olyasmint jelent, a minek gyakorlásáról, tevéséről 

30* 
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az „amicus" nevezhető el; azonban, vájjon ez a mongol najir (lust, 
vergnügen, übereinstimmung — Schmidt, mong. szótára), vagy az 
osztják nákh nevetés (talán a szeretetet nyilvánító édes mosolygás) 
szókkal hozható-e kapcsolatba, most nem akarjuk, nem is szüksé
ges eldöntenünk. Elég az, hogy most a nyájas, és nyájaskodni je
lentései szépen megvilágosodnak : a régi nyájaskodni = conversari 
(társalkodni) e jelentéssel bírhat, mert barát és társ az egymáshoz 
legközelebb álló, legrokonabb fogalmak ; nyájas = blandus, affabi-
lis már a német freundlich-hen talál elég analógiát és magyaráza
tot. Érdekes még megjegyezni azt is , hogy talán épen a nyájas szó 
volt az, melyet a szláv brat (barát) a közönséges „amicus" jelentés
ből kiszorított. 

17. Miklosich F.: Die slavischen Elemente im Rumunischen (Denk-
schriften der Wiener Ak. d. Wiss., hist.-phil. Cl., XII. 1862). E be
cses munkálat, mely bevezetésében a rumun (oháh) nép neveiről és 
keletkezéséről értekezik, s derék részében az oláh nyelvben meghono-
súlt szláv szók nagy sorát mutatja föl az illető ószláv, bulgár és szerb 
szóalakokkal, mint a mely nyelvekből az átvételnek közvetlenül 
kellett történnie, egy részint a magyar nyelvész figyelmét is ébreszt
heti : érdekes t. i. látnunk, hogy az oláh többnyire ugyanazon szó
kat vette át a szlávból, melyeket a magyar is, noha ezeken kivül még 
egyebeket i s , — olyan tény, mely az ilyen átvételre indító okokat 
illetőleg világosan mutatja, hogy azok korántsem mindig az átvevő 
nyelv szegénységében keresendők; mert hiszen a rumun nyelv alap
törzse, a római latin nyelv, csak nem volt szegényebb vagy fejletle
nebb mint a szomszéd szláv nyelvek, oly annyira nem, hogy inkább 
ezeket lehetne fejlettség tekintetében a latin után helyezni. Be fogom 
tehát most mutatni M. munkálatából az úgy a magyar mint a rumun 
nyelvekbe bejutott szláv szókat, többhelyt már maga M. is azoknak a 
magyarban is megvoltát említvén meg, és illető helyeken némi szük
séges jegyzetet tenni hozzá. Megjegyzem, hogy az ószláv szókat a 
Cyrill-féle írásból úgy írom át mint NyK. I, 307. 1. mondtam; a ru
mun szókat a budai szótár írása szerint írtam (csak némely jegyes 
betűre görög betüalakot, p. o. a tompa a-ra gör. «-t alkalmazván), 

ószl. baba vetula, anus ; magy. bába (1. NyK. 1, 309.) ; rum. 
baba vetula, avia (de „obstetrix" is , 1. Clemens, oláh-német szót. 
Szeben 1837). — babuni (több. számi) superstitio, magy. babona 
(NyK. I, 309.), rum. bobőne (több. sz.) incantatio — bal'bvan'b sta-
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tua, bálvány (NyK, u.*0.), rum. bolovanu glóbus lapideus. — bánya 
(NyK. 17 310.) , rum. bae balneum , metalli fodina. — baíta páter, 
bulg. baHa, bace, orosz óara; rum. baciu, bade fráter natu major. (A 
rum. szó jelentése arra mutat, hogy nemaszlávból hanem a magyar 
bátya-hói való; jelentékeny a magyarra nézve az or. baia tökéletes 
alaki hasonlósága, noha ez is atyát jelent (kicsinyítve: baiuSka); 
ha tehát mégis a magyar talán átvette volna e szót (1. NyK. I, 310), 
mint általában „natu major senior"-t jelentőt vette át, de alak szerint 
mégsem az ószláv v. bulgár basta-h6\. — bin>, bulg. bir steuer; rum. 
biru; „a szónak szláv eredete nagyon kétes, v. ö. mgy. bír posse, 
possidere" (1. NyK. I, 311). — blato palus, rum. baltáv. ö. Balaton. 
— bobi> fába, mgy. bab ; rum. bobu (a rumun elhagyta a lat. faba-t 
s átvette a bár rokon bob-ot] NyK. I, 311). — boj pugna; v. ö. mgy. 
baj; rum. baiu aerumna, labor ; „jelentése szerint a magyarból". — 
bradu securis, v. ö. mgy. bárd, rum. bardá; „mind a németből" (NyK. 
I, 311.); — brazda sulcus, mgy. barázda, rum. brasda, brésda (I, 
312.) — brich novacula; „magy. bicsak, bicska11; rum. briciu (brihi) 
novacula. A magy. bicsak-ot is ide vonni, aligha megengedi a tör. 
bicak , ámbár furcsa még a rum. bricagu (briéagu) culter plicabilis, 
mely azonban alkalmasint csak a török vagy magyar bicak hason
latosságára alakúit, mert magában a szlávban nincs bricak ; s ha volna 
is, a török szónak is átvett voltát még gondolni sem lehet, miután 
szabályos hangmegfeleléssel megvan a koj babtatárban is bitak (ka-
ragasz bisak, szojot pidak, jakut b'isakli) s egyszersmind atörökség-
ben vagyon rendes etymologiája (bic-, kojb. bit, jak. b'is- ige = met
szeni, vágni). De a magy. bicsak, ha a szlávból nem került is , még 
sem eredeti magyar : mert a tör. bic-nek magy. vés-m felel meg, s így 
a véső az, mely eredeti rokonságnál fogva a török &íca&-kal egyező. 
— briaVbno trabs., bulg. bri>vno (magy. borona faragatlan gerenda) . 
rum. barna (úgylátszik csak a magyarból).— brrh$\anrb, újszl. brslan, 
szerb brslan • m&gy.boroszlán (a NSzótárban nem erre, hanem boros
tyánra, van említve a szlávság); rum. boroslanu. hedera (közvetlen a 
magyarból). — br^stairh hedera , szerb brstan; magy. borostyán; 
rum. brosténu sambucus. — burjawh, bulg. buren , orosz óyp&flH'B ; 
magy. burján, rum. buruénu (NSz. bur = bor gyökből származtat 
burj-ot). — bT>zT>, újszl. bez, bezeg, cseh bez, or. (met; magy. bozza 
bodza, (NSz. csak a&ez-t hozza fel, s a bodza-t „bogyozó"-nak értel
mezi); rum. bozu — &I>#B, újszl. bat, bulg. but) mgy. bot; rum. bátu. 
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— 'bavoVb, bulg. bivol, mgy. bival; rum. bivolu. (NyK. I, 312). — 
bélójugj> annulus, rum. belciugu, „homályos szó" (v. ö. NyK. I, 312). 

V. — rum. varda waehthaus; magy. várda; az ószl. vardéti 
custodire ige a németből való (óném. wartén). — vitqzh, magy. vi
téz ; rum. vitésu (I, 313). — vichvh magy. vihar (I, 313); rum. vi-
foru, vivőm. — vrabij, magy. veréb (I, 314), rum. vrabia. — vraza, 
mgy. varázs (I, 314) ; rum. vraja (vraáa) incantatio ; — vri>§a, újszl. 
szerb vréa, orosz Bepina, lengyel íviersza; „magy. halász vassau 

(szedöhibából: varsa helyett) ; rum. vérén nassa. — vudra lutra, or. 
B&iflpa, magy. vidra; r. vidra. — védro hydria; mgy. veder; r. vedret 
vadra; — vétrilo, m. vitorla (I, 314), r. vetrild. 

G. — gnoj putrefactio, stercus; m. ganéj ; r. gunoiu. — gr'bca, 
or. rpe ia , rpeiyxa, m. haricska, ettől: grek = görög, „tehát tkp. 
griechische frucht"; r. hirisca. — griociti contrahere, szerb grd, m. 
görcs (I, 314); r. kraceiu spasmus. — grqda, m. gerenda (I, 315), r. 
grinda; m. gerendély, r. grindeiu. — g$zva vimen, m. gúzs (I, 315); 
r. gansu funis e libro vei virgultis. 

D. — dvori>, m. udvar (I, 315); r. odor, odorbirou udvarbíró, 
odorhéiu udvarhely, (a rumun szó közvetlen a magyarból való, még 
pedig a székely odvar } odor-t kell tekintetbe venni); — dijakh, m. 
deák, diák ( I , 316), r. diacu.; — d&í(>a} m. donga (I, 316), r. dóga, 
— dojka, m. dajka (I, 316), r. daica. 

zelarh, újszl. zelar} m. zsellér inquilinus („a németből, noha 
egy a mai siedler-nek megfelelő ónémet szó ki nem mutatható), r. 

jeleriu, meg jelerie inquilinatus. — zidoviwh, újszl. szerb zidov, m. 
zsidó, r. jidovu. — zupani,, újszl. szb. zupán, m. ispán, r.jupánu. 
— zavoTb, újszl. zavor sperrkette, or. 3aBOpr&, m. závor} zár, r. zaru 
(csak a magyarból) és zdvoru repagulum. Még a székely zavara-ra, 
kell figyelni, melynek vég a-ja úgy áll a szláv vég ^ helyén, mint 
drága = drag'h-h&n. — záloga pignus, újszl. bulg. zálog, m. zálog ; 
r. zulogu. — zapovb, v. ö. pr gyök, lengyel pr§, przej§ rubesco-ban ; 
r. zaporu rubeolae. Megjegyezhető a magy. pír f piros végett. — zu-
bum>, szb. zubun tunica, m. zubbony (középlat. zupa, franc, juppe) ; 
r. zabunu togula. 

ikra ova piscium, szb. ikra, m. ikra; r. icre (több. sz.). 
kadis cadus, m. kád; r. cadá. — kanja, újszl. kanja milvus; 

m. kánya, v. ö. újgör. (Txctvictg vultur; r. cae v. gae és uligae == uliu 
ölyv - j - gae. —• kasa, újszl. kasa, m. kása; r. riscasa , hriscasa (m. 
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riskása). — keciga, újszl. szb. ke&iga, m. kecsege („a ke nem szláv 
eredetre mutat"), r. cáeiugá v. cigd. — kovath, m. kovács; r. covaciu. 
— kokosh gall ina; albán, kokos ga l lus , m. kakas; cocoáu gallus. — 
kolach circulus, újszl. kolac, m. kalács, v. Ö. újgör, xolíxiov panis ro-
tundus ; r. colacu circulus, striblita. — koliba tugur ium; újszl. szb. 
kolibai, m. kalyiba (a szláv szó a gör. x«A.v/ír/-böl való). — kopije 
hasta; r. copie culter anceps; „v. ö. m. kappany11 (itt Miklosich nyil
ván valami tévedésbe esett, a szláv kopun, kapun, r. coponu magyar 
párját hozván fel és nem az ide való kopja-t). — koputo ungula , r. 
copita; m. kapta (kapta-fa). — korbacb, újszl. szerb korhad scutica, 
m. korbács; r. cdrbaciu („homályos szó"). — kosa fa lx ; m. kasza, 
újgör. xóaa; r. cósá falx foenaria, és cosaéu r = m. kaszás. — koth> 
ahenum; r. cotlonu (waschheerd); „a szláv szó kölcsön vett szó" — 
honnan ? különben inkább a magy. katlan-t állíthatni a cotlonu elle
nébe. — kraguj accipiter, m. karuly; r. coroiu falco tinnunculus 
(„csak a magyarból") . — kralh r e x , magy. király („a szláv szó jó
formán a német Kari [der Grosse]-val állítható egybe" ) ; r. craiu. — 
kratuivh, bulg. nativitas domini, óorosz Kopo^yHt jejunium hujus fe
s t i ; r. caraciunu, m. karácson, („homályos" — tehát nem látszik el
fogadni a mégis csak valószínű származtatást , melyet már a budai 
oláh szótár á d , mely szerint incarnatiofn]-tói ered. — kr^ma pup-
pis, újszl. krmctf m. kormány ; r. carma gubernaculum, puppis (Bel-
losztenesz a kormán déliszláv alakot is adja, mely tökéletesen a magy. 
kormány ; orosz KopMa puppis ; úgy látszik hogy a kormán vég tt-je 
szláv adjectium-képzö, mely a forrna-hoz járult) . — tót krcula, m. 
korcsolya, szerb krcalo, r. corcie scala cellaria. — kvhcbma, szb. krüma, 
m. korcsma, kovcsoma • r. cdrcumd. — kupa, szb. kupa, lat. cupá, 
ném. kuba, kufe; újgör. xovna = m. kupa (latin eredetű) ; r. cupa. 

— kurva, újszl. kurva, újgör. xovnfia; r. curvd meretrix, = m. kurva. 
— krbmati"h compater, r. eumátru, fem. cumdtrd ; vö. a még jobban el
rövidült m. koma. — kuchna,újszl. kuhnja, m. konyha; r. cocná („né
metből ; óném. kuchina, nem közvetlen a lat. coquina-tó\u). — ktydrh : 
kfydrjavb crispus, lengy. k^dzior c incinnus; „m. egy guzsály kender11 

v. ö. kfydélb t r a m a ; r. caeru pensum lini (M. itt a m. kender-t hason
lítja ktydrh-hoz , mi nem helyes ; a jelentések egészen különbözők, s 
tudvalevőleg a magy. kender az áltajiságban messze elterjedt, sem
miképen nem szláv szó. Más a guzsály = ks^délh, kude\a, or. KY-
flCM., Kyfle^ifl). 
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lavica, bulg. lavieb, lengy. láva, lavica; r. lavitid = m. lócza. 
lanbch, újszl. lanec, szb. lanac, m. láncz; r. langu. — lipém>, szb. 
lipen, m. lepény-hal. — loboda, újszl. lohoda, bulg. loboó/h, m. laboda; 
r. loboda atriplex patula. — lopata, r. lopata pala, remus = m. íajpaí. 
— lépiti conglutinare, r. Epéseit linó; v. Ö. m. lép. — Is^ta, újszl. 
lanZa r. lance („latin eredetű"), m. lándzsa. 

mahh, újszl. mak, m. WCÍA; ; r. macu. — maiina (újszl. szb), 
m. málna; r. mdlinu prunus padus. — maíbka újszl., szb.), r. motok,, 
motok catus, mhtid felis, v. ö, m. macska (azonban tat. mosek is). — 
mezda limes, v. meghie ebben : varmeghie = m. vármegye (1. fent. 
307. 1.) — mlato, cseh mláto, m. maláta; r. maláta.. — mogula tű
ni ulus , bulg. magila ; r. moghild, movild, m,ohild clivus; v. ö. m. 
máglya. — mn>&i>ví>, újszl. mrkev} bulg. morkov, r. moreovu (óné
met moraha); ni. murok. — mrbcha, újszl. mrAa pecus, szb. marva; 
r. marva, marfd merx; v. ö. m. marha (régibb és mai jelentésével). 
— mézga, szb. mézga succus arboris, m. mézga; r. mssgd succus, 
alburnum. — wa^a cruciatus, újszl. móka, bulg. m'B&'B; szb. mufei 
opus, cruciatus; m. munka; r. 7nunca. 

nadragu feminalia; r. nadragi; m. nadrág. — n a n a , bulg. 
néni homo natu major, albán nanni> mater, r. nana soror natu ma
jor; v. ö. m. néne. — nevesta nova nupta; r. nevasta. Érdekes hogy 
ettől nevastuicd mustela származik, v. ö. hölgy két jelentésével, meg 
meny és menyét. 

oblohh, újszl. oblok, m. ablak ; r. oblocu. — obrokb stipendium ; 
r. obrocu pabulum equi, m. abrak. — ogarT>, szb. ogar, r. ogaru ver-
tagus, m. agár. — ozegT> : újszl. szb. ozeg adustio; r. ojogu scopa 
furnaria; m. asag, azsag. — okno fenestra, szb. okno fodina, m. oend; 
m. akna. — okoh regio circumjacens, szb. oko castrum, r. ocolu cir-
cuitus, aula, ovile; m. akol. — oltári • altare, m. oltár, r. oltariu. — 
ocbth acetum; újszl. bulg. ocet, szb. ocat} m. eczet; r. ogetu (lat. ace-
tum-tól). — oc&\, újszl. ocel, szb. ocal, m. aczél (ó német echel, lat. 
acuale, aciare, újgör. az^akov^ st^alov); r. ogelu. 

pavqza, cseh pavéza} olasz pavese, k-lat. pavasium ; újszl. pajz, 
m. pajzs ; r. pavdzd clipeus („alkalmasint Pavia városa nevétől). — 
pazitb pascuum, m. pázsit; r. pajisce. — pazderi, lini stipula, m. 
pazdorja ; r. posddrie. — paliti urere ; r. pdlincd = m. pálinka. — 
palica, m. páleza, r. palitia. — j?ara vapor; r. £>ar« ; = m. pára. — 
pa$mo} (szb. újszl.), m. pászma; r. pasmd fasciculus. — pajs^kb, új-
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szl. pajok, szb. pauk, r. paianginu, paiénginn =z m. pók (észre kell 
venni, mily közel áll még a r. paiang- az ószl. pajtyk-, azaz pajonk-
hoz). —perije pinnae; ettől : perina (szb.), r. perina pulvinar , = 
m. párna; r. pdrdsinu briza média, v. ö. m. nyúlperje. — pechar'h 
poculum, szb. pechar, újszl. pehar , m. pohár ; r. pdharu ; és pahar-
nicu = m. pohárnok („nem közvetlen a németből : óném. pehhar, 
újn. becheru ; hát mi úton?). — pecatb sigillum, m. pecsét ; r. pecéti. 
— pesti, pek-q, assare : pecenje =r m. pecsenye ; r. pecie. —pivbnica 
cella vinaria; r. pivni^d és pimniqu = m. pincze. — ploskva flasca, 
szb. ploska, m. palaczk ; ploscd lagena, és palascct (patrontasche — 
az utóbbi csak a magyarból). — pléva palea, újszl. pleva, m. polyva 
(de még pelyva is) ; r. pléva. — pogawb paganus, r. pdgdnu („aligha 
közvetlen a latinból"). —pogaca (újszl., szb.) = m. pogácsa (klat. 
focacius, olasz focaccia) , r. pogace panis subcinerius („p = lat. / 
mutatja, hogy szláv közvetítés volt"). — pod'b, újszl. pod solum, r. 
podu tabulatum superius, pons ; v. ö, m. pad, padlás. — podhkova, 
újszl. podkova, bulg. podkowb, r. potkóva = m. patkó. — podbmóbb 
újszl. cseh podniol uferbruch; m. padmaly; r. podmolu agger circa 
basim domus. — pokrovi, tegmen, szb. pokrovac, r. procoviga = m. 
pokrócz. — polica (újszl.), m. pólcz, r. poligá taemia in pariete. — 
ponosrh exprobratio, m. panasz, r.p>onosu nomen infame. — pop/b sa-
cerdos, r. pópa — m. pap („az ószláv szó a németből"). —porsf/iti 
concredere, szb. poruka mandátum, m. parancs; r. poruncd jussum. 
— postavh, szb. postav linteum, or. nocTaB'L textum , m. posztó; r. 
postavu pannus. — pöfögi, : szb. poteg pertica, or. noTarB lórum, m. 
pating; r. potdngu cohum.—pojata cubiculum : újszl. pojata hor-
reum, szb. stabulum, r. poéta bubile = m. pajta. — prachi, pulvis ; 
„v. Ö. m. poru ; r. pravu (a r. szó igenis a szláv változatja, de a ma
gyar mégis különösen elrövidült volna ;'v. ö. jakut buor terra, mint 
anyag). — prasta íúnda : újszl. fraéa, bulg. prastwb, m. parittya ; r. 
praítie. — pritvorT> átrium : szb. pritvor, r: pridvoru, pridvaru = m. 
pitvar. —prostii simplex : un. paraszt, r.prostu. —pijHiti: szb. s-pr^iti 
amburere, v. ö. m. pernye, r. perlésen uro. —prqslenb : újszl. ^rjs-
len, szb. prslen, m. pereszlén; v.prisnelu. —pustT> desertus ; r. ? ustiu 
desertus, pustd desertum, = m. puszta.— pusbka, újszl. szb. puska, 
m. puska; r. pusca. —pu.ro far, újszl.pira, szb. pir; v. ö. „m. perje, 
kutyaperjeu, r. pira triticum repens (1. azonban fent perije alatt; a 
szláv piro aligha lehetett a magyarban perje-vé). — puch : újszl. 
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pih ventus; „m. pihe" ; or. riyxi. , nyxHyTb tumesco; r. piha plu a, 
lanugo (a r. és m. szók egyeznek, de nem ezekkel a szláv szók). — 
p^thhh dies Veneris, v. ö. m. péntek és peták; r. pintocu quadrans 
grossi; petacu, petacd numus septem cruciferorum. 

rakuta, újszl. stb. rakita salix caprea, m. rakottya ; r. rdkitd. — 
rel^zbf cseh retéz, m. retesz obex; r. rktézu sera („tán német eredetű 
mint a többi ezb-en végződő szláv szó; azonban illető német szó 
itt nem ismeretes"). — rasad'b, bulg. szb. rasad, r. rásadu, = m. 
rásza (mint ez, úgy rövidült a magyarban körülbelül a koma szó is 
1. fent). — rohb servus, rohota servitus; r. robu és robotd = m. rab 
és robot. — rova§b : újszl. rovás*, szb. rovaé, raboS, m. rovás (kerb-
holz), újgör. Qafiáat, r. ravasu (a magy. rovás-t azonban ínég sem 
engedjük el szláv szóul, még Miklosichnak sem). — roj examen 
apum, újszl. bulg. szerb roj, m. raj; r, roiu. — ruda (szerb) temo, 
m. rúd; r. ruda („homályos eredetű"). — ruta (szb.), m. ruta, (ném. 
raute, lat. ruta), — rucho vestis (szerb), m. ruha, újgör. Qov%a 
(több.sz.), r. rufá vestes linteae. — vbvati sfy luctari, v. ö. r. zárva 
tumultus (megyjegyezhető a m. zavar mellé). — répa, újszl. répa, 
bulg. repít rapa, m. repcze, r. rapidet rapistrum (a szláv szók mellé a 
m. répa kell). — réca: újszl. reca, szb. ráca, r. raqá = m. récze. — 
re/fa», újszl. bulg. ved, m. rend ; r. rendű. 

sablja (újszl.), bulg. sabiji*, m. szablya , r. sabie, ol. sciabla 
(„homályos eredetű"); — safob, újszl. sak, m. szák rete; r. sacit (lat. 
saccus-tól). — samar'b onus, bulg. samar tragsattel, m. szamár asinus ; 
r. samaru saumsattel. — sani (újszl., szb.) m. szán; r. sanie. — 
sarhka, szb. sarka mergus, m. szárcsa fulica atra; r. sarcé. — svekla, 
újszl. cvekia, or. cBeKJia, m. czékla ; r. svecla. — svraka (szb.), újszl. 
sraka, m. szarka; r. sarca. — svqti>, m. szent; r. sjintu. — sito (újszl., 
bulg.), újg. aha, m. szita; r. sitd. -—skoba (szb., or.), m. eszkába fi-
bula, r. scóba. — slad'b, újszl. slad, or. COJIO/TL, m. szalad (maláta), r. 
sladu. — sluga = m. szolga, r. slugd. — sokacb, m. szakács ; r. so-
caciu. — sporbwb abundans, bulg. sporen, és spór abundantia; r. sporu 
adj. uber, spornicu fecundus, sporiu profectus. (v. ö. még or. cnop&ra 
ergiebig, ausgiebig = m. szapora). — sthipij, újszi. stolp, m. osz
lop, r. stílpu. — stogi,, újszl. szb. stog, m. asztag ; r. stogu. — straza 
custodia = m. strázsa; r. straje. — strT>kb ciconia, újszl. szb. strk, 
or. CTGpxTb ; ni. eszterág (ném. storch). -— stréka stimulus; r. stréche 
cestrus (v. ö. in. ösztöke, észteké). — strs^ga : szb. struga crates, m. 
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eaztrenga; r.strungá melkstall. — suJcmani,, lengy. sukman, m.szok-
mány; r. sumanu sagum (elterjedt c szó azonban a tatároknál is, 
vagy onnét került), — suhija (újszl., szb.), ni. szoknya újg. aovxavía; 
r. sucna. — or. cycfeKTb = m. szuszék, r. susiiu arca frumentaria — 
streSía occursus : újszl. sreéa, bulg. srestb, m. szerencse; r. strénste. 
— sécbka, szb. sjeéka, in. szacska (de még szecska is), r. sécícá. — 
stybota, m. szombat; r. sambata („a szláv szó csak a német sambes-
tac után"). 

tábori, (újszl. szb. tábor, m. tábor, r. tabara castra, cohors, bel-
lum („nem szláv"). — teléga, újszl. tolige, bulg. talegi,) r. teléga; 
m. talyiga. — tisi, : újszl. szb. tis pinus larix, m. tiszafa,., r. tisá. — 
újszl. szb. tlaka robot, bulg. tVbhb wechselseitige aushilfsarbeit; r. 
daca (m. Erdélyben kaláka). — tbbmaüb, szb., újszl. tolmaé; m. tol
mács; r. talmaciu. — tovarbisb, újszl. tovaris" socius; r. tóvárosit, = 
m. íárs. — ÍO&B : újszl. tok, m. ío/c, r. íocw theca (úgybiszem, a szláv 
szó is csak a magyarból jő , 1. fent 465. 1.) — frbkaeb = m. takács; 
r. tocaciu. — tbikva cucurbita = m. tök, r. titvá. — tbtnhnica, újszl. 
temnica, m. tömlöcz (hajdan timnuce); r. temniqa. — ^pi> obtusus 
= m. tompa; r. timpu. 

ugari, : szb. ugar, m. ugar; r. ogor novaié. — uzina : újszl. 
juzina, szb. uzina, m. uzsona, r. w/iwá (oj-, uginet, og-). — utrbnje offi-
cium matutinum; r. utrenie, otárnie ( = m. veternye 1. Mátyás, Ma
gyar nyelvtudomány II. füz., 13. 1.). 

cltajdufob : bulg. szb. hajdúk fur, albán hajdút; m. hajdú miles 
expeditus, r. hajducu latro („homályos szó"). — chvala laus : bulg. 
/afe, szb. chvala, fala; r.faloc; m. /?«/!#.— chvarasti, virgulta (újszl. 
hrast, szb. chrast quercus), m. haraszt; r. hréstu dumetum. — chlT,mi, 
collis : újszl. &aZWj szb. chum, r. holmit, = m. halom. — chmelb (szb.), 
újszl. hmelj; m. komló, újg. ^nvixsh, klat. humlo, r. hemeiu (az áltaji 
nyelvekbe is elterjedt szó). — hvbcbki, : szb. chrcak, m. hörcsög; 
r. hirciogu. — chursarb, &WLsar& pirata : ószerb gursarb, gusarb, 
chusarb, usarb praedo; albán kusar, ol. corsaro, sp. corsario (a lat. 
cursus-tól, honnét sp. corsa tengeri kirándulás is); „ide való m. /«<-
szár is" (1. NyK. I, 315); r. cursariu pirata, husariu huszár. 

oa/3'L: m. czáp; r. capw hircus. — cica: ószl. S'BS'L, újszl. cicek 
bulg. <nc; nm. csecs" ; ném. zitee; r. giga (a m. csecs már azért sem 
a szlávból való, mert a magyar nem szokta az idegen cz-t átváltoz
tatni cs-re; ezen kivííl számos párja van az áltaji rokonságban). — 
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сЫъ : or. Ц'Ьль, ném. ziel; r. §e£w; = m. czél. — секапъ : újszl. 
cekan, bulg. cjukan malleus.; or, чекаиъ clava; m. csákány, r. cio-
canu (M. a szb cekic-et is hozza föl, de ez a törökből való). — créda 
grex (1. fent. 466. 1.), r. ciráda (de ciurda is, mely közvetlen csak a 
magy. csorda alakból valónak látszik). — сгёръ testa = m. cserép ; 
v. hérbu(f). — creSnja (újszl.), or. черешня, m. cseresnye; r. cirasu, 
coreSu. — tudó = m. csuda • r. ciudatu mirus. — cuma, bulg, cjuma, 
or. чума, m. csuma; г. duma pestis. — сдргъ : or. чаберъ thymus 
serpyllara ; m. csombor • r. cimbru. 

$ гръка : or. шапка, alb. saphb, m. sapka ; r. sapcá, sipca, (a 
törökben is megvan). — §а1ъгъ, szb. sátor, cator, or. шатеръ, m. sá-
h>r ; r. tatra, Mtra („nem szláv eredetű" , hanem perzsa-török). — 
szb. alb. stap, r. stabu (— istáp, a németből). — or. sceglenok, m. íera-
geJicz; r Uigligá, stegligd és tengaliga (mely közvetlen a m.-ból való). 
— ЫгъЪь , or. щербина, m. csorba] r. stirbu fissus, edentatus. — 
áíte&a (szb.), újszl. or. Sctika lucius; r. stucu (= m. csuka), — Шъ, 
bulg. sjut mancus, m. suta; r. sutu, ciuhi cornibus destitutus. 

jasl' praesepe, r. iasle, iesle; = m. jászol. —jercha, újszl. irha 
m. irha; 1. егЛ«. —jatrochbb, cseh jitrocél} m. atraczél, r. otrágolu 
borrago olficinalis. 

íme egyúttal a legnagyobb része az általán a magyar nyelvbe 
jutott szláv szóknak, melyeknek meghonosulását csak annyiban van 
okunk fájlalni, hogy miattok sok eredeti magyar szónak el kellett 
vesznie; de nincs ám okunk azokat szégyenleni, kivált ha az oláh 
nyelvbe jut út sokkal nagyobbszámu szláv szókat nézzük , melye
ket itt nem hoztunk föl, s azt hiszem még a német nyelvvel is, mely 
szintén sok r '̂ gen meghonosult latin szót vett fel, megállja a hason
lítást a magyar A szóátvételben a népek szellemi és anyagi érint
kezéseinek tamtnak fenn az eltörülhetetlen nyomai, s ez oldalról 
még nem nyelvé -znek is érdekes adatot nyújthat annak vizsgálása: 
így nagyon hasznv snak tartanám a déli szláv és az oláh nyelvek szó
kincsét a törökség szempontjából is átkutatni, a mely tekintetet 
Miklosich tökéletest n mellőz, s így kénytelen nem egy szót „homá
lyos"-nak hagyni, p. o. szerb corba jusculum, r. ciorbá (a perzsa-tór. 
sorba, eorba) vagy süerb tojaga baculus (tör. dajak, tájak = csu-
vas tója). 

BUDENZ JÓZSEF. 



SZOMUTATO 
e kötetben fejtegetett egyes magyar szók, képzők es ragokról. 

Lap 
ács 2 
ágy . 5 
ajtó 5 
akkora 318 
alkony 5 
álló (esztendő) 318 
álnok 153 
avar . 3 
balha, bolha 7. 104 
bátya 469 
banya 5 
bacsó 5 
bicsak 469 
esek 2. 97 
cserebók 5 
csorda 13 
csótár 5 
eg = meg (igekötő) 188 
ember 6. 94 
Erdély 5 
esperes 80 
eszköz 5 
ezüst . 159 
farcsik 5 
faimatring 5 
fék . - . . ' . 5. 97 
féreg - 159 
fog-os, jövő 368 
gyökér . . , 98 
halánték 4 
hám . 2. 96 
hány . 467 
hát 157 
hiedelem 303 

Lap 
hó (nix) 464 
hold . 8 
hölgy . ' 8 
húsz . . . 74 
igeragozás, t írgyi 2S9 
ik-es igék 338 
ing 3 
ingyen 37 
irigy . 8 
ivad (ivadán) 466 
jász 3 
jerke, jércze 6 
kapu . . . 6 
karácsony . 80 
kedig, pedig 154 

Képző : 
a) N é v k é p z ő. 

an} en (collectiv) 314 
cs . . . 8 
9 fag, eg, og, ög, ga, ge) 7 
gy • 7 
k (ak, ek, ok, ök, ka, ke^ ) 7 
nyi . . 329. 331. 467 
ni (infinitivus) 329 
nok, nök 153 

b) I g e k é p z ö . . 
ad (od, ed stb., benható 

és visszatérő igék) . 7 
an, en (verba subita) 13 
d (gyakorító) 7 
d (cselekvés egyszerisé- . . . 

ge) 7.1-0.103.,= finn 
ahda, ahda 10 
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SZÓMÜTATÓ. 

Lap Lap 
dúl, dili 360 ok, eh, 1. szem. . . 335 
9 (og, eg) . 359 tárgyi igeragozás . 289 
int 
l (ol, el) 

13 
361 

b) V i s z [ o n y r a g o k 
\ 7 S 

or-og , er-eg 360 és n é v u t ó k . 
olt, ölt (Ü, ajt) 360 an , en (hárman, ketten, 
van, ven (verba subita) 11 képzö-e vagy rag?) 314 
keselyű 5 ast, est (igehatározó) . 317 
késő . 156 be ( = ben) . . 367 
keztyü 465 ben, böl . . . 330 
kígy,kégy • 303 ér (=z ért) . . . 367 
kíváncsi 8 nál 328. (comparativus 
kor (akkora) 318 mellett) . . . 308 
kössöntyü . 5 nek . . 322 stb. 
kút 3 töl . . . . 330 
lednek 153 rá, ré (ra, re) , vá, vé 
leg (-szebb stb.) - 165 (va, ve) . . . 365 
liány 5 sarkantyú . . . 4 
lyuk . 2. 97 sáska . . . 6 
még . . 306 sigér? sügér . . 4. 98 
meg (igekötö) 176 stb. sír-ni . . . . 361 
megjárni 180 szeretni . . . 464 
megye 307 szíj . . . . 3 
menyekző . 5 szölö . . . . 6 
mög, meg (-ött stb.) 305 takarni . . . 465 
némber 5 tám . . . . 2 . 96 
nevetni 464 tárnok . . . 153 
nyáj 467 tat . . . . 157 
nyájas 467 tegez . . . . 465 
ocsó . 339 térd . . . 8. 100. 137 
olvasni 308 tok . . . . 465 
oroszlány . 5. 99 tövis, tövisk . . 159 
ön . . . . 334 tyúk . . . . 2. 97 
pajtás 5 ún . . . . 339 
pedig 154 ümög, üng . . 3 
pereputty 4 üstök . . . 4 
perje 473 vám . . . . 2. 96 
pünköst . , 80 vargánya . . • . 4. 98 

Rag : vég . . . . 2 . 97 
a) S z e m é l y r a g veternye . . 302. 475 

birtokosragozás . 287. 367 zerge . . . . 6 
n, 3. szem.-rag 334 1 zsinór , . 97 
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