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TANULMÁNYOK. 
A M A G Y A R B I B L I A F O R D Í T Á S O K KÖRÜL. 

II. 

A Károlyi Gáspárféle bibliafordítás különösön. 

„Old le sarudat lábaidról, mert a hely a hová lépsz 7 szent 
föld" ! ezt súgja valami lelkünkben , valahányszor a népek szentelt 
könyvéről, a bibliáról akarunk szólani. Jaj a vakmerőnek, ki feledve 
azt, hogy a part- és fenék nélküli tengeren, melyet vallásos érzés
nek nevezünk, embernek nem adatott más biztos delejtü, Isten igé
jénél, — erről úgy beszél, hogy embertársait lelkük üdve iránt za
varba ejti és vallásos érzésüket megbotránkoztatja. — Nem csupán 
kényes tehát, hanem valósággal lélekben járó dolog a biblia körül 
gyakorlandó kritika. 

Midőn azért én ezúttal különösen azon bibliafordításról akarok 
szólani, mely nálunk magyar protestánsoknál több mint harmadfél 
század óta a hívek köztulajdona, megvallom, nem kis zavarban va
gyok, mikép ejtsem nézeteimet úgy, hogy midőn az igazságnak kí
vánok szolgálni, a tartozó tiszteletet ne látszassam sérteni, és ne csök-
kentsem a kegyeletet oly mü irányában, melynek bármilyen legyen 
is irodalmi értéke, az áldás, melyet az egyházban megtermett, két-
ségbevonhatlan, mert milliom meg milliom magyar ember abból ta
nulta meg az üdv igéjét, abból épült, abból merített vigaszt szenve
désében, abból tanulta meg ismerni öt, ki maga az élet, az út és az 
igazság. Legyen azért áldott Károlyi Gáspár emlékezete közöttünk 
mind örökké ! 

Azt hiszem azonban, rosszul tisztelnök meg a kegyes férfi em
lékezetét , ha müvét javítás alá többé nem jöhetőnek mondanók s 
arra a csalhatlanság bélyegét akarnók rányomni, miáltal az Isten 
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eredeti igéjével egy színvonalra tennők ; holott maga Károlyi Gás
pár a Visolyi 1590-ben kijött bibliafordításának első kiadása elősza
vában a Vulgatáról szólván , kimondja : „nem lehet az embernek 
olyan méltósága mint az Istennek." 

Arany szavak, melyekhez saját munkájában magát szorosan 
szabni a kegyes férfi bizonyosan el nem mulasztja vala, ha jó akara
tát irói tehetsége csak némileg is megközelíti. 

Azonban sajnos, de igaz, hogy a mely fogyatkozások és bot
lások miatt ö latin elődjét vádolja, azok ő nála mind fokozott mér
tékben találhatók. 

Vádolja ugyanis Károlyi a Vulgatát először : „hogy sokat 
adtak ahhoz, és abban sok toldalék vagyon, bizonyítjuk példákkal: 
Lásd meg Gen. 4. v. 8. Az vulgata editioban így vagyon : Monda 
Kain Ábelnek, mennyünk ki. Ez pedig (mennyünk ki) nincsen az 
igaz betűben, hanem csak így vagyon : Szóla Kain az Ábelnek, és 
mikor volnának a mezőn stb. Gen. 32. v. 29. A régi bibliában így 
vagyon. Miért tudakozol az én nevemről, mely csudálatos. Ez pedig 
(mely csudálatos) nincsen az igaz bibliában stb, stb." Azt kérdem 
már most, ha Károlyi e szavai szerint az értelmet kiegészítő szók 
toldása a fordításban kárhoztatandó hiba, mikép esik az, hogy ily 
toldások nála meg rendin vannak? Avagy nem toldás e az , midőn 
Gen. 6, 3. e szavak helyett : „legyenek tehát napjai száz húsz év, 
Károlyinál ezt olvassuk" : „mindazáltal engedek nekik megtérésre 
szászhúsz esztendőket." Ha Károlyi a fordítás feladatáról tiszta fo
galommal bír, lehetetlen lett volna be nem látnia, hogy oly nemű 
toldások, melyek az iró ki nem mondott, csak általunk sejtett gon
dolatait a szöveg közé csúsztatják, sokkal veszedelmesebbek, mint 
a Vulgatából idézett, hogy úgy mondjam, anyagi bővítések. De Ká
rolyi fordítása ilynemű bővítéseknek sincs híjával; így midőn Gen. 
12, 9. e mondatot : és elköltözék Ábrám, mindig tovább költözvén 
délre, ekkép fordítja : „és elméne Ábrám, szünetlen menvén a Ká
naán földének dél felöl való részére." Hát mikor Gen. 23, 11. e he
lyett : nem, uram! hallgas meg engem : a mezőt neked adom, vala
mint a benne levő barlangot is tenéked adom, Károlyi így fordít : 
„Nem úgy szerető uram, halld meg az én szómat: azt a mezőt neked 
adom és a mely köböl vágott temetöhely vagyon abban néked adom." 
És tovább 13. v. e helyett : Ugyan, ha meghallgatnál engem! meg
adom a mező árát, vedd el tőlem, Károlyi így fordít : ha te vagy az, 
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a ki nekem adod a mezőt, kérlek halld meg beszédemet; megadom a 
mezőnek árát, kérlek vedd el tőlem." Nem inkább megbocsáthatók-e 
a Vulgatából idézett toldások, melyek a gondolatot kikerekítik, mint 
oly haszontalan bővítések, melyek a mondat értelmét még csak job
ban bebonyolítják ? — Oly toldások sem hiányzanak Károlyinál, 
melyek a Vulgatából idézetteknek szakasztott másai, mint pl. Gen. 
24, 22. hol e mondat : „melyet ada a leány arczájára" épen úgy 
nincs az eredetiben és Károlyi által csak a vers kiegészítésére lett 
betoldva, mint a Vulgatában a „menjünk ki" szavak. 

ívekre terjedő munkát kellene írnom, ha mind azon szósza
porító toldásokat ki akarnám jelölni, melyek Károlyi munkáját tar
kázzák és éktelenítik. 

Legyen szabad ezúttal találomra bemutatnom Jobból egy köl
tői darabot szószerint lehető híven fordítva, hogy a mellé állítván 
Károlyi fordítását, világosan meglássék, mennyi felesleges toldozga-
gatással, mennyi ferde kifejezéssel teli az ő dolgozata. 

Jób 38, 1—15. 

Ballagi. 
'• És felele Jehova Jóbnak a 

fergetegböl s monda : 
a" Kicsoda az, ki meghomá

lyosítja a tanácsot értelem nél
küli beszédekkel ? 

3* Övedzd fel emberül dere
kadat, hadd kérdezzelek, te meg 
értesíts engem. 

<# Hol voltál, mikor a földet 
alapítottam? mondd meg ha tudsz 
valami értelmest. 

5- Ki szabta meg mértékét ? 
tudod-e ? vagy ki húzta el a mér-
zsinórt felette ? 

Károlyi. *) 
1-. V é g e z e t r e felele az Úr 

Jóbnak a forgószélből, s monda. 
a* Kicsoda az, ki meghomályo

sítja az I s t e n tanácsát tudatlan 
beszédekkel ? 

3" N o mo s t , mint egy v i téz 
férfiú övedzd fel • a te derekadat, 
és a mit tőled kérdek mondd meg 
nékem! 

4* Hol voltál mikor a földet fun
dálnám? mondd meg ezt, ha tudsz 
valami értelmet. 

5* Ki rendelte el a f ö l d n e k 
mértékeit ? m o n d d m e g h a t e 
b ö l c s v a g y ! vagy kicsoda 
mérte meg azt mérőzsinórral ? 

*) A felesleges szókat ritkítva szedettem. 
í r 
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°* Mibe vannak eresztve alap
zatai ? vagy ki tette le szögletkö
vét? 

7' Midőn együtt zengedeztek 
a reggeli csillagok, s Istennek 
minden fiai üdvrivallásra fakad
tak. 

8- Ki rekesztette el kapukkal a 
tengert , midőn kifakadva az 
anyaméhből jött elő ? 

9- Mikor a felhőt tettem öltö-
zetévé7 a borulatot pólyájává ? 

10* Midőn kiszabtam neki a 
korlátot, s oda helyeztem reteszt 
és kapukat. 

n" S azt mondám: Idáigjösz 
s nem tovább , itt legyen határa 
hullámaid szilaj ságának! 

u' Parancsoltál-e, mióta meg 
vagy, a reggelnek ? s tudattad-e 
a hajnallal az ö helyét? 

13, Hogy megragadja a föld 
széleit, s kirázza belőle a gono
szokat ? 

14' Hogy átváltozzék mint a 
pecsétagyag, s mindenek ott áll
janak mint díszköntösben. . 

G" Avagy az ö alsó fundamen
tumai micsodán állanak? avagy 
ki vetette fel annak szegletkövét? 

7* Mikor a fényes csillagok 
egyenlőképen d i c s é r n é n e k 
e n g e m és az Istennek minden 
fijai örvendeznének. 

8* Avagy kicsoda zárta bé a 
tengert ajtókkal, holott kifolyna, 
m i n t a g y e r m e k az ö anyá
n a k méhéből ? 

9# H o l v o l t á l , mikor a ten
g e r t felhővel megruháznám? és 
a homályossággal mint egy pó
lyával b e f e d e z n é m ? 

lü* Mikor az én dekrétomom 
szerint ő é r e t t e a f ö l d e t 
megszakasztám, és ö reá reteszt 
és ajtókat vetek? 

1V Azt mondván n e k i : Csak 
addig jöjj ki, s tovább ne menj , 
s itt a p a r t ellene áll a te fel
háborodott habjaidnak, 

n' Avagy a te s z ü l e t é s e d 
napjától fogva parancsoltál-e a 
reggelnek ? Avagy hajnalnak he
lyét megmondhattad-e ? 

**• Hogy a h a j n a l f é n y e 
a földnek részeit befogja; mikor 
a gonosztévő emberek a földről 
elüzettetnek. 

*• Mely f ö l d elváltoztatja 
ön magát, miképen a pecséttel 
m e g j e g y e z t e t e t t sár, és 
megláttatnak mi t ő l ü n k an
nak öltözetei. 
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15,S elvonatik a gonoszoktól az j 15, És az istentelenektől meg-
ö világosságuk, és fölemelt kar- tiltatnék az ő világosságok, és a 
juk összetöretik, stb. felemelkedett hatalom megtöret

nék, stb. 

Azt gondolhatná valaki, hogy itt tán a költészeti dictio ne
hézségei szülték Károlyi fordításában a felesleges toldozgatásokat, 
és hogy a könnyebb folyású történelmi részek fordítása az eredeti
hez hívebb, jobban sikerült : tehát lássunk egy történelmi darabot 
hasonlón szembeállítva a hü fordítást Károlyi fordításával. 

2. Sámuel 16, 16—23. v. 

Ballagi. 
16- És lön midőn az arkibeli 

Khusai, Dávid ügyfele elment Ab-
solonhoz , monda Khusai Abso-
lonnak : Éljen a király! éljen a 
király! 

" ' És monda Absolon Khu-
sainak : Ez-e szereteted a te fe
ledhez ? Miért nem mentél el a 
te feleddel ? 

18, Válaszolá Khusai Abso-
lonnak : Semmiképen nem, mert 
a kit az Úr és a nép választ, és 
mind az Izrael fiai, azé leszek, és 
azzal maradok. 

19, S másodszor : kinek aka
rok én szolgálni? nemde fia előtt? 
A mint szolgáltam atyád előtt, 
azonképen leszek te előtted is. 

20' És monda. Absolon Achi-
tófelnek : Adjatok tanácsot, mit 
m íveljünk. 

Károlyi. 
16, Mikoron pedig az Arkiá-

ból való Khusai az Dávidnak jó 
akarója bement volna Absolon-
hoz monda a Khusai Absolonnak: 
éljen a király, éljen a király. 

17 • És monda Absolon Khusai-
nak: Ez-e az irgalmasság a te ba
rátodhoz? Miért nem mentél el 
az te barátoddal? 

18, Felele Khusai Absolonnak : 
Semmiképen nem m í v e 1 e m, 
hanem én azé leszek, a kit az Úr 
é3 az nép választ, és mind az Iz
rael fiai, a z é l e s z e k és azé 
maradok. 

w' Más az , hogy kinek szol
gálnék ö r ö m e s b e n mint a z 
é n b a r á t o m fiának? az mint 
szolgáltam az atyádnak, szinte 
olyan leszek te hozzád is. 

20• Monda pedig az Absolon 
az Achitófelnek : Adjatok taná
csot, mit k e l l mívelnünk. 
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21, És monda Achitófel Abso-
lonnak : Menj be a te atyád ágya-
sihoz, a kiket itt hagyott ház őriz
ni , és megérti egész Izrael hogy 
biizbe keveredtél atyád előtt és 
megerősödnek kezei mindazok
nak, kik veled vannak. 

2|* Felele az Achitopel Abso-
lonnak : menj be az te atyádnak 
ágyasihoz, az kiket itthon ha
gyott, hogy őriznék az házat : és 
még érti az egész Izrael n é p e , 
hogy te az atyád ellen f e l e t t e 
n a g y g y a l á z a t o s b o s s z ú 
s á g o t c s e l e k e d t é l : és an
n á l i n k á b b megerősödnek az 
kik melletted vagyunk. 

Tl' Sátort vonának azért az Ab-
solonnak az p a l o t á n a k felső 
padlásán, és beméne az Absolon 
az ö atyjának ágyasihoz az egész 
Izrael n é p é n e k szeme láttára. 

23* Az mely tanácsot pedig ak
kor az Achitófel ád vala, úgy 
t a r t j á k vala, mintha valaki az 
Isten szavát kérdett volna, oly 
b e c s ü l e t b e n vala az Achi-
tofelnek minden tanácsa mind Dá
vid előtt mind pedig Absolon előtt. 

Igen jól tudom , hogy a kinek módja és alkalma nem volt a 
biblia lélekteljes igéivel más úton is megismerkedni, a megszokás 
által Károlyi hosszadalmas körülírásait, ha mindannyi szépségeknek 
nem is , legalább a bibliai nyelv oly sajátos kifejezési módjának ve
szi, mely ódonszerü naivsága által tiszteletet gerjeszt. Távol is le
gyen tőlem, hogy én a tiszteletet a kegyesség e szentelt maradvá
nyától el akarjam vitatni; de annyi bizonyos , hogy a ki Jób köny
vét mint a világköltészet egyik legfelségesb termékét hallotta ma
gasztalni, e nézetben nem igen fog megerősíttetni ily kép által, mint 
ez: „avagy kicsoda zárta be a tengert ajtókkal, holott kifolyna mint 
a gyermek az ő annyának méhéből" ? Az eredetiben használt kép 
csakugyan fenséges, de a Károlyi körülírása által, mondjuk ki egye
nesen, viszszataszítóvá vált. Az eredeti a föld méhéből fakadó ten
gerről szól, mi jogosította fel Károlyit az anyaméhből kibúvó gyer
meket vinni be a szövegbe ? Avagy lehet e ily beszédet költészeti-

lt' Felvonák tehát Absolon-
nak a sátort a padláson, és bemé
ne Absolon az atyja ágyasihoz 
egész Izraelnek szemeláttára. 

23 • Az Achitófel tanácsa pe
dig, melyet tanácsol vala azokban 
a napokban, olyan volt, mintha 
Isten szavát kérdette volna az 
ember : olyan volt az Achitófel 
minden tanácsa mind Dávidnál, 
mind Absolonnál. 
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nek mondani ; „mikor az én dekrétomom szerint ö érette a földet 
megszakasztani" ? Csak nézzük a dolgot elfogulatlanul, lehetetlen 
be nem látnunk, hogy a mi nem szép, az bár bibliafordításban le
gyen is, csak nem szép marad; és ha valóban ilyen, nem bűnös mu
lasztás-e részünkről, ha minden módon arra nem törekszünk, hogy 
a szépnek és igaznak örök forrását, a bibliát, nemzetünk is hozzá 
illő alakban bírja? — De menjünk tovább. 

Vádolja másodszor Károlyi a Vulgatát e szavakkal : „hogy 
pedig sokat elloptak és elhadtak benne, az is nyilván vagyon. Lásd 
meg Genes. 9. vers 6. így vagyon: A ki az ember vérét kiontandja, 
kiontassék annak vére. Elhagyták ezt : Ember által, az pedig igen 
szükséges czikkely. Math. 9. így vagyon. Nem jöttem hívni az iga
zakat, hanem a bűnösöket. Elhagyták ezt : Penitentiára, 1. Johan. 
5. így vagyon. Ezeket írom nektek, hogy megtudjátok, hogy örök 
életetek vagyon, kik hisztek az Isten fiának nevében. Az igaz betű
ben pedig így vagyon : Ezeket írom nektek, kik hisztek az Isten 
fiának nevében, hogy megtudjátok, hogy örökéletetek vagyon, és 
hogy higyjetek az Isten fiának nevében. Rom. 11. egész sententiát 
loptak el : Ha cselekedetből tehát immár nem kegyelem és a cse
lekedet nem volna cselekedet." 

Nagy igaza volt kétségkívül Károlyinak, hogy a Vulgatában 
találtató e hiányokat, mint az eredeti szent írás nem igazolható cson
kításait megtámadta, és csak is vítatási makacsság ragadhatta ka-
tholikus ellenfeleit, Káldit és Pázmánt, annak állítására, hogy e ki
hagyások mind helyesek. Igen is, a kihagyás Máté 9,13. igazolható, 
a mennyiben az dq fteravoiav a B. D. L. régi kéziratokban és több 
régi fordításokban is hiányzik; de a Károlyi által felsorolt többi ki
hagyások csakugyan semmiképen nem menthetők.' 

Általában nem hiszem, hogy mai nap tudós katholicus is he
lyesnek találhatná, a mit a „Kalauz" Károlyi kifogásai ellen és an
nak bebizonyítására felhoz, hogy a Vulgata fordítása az erdeti szö
vegnek is elibe teendő. Mikor Károlyi Gratián Decretaliáit (Dist. 
9. c. ult.) idézi.: „ut veterum librorum fides de Hebraeis volumini-
bus examinandus est, ita novorum veritas Graeci sermonis normám 
desiderat", Gratiánt hibásan pápának mondja, és erre Pázmán az 
egészet avval hiszi elüthetni, hogy azt mondja : „Nem igaz hogy 
Gratiánus pápá Decretoma volna Dist. 9. mert Gratianus pápa nem 
volt." Mintha bizony evvel az idézet tartalma is meg volna czáfolva! 
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„Nem igaz — folytatja Pázmán — hogy Jerónimus in Praefatione 
Paralipomenon azt írta : Ha valahol a fordításban láttatom téve
lyegni, kérd meg a zsidó betűt. Mert ott Jerónimus a zsidó betűről 
nem szól stb." De hát ehhez mit mondana Pázmán, hogy Augusti-
nushoz intézett egyik levelében (Tom. IV. op. col. 627.) Hierónymus 
világosan így ír : „ut scirent nostri, quid Hcbraica veritatis conti-
neret, non nostra confinximus, sed ut apud Hebraeos invenimus trans-
tulimus. Sicubi dubitas, Hebraeos interroga? — Csakugyan Tar
kanyinak „az apostoli szék jóváhagyásával" eszközölt Vulgata sze
rinti uj fordítása czímén ott van, hogy „figyelemmel az eredeti szö
vegre." Károlyinak fentebb felhozott kifogásai tehát minden tekin
tetben helyesek. 

Azonban sajnos, hogy azt kell az Úrral mondanunk : „Mit 
nézed a szálkát atyádfiának szemében, magad szemében pedig a ge
rendát nem veszed észre." — Mert ha a Károlyi fordításában fele
sen találtató minden egyéb fogyatkozásokra nézve, a nyelv akkori 
fejletlenségét és a segédeszközök hiányos voltát tekintve, készek va
gyunk is iránta a legelnézőbb ítélettel lenni, és az ejtett hibákat a 
kegyes férfinak oly szigorún be nem számítani, mint egy mostan-
kori fordítónál joggal tehetnök; de az, hogy sokszor egy oldalon 
három, négy versent is találkozunk oly helyekkel, hol vagy egyes 
szók vagy egész mondatok kimaradtak, már csakugyan semmiké
pen nem menthető. 

Igaz, hogy a későbbi kiadások alkalmával a különböző kia
dók ismételt revisio alá vévén a munkát, iparkodtak mindenkép se
gíteni a dolgon, be is töltötték lassanként a hézagokat és a kiha
gyásokat utánpótolták : de ennek meg az a káros következése lett, 
hogy föl lévén így a változtatásra szabadítva, sokszor olyan helye
ken is toldozgattak, hol Károlyi eredetije tömöttségét utánzandó 
tudva akart rövid lenni, a mi által az amúgy is nem szabatos fordí
tás még pongyolábbá vált, és — mirabile dictu — annyi igazítások 
után még most is találtatnak helyek, melyekből egyes szók sőt egyes 
mondatok ki vannak hagyva. 

Lássunk néhány példát. 
Deut. 15, 2. szószerint van : „E pedig az elengedés módja : 

minden hitelező engedje e l , a mit felebarátjának kölcsönadott, ne 
szorítsa felebarátját és atyafiát, mert elengedés hirdettetett Jehova 
tiszteletére", a minthogy a remek angol fordítás is szóról szóra így 
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hangzik : And this is the manner of the release : Every creditor 
that lendeth ought unto his neighbour shall release it; he shall not 
exact it of his neighbour, or of his brother ; because it is called the 
Lords release." — Ezt Károlyi a Visolyi kiadásban így magyarí
totta : „Ez legyen pedig a szabadságnak módja : hogy minden va
laki kölcsönt adand az ő kezéből felebarátjának; vissza ne kérje 
azt az ö felebarátjától vagy az ö atyafiától, mert megkiáltatott az 
Úrnak szabad esztendeje." Itt egyfelől szószaporító felesleg van „az 
ő kezéből," melyet Károlyi kétségkívül Pagninus sorközi szósze
rinti fordításának e magyarázó szavából vette : „remittat omnis vir 
qui mutuat manu sua", holott a héberben a ÍT szó a DÉttJ igéhez tar
tozik, s csak a kettő együtt véve jelenti : kezét levenni valamiről = 
remittere, engedni : másfelől ki van hagyva ez : „ne szorítsa fele-
öar átját." — Molnár és még a Váradi kiadás is a Visolyi szöveget 
változatlanul meghagyák: de Tótfalusi Kis Miklós észrevevén a ki
hagyást , Tremelliusból, ki szinte nem értvén a I T ÖDtf kifejezést, 
így fordított: intermittito omnis creditor, jus habens vindicandi manu 
sua (a "H"1 körülírt hibás magyarázata) id quod vindicaturus esset a 
proximo suo, — beszúrja e mondatot : „engedje el azt néki, a me
lyet megvethetne rajta" ; és íme most a kezünk közt lévő szövegben a 
szószaporítás megkettőztetve egész ízetlenségében jelenik meg, így: 
minden, valaki kölcsönt adand az ö kezéből felebarátjának, engedje 
el azt néki, a melyet megvehetne rajta stb." 

Josue 6. 1. a Visolyi kiadásban így hangzott : „Jericho pedig 
bezárattatván vala szorgalmatosan az Izrael fiaiért." Ezt Tótfalusi 
Kis Miklós Tremelliust követve (metu filiorum Israelis) szükség néh 
kül így bővíti: az Izrael fiaitól való félelem miatt, mely szók az ere
detiben nincsenek, mert ^^pW? ^i3 \3£p csak ennyit tesz : Izrael fiai 
előtt. Ugyané fejezetben azonban 3. v. e szavak : „megkerülvén 
egyszer a várost" csakugyan ki voltak hagyva, 5. v. pedig a „ma
gában" szó hiányzott, 6. v.így van a Visolyi bibliában : „hét kos szar
vából csinált kürtöket", ez septem buccinas arietinas magyarítása 
akar lenni, de mily ügyetlen és rossz szóhelyzéssel. Ez utóbbit Tóth
falusi helyreigazította, de az ízetlen körülírást meghagyta. 7. v. „az 
Ur ládája előtt", helyett a Visolyi bibliában „a láda előtt" van. 8. v. 
Tóthfalusi „kürtölnek vala" után „a kürtökkel" kifejezést szúrja 
be, holott helyesen igazítva így kellett volna fordítani: „fújják vala 
a kürtöket." 
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Jósue 10, 24. e mondat : „kik oda menvén vetek az ö* lábai
kat azoknak nyak okra" , a Visolyi szövegből merőben kimaradt és 
Molnár az előttem fekvő Hannoviai kiadásban ezt igazítatlan hagyja. 
A Váradi kiadás e szavakkal pótolja : „kik eljővén tapodák lábak
kal azoknak nyakát." 

1. Sam. 14-ik fejezetében Öt kihagyás van: 33. v. e szavak 
hiányzanak : „hitetlenül cselekedtetek", és „most"; 34. v. végén 
„azon éjjel" szók maradtak k i ; 38. v. „e mai napon"; 43. v. „így 
szólván" ; és mindezek az igazított Hannoviai kiadásban sincsenek 
meg. A Váradi kiadás a 34. versben az éjjel szót beszúrja, és ez az 
egész, a többi kihagyásokat pótolatlan hagyja. 

1. Kron. 28 : 13, 14, 15. versek úgy meg vannak a Visolyi kia
dásban csonkítva, hogy mindenik versnek úgy szólván csak fele ré
sze van meg, és íme sem Molnár sem a Váradi biblia kiadói nem 
veszik észre. 

Zsolt. 8 1 , 15. a Visolyi kiadásban így hangzik : „Az ő ellen
ségeket hamar megaláztam volna, és azok ellen fordítottam volna az 
én kezemet"; s így ki volt hagyva a vers második feléből : az okét 
háborgatok. Ott volt a későbbi igazítok előtt Székely, ki az 1548-ban 
kiadott zsoltárokban így fordít : Nagy rövid napon az ö ellenségü
ket megaláztam volna; és az ö ellenségire fordítottam volna az én 
kezemet; olvashatták e verset helyesen fordítva Magyari István 
1602-ben kijött „Az országokban való sok romlásoknak stb." czímü 
munkája jeligéjében, így : „nyilván semmié tettem volna az ö el
lenségeiket és az ö háborgatói ellen felemeltem volna az én keze
met" , és mindamellett nemcsak Molnár kiadásaiban, de még a Vá
radi bibliában is a Visolyi hiányos szöveg megmaradt. íveket le
hetne tele írnom a Visolyi bibliakiadásban találtató kihagyások
kal, és ismét ívekre terjedne a helytelen igazítások felsorolása. Meg
mondta már Kölcsey, hogy „a jobbítás mestersége nehezebb mint 
gondolhatnék." 

Általában különös balcsillagzat alatt folyt le e fordítás törté
nete. Annyi hivatott s hivatlan kézen ment keresztül, hogy utoljára 
majdnem annyi lett benne az idegenek által ejtett hiba, mint az 
eredeti, pedig ez nem csekély számmal volt. Még az is történt, hogy 
az eredetiben meglévő szövegrész a későbbi kiadásokból kimaradt, 
mint 2 Kor. 7,12. a Visolyi kiadásban teljesen van, igy: „nem azért 
írtam; az ki az bosszút tette vala, sem azért, az ki az bosszút szén-
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védte vala", és így maradt még a Váradi bibliában is; de már az 
előttem fekvő Institorisféle kiadásban 1776-ról e mondat „sem azért, 
a ki a bosszút szenvedte vala" ki van hagyva, és a most köz kézen 
forgó bibliákban egyben sem található e mondat. 

De ha nem dicsérhetjük a kegyes férfi bibliafordítási munka
tételét azon lelkiismeretesség tekintetéből, mely egyaránt óvakodik 
eredetijének bővítése és csonkításától: tán más fordítói jelességekkel 
ékeskedik, melyek a munka közönséges elfogadtatását méltó okkal 
eszközölték, vagy tán pusztán annak köszöni közönségessé válását, 
hogy más teljes bibliafordítás nem létezett ? E kérdés mindenesetre 
megérdemli, hogy beereszkedőbb vizsgálat alá vegyük a munkát, 
egyszersmind gondosan megkülönböztessük azt, mi egyenesen Ká
rolyi tollából folyt, attól a mit annak fordításában későbbi kiadók 
jól vagy rosszul igazítottak. 

Károlyi Gáspár fordítási müvét egész tisztaságában csak egye
dül a Visolyi kiadásban bírjuk, s azért fejtegetésünkben azt tar-
tandjuk folyvást szem előtt, a később tett igazításoknak külön vizs
gálatot szentelvén. 

Valamely fordítás teljes megítélésére, szükséges, hogy azt a 
hiiség} világosság és csín tekintetéből vizsgáljuk meg. 

Ha a fordító szavaiban ugyanazon gondolatokat találjuk, me
lyeket az eredeti kifejez ; ha a fordítás az olvasóra ugyanazt a ha
tást teszi, melyet az eredeti az ezt értökre gyakorol: akkor a fordí
tást hűségesnek állíthatjuk. — Világosnak mondjuk a fordítást, ha 
az eredetiben előadott gondolatoknak a fordítási nyelvben oly kife
jezést adtunk, hogy ez épen oly érthető, átlátszó, mint amaz; csinos
nak pedig, ha a fordítás épen oly tisztán ragaszkodik nyelve törvé
nyeihez, sajátos fordulatihoz, szójárásaihoz, mint amaz a magáéhoz. 

Ki rendeltetésének mind e három tekintetben megfelelő fordí
tást akar eszközölni, annak azonkívül, hogy eredetije nyelvét és a 
fordítási nyelvet egyformán jól kell tudnia, még ama szellem minden 
oldalú ismeretével is kell bírnia, melynek eredetije létét köszönhette; 
vissza kell az embernek magát amaz élet közepébe képzelnie, a 
melyből a fordítandó mü folyt, és a betűkön keresztül az író lelké
ben olvasnia, moly, azokból szól. Csak ily eljárás utján sikerülhet a 
fordítandó mü szellemének hü felfogása, melynek nyomán létesítendő 
dolgozatunknak az eredetinek szellemében való conceptióját esz
közölhetjük. 
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Most jő még a feldolgozás, s ehhez saját nyelvünk művészi 
kezelése s alakító tehetség nem kisebb mértékben kívántatik, mint 
akármely eredeti munkához. 

Ki egy müfestményt másol, annak az ecsetet csak oly ügyesen 
kell forgatnia, mint ki eredetit fest, kinek agyában megszülemlett a 
müeszme; s csak is az inventio az, mi az eredetit a másolatnak fö
libe teszi; de másrészről az inventio csak a körvonalozást adja, tö
kéletes müvet a sikerült kivitel. 

S ha hűség, világosság és csin oly fordítási tulajdonok, melye
ket akármely remekmű fordítójától méltán követelünk, mennyire 
jogosult akkor e követelés a bibliatolmácsolásnál, mely míg egyfe
lől tartalma szerint legszentebb érzelmünknek, a hitnek kútfeje, más
felől az a rendeltetése, hogy alakjával is hasson, melegítsen, építsen. 

De hogy mily nehézségekkel jár épen a bibliát úgy áttenni, 
hogy a fordítás a nevezett tulajdonokkal bírjon, könnyű elképzelni, 
ha elgondoljuk, mily kevéssé alkalmasak a modern fordulatokhoz 
szoktatott, mesterséges szerkezetű irodalmi nyelvek általában arra, 
hogy az emberiség gyermekkorának kezdetleges alkatú hímezetlen 
beszédét sajátos egyszerű szépségében visszaadják. 

A biblia eredetijének minden egyes müvében a stil minden 
kezdetlegessége mellett egyik vagy másik szépség uralkodó, egyik 
vagy másik tulajdon sajátabban, fényesebben van kifejezve, mi az 
egyes müveken végig ömölvén, mindegyiknek sajátságos jelleget köl
csönöz. Vannak utolérhetetlen szépségű darabok, melyek a tartalom 
magasztossága mellett a kifejezés rendkívüli egyszerűsége, mond
hatnám gyermetegsége által tűnnek ki; másoknál a kifejezés keleti 
fénypompája tündöklik, s a szavak mérarányos lejtése gyönyörköd
teti a fület; ismét másokat a nyelvezet tömöttsége, jelentős rövid
sége tesz hathatósokká. Az irály mind e változásait más nyelvben 
híven visszatükröztetni bizonyára nem könnyű feladat, s csak olyan
tól remélhető, ki a mellett, hogy a biblia nyelveit tökéletesen érti, 
annak szellemi légkörében él és minden bibliai iró lelkületébe ma
gát bele tudja képzelni, saját nyelvét mesterileg forgatja és idegen 
rámára is úgy bírja vonni, hogy nemzeties zamatja akkor is meg
maradjon. 

Megvoltak-e a fejtegetett kellékek Károlyi Gáspárban, mint bib
liafordítóban ? birt-e elegendő ismeretével a bibliai nyelvek és amaz 
őskor szellemének ? mennyire tudta a zsibbadásából akkor éledező 
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nyelvünket az idegen tartalomhoz művészien idomítni ? ezek azon 
kérdések, melyekre felelni mostani feladatunk. 

Hogy Károlyi Gáspár héberül jól nem tudott, és hogy az ó szö
vetség fordítását leginkább másodrendű, latin kútfők után eszközölte, 
ezt nem csak a fordítás mivolta egészben véve, hanem különös ada
tok is bizonyítják; így, hogy csak egyet említsek, 1. Krón. 9,19, mely 
híven fordítva így hangzik: „És Sallúm Kóré fia, ki Ebiászáf fia, ki 
Kórách fia és az ö testvérei az ö atyja házából, a Kóráchiták a szol
gálati foglalkozásban őrzői valának a hajlék küszöbének, valamint 
az ö atyáik a Jehova táborában örzöi valának a bejárásnak." Ez 
Károlyinak Visolyi kiadásában így van : „Sallúm pedig a Kóré fija, 
ki Ebiásáf fija, ki Kórákh fija , és ennek rokonságai az ö atyjának 
házából valók; tudniillik az Kóráhiták az Isten hajiokának ajtajának 
őrizői valának, mint az ő atyjok az Úr seregében őrizék vala az sá
tornak szent helyeit.1,1 Sehogy sem tudtam elképzelni, miért tette ki 
Károlyi e szót Nisn, mely bejárást jelent, oly kifejezéssel, mely ah
hoz közel sem jár, t. i. szent hely. S íme találom a Tremellius és Ju-
niusféle bibliakiadásban, melyet Károlyi használt, e fordítást : ut 
patres eorum juxta castra Jehovae observaverant adytnm. Itt sajtó
hibából van adytum (szenthely, szentség, héberül Tin) e helyett 
hogy aditum, mely bejárást jelent 5 Károlyi pedig, az eredetit tán meg 
sem nézve, a sajtóhibát nem veszi észre, és lefordítja híven az ady
tum szót. Ilyesmi, azt hiszem, elég szóló bizonyság arra, hogy Ká
rolyi nem az eredetiből fordított. De ha a héber nyelv betűjét kellőn 
nem értette, még kevésbbé volt meg benne a biblia lélekteljes szó
lamának szépségét átérzö ízlés, az ó világ szellemébe behatoló köl
tői lélek, s azért fordítása rendszerint vagy nem fejezi ki elég he
lyesen az eredetit, vagy egészen el is véti azt _, vagy annak hangjá
ból, színezetéből ejti ki a müvet. 

Lássunk néhány példát. Károlyi fordításának Gen. 4 : 23, 24, 
ezeket olvassuk: „Akkor monda Lamech az ö feleségeinek: O Ada 
és Silla, halljátok meg az én szómat, az ti füleiteket adjátok az én 
beszédemnek Lamechnek feleségei. Bizony , ha valamely erős fér
fiútól sebet vennék is vagy valamely vastag ifjútól kéket, megölném 
azt is. Ha Káinért hétképen áll az Isten bosszút, az Lamechért het-
venhétszerte inkább." 

Feledjük most el kisség, hogy fordítást olvastunk, ne tekint
sük különösen azt, hogy épen bibliai hely fordítása fekszik előttünk, 
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mi ítéletünket szívünk jóvoltából könnyen megvesztegethetné, íz
lésünket részrehajlóvá tenné; hanem nézzünk elfogulatlanul e be
szédnek szemébe. Tehát Lamech szól az ő feleségeinek ; hogy „ad
ják füleiket az ö beszédének." Mi ez ? A német igen is mondja : 
Jemanden ein Ohr leiben, de hogy magyar ember valaha így beszélt 
volna : adjad füleidet (nem is füledet) az én beszédemnek, azt már 
kötve hiszem; ám, de hagyján, ezt még elértettük, hogy annyi akar 
lenni, mint: „figyeljetek rám" ! S mi az a mire Lamech a nök figyel
mét oly ünnepélyesen felhíja? „Hogy ha erős férfitól—szól—sebet 
vennék is vagy valamely vastag ifjútól kéket, mégis megölném." 
Nem tudom más ember, hogy van e beszéddel, de én reám oly be
nyomást tesz, mintha vak eset söpörte volna halomra a szókat, oly 
minden értelem nélkülieknek tűnnek azok fel előttem. 

De föltéve, hogy megértettük már az egyes mondatrészeket, 
tudjuk, hogy „ha valamely vastag ifjútól kéket vennék", annyi 
mint : „ha valamely vastag ifjú kékre verne", ugyan micsoda lo
gika szerinti beszéd ez : ha valaki megsebzene is ; kékre verne is, 
mégis megölném! Hogy illik ide az a „még is" V Aztán meg a 
nvastagíl jelző mi nyomatékot akar itt adni? — IJgj látszik, sejtette 
a fordító, hogy beszédét megérteni nehéz lesz, s azért a szélire ezt a 
magyarázatot jegyzetté oda : „Lamech kevélykedik az ö erejével 
az ö felesége előtt." Ugyan furcsa neme a hetvenkedésnek! 

Hát ha még megmondjuk, hogy mind e furcsa beszédek a le
vegőből vannak kapva, hogy azoknak az eredetiben semmi nyomok ? 
Mi van hát az eredetiben ? kérdik tőlem; — megmondom. 

Az emberiség gyermekkorában, mielőtt a társas lét szelídebb 
erkölcsöket és az indulatok féken hordozását tette volna szükségessé, 
a szenvedély kitörései, minthogy nem volt mitől tartózkodni, kétség
kívül a legerőszakosabbak voltak, és csak a lelkiismeret alakjában 
felszólaló benső bíró vethetett gátot a dúló indulatoknak. A szent 
könyv két, e gondolatot kiábrázoló történetben mutatja fel paraene-
ticus czéljához képest az első emberek ilynemű merényleteinek iszo
nyú következményeit. Kain és Lamech embereket öltek, és Isten az 
illetőt mind a két esetben elkövetett bűne eleven tudalmával, a lelki 
ismeret éles furdalásával verte meg. — Irtózatos tünemény! a lélek 
bujdosóban van önmaga előtt, és nem talál nyugtot e földön sehol. 
E benső lelki háborgásnak ád Lamech kifejezést, és ez már elég 
méltó tárgy, hogy feleségei figyelmét ebbeli szavaira igénybe vegye. 
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Es mit mond ? 

„Adáh és Czilláh halljátok meg szómat, 
Lámech feleségei figyelmezzetek beszédemre. 
Hogy embert öltem, önmagam sebe, 
hogy ifjút, nekem sujtás az. 
Ha hétszeresen büntettetik Káin , akkor Lamech hetven

hétszer." 
Ehhez, úgy hiszem, nem kell magyarázat. 

E felfogás, az igaz, uj , a mi azonban egyebet nem bizonyít, 
mint azt, hogy a biblia olyan, mint Isten ama másik könyve, a ter
mészet : minél tovább kutatják, annál több újat fedeznek fel benne. 
De hogy fordításom az eredetihez hü, mutatja az, hogy sorközileg 
szó szót fedez, így : 

-pS >t: >hsp ivón nbv\ my 

Lamechnek feleségei, szómat halljátok meg és Czilláh Adah 

öltem embert hogy : beszédemre figyelmezzetek 

.nekem sujtás az és hogy ifjút nekem seb az 
Hasonló szószerinti hűséggel adja e verseket a classicus angol for
dítás : „And Lamech said unto his wives, Adah and Zillah hear 
my voice; ye wives of Lamech, hearken unto my spech: for I have 
slaiu a man to my wounding, and a young man to my húrt. If Cain 
shall be avenged sevenfold, truly Lamech seventy and sevenfold." 
Nálunk is a derék Heltai, kinek müvét mind jobban becsülöm, mi
nél elébb megyek tanulmányozásában, elég helyesen fordítja, így : 
„És Lámek szóla az ö feleségeinek Adának és Zillának: Ti Lámek 
feleségi halljátok meg az én szómat és vegyetek eszetökbe azt a 
mit mondok : Férfiút öltem meg én sebemre és egy ifjat az én fáj
dalmamra. Káinért hétképen állnak bosszút, de Lamekért hetven
hétképen." Csak a ^msnS kifejezés magyarításában hibázta el , a 
mennyiben ö e speciális kifejezést igen általános értelmű magyar 
szóval (fájdalmamra) tette k i : mert !~n3n a nem használt "i2n=73n 
vágni, sújtani töböl, annyi mint sujtás és J. em fájdalom. Figyelemre 
méltó a második versben, hogy teszi ki szép magyarán a szenvedő 
Dpi szót : ha bár a felfogást illetőleg megvallom, hogy nem értem, 
mikép bíztathatja Lámek magát, hogy mivel ö két embert Ölt meg, 
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azért ö érte hetvenhétképen állnak bosszút. De e nehézség a legtöbb 
magyarázók és fordítók értelmét nyomja. Elfeledték azt, hogy DpJ. 
nem csak bosszút állani, hanem büntetni is jelent, és ez értelem itt 
igen helyesen illik a szövegbe: ha Kain, ki tettének iszonyatos kö
vetkezéseit nem ismerve csak egy embert ölt, hétszeresen (azaz sok
szorosan) büntettetett, akkor Lámek, ki kettőt ölt és előtte volt a 
Káin példája, hetvenhétszeres büntetést érdemlett. Magától értetik, 
hogy hét és hetvenhét számok itt numeri certi pro incertis. 

Azt hivém eleintén, s avval bíztattam magamat, hogy tán for
dítás közben gyarapodtak a buzgó férfi ismeretei; s ennek nyomán 
majd azt tapasztalom, hogy a későbbi könyvek fordításában szeren-
csésb sikerrel forgolódott, nyelvünk kezelésében óvatosabb lett, és a 
kifejezés szabatossága, szépsége és a jó hangzat törvényeire is több 
gondot fordított. 

Sajnos , hogy e hiszemben is csalatkoztam, mert későbbi da
rabjai a Visolyi bibliának csak oly ízetlenek és az eredeti helyes 
felfogása nélkül készültek, mint a kezdetbeliek, sőt sok tekintetben 
még hanyatlottabbak. 

Kinyitom a Visolyi bibliát II. Sam. 23, 2—8, ott ezeket olvasom: 
„1. Ezek lőnek pedig az Dávidnak utolsó beszedi : Az Isai-

nak fia az Dávid mondotta ezeket, az a férfiú, a ki nagy méltóságra 
emeltetett fel : Az Jákob Istenének felkenettetett királlyá, ki gyö
nyörűséges ének szerző volt Izraelben. 

2. Az Urnák lelke szólott én bennem, és az ő beszéde szárma
zott az én nyelvem által. 

3. Az Izraelnek Istene szólott, az Izraelnek hatalmas Istene 
mondotta : Az ki uralkodik ezeken az embereken igaz légyen, és 
oly ki isteni félelemmel uralkodgyék. 

4. Es olyanok légyenek mint az világosság reggel mikor a nap 
feltámad, mint az homályosság nélkül való reggeli idő, és az meleg
séggel földből fel nevekedett gyenge fü az eső után. 

5. Nem olyan az én házam az Isten előtt: Mert örökké állandó 
szövetséget szerzett én velem, mindenestől el rendeltetett és álhata-
tos szövetséget. Mert énnékem mindenestől szabadítóm és megtar
tóm , és elhittem tökélletesen hogy idegen királlyi magot nem ültet 
az én székembe. 

6. De az istentelenek olyanok lesznek, mint a tőstől ki szag
gattatott tövis, melyekhez kézzel nem nyúlnak. 
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7. Hanem a ki hozzá akar nyúlni is, kést vagy fejszét vészen 
hozzája, hogy ugyan azon helyen tűzzel égettessék meg." 

Szükséges-e mondanom, hogy e látható erőködéssel elébb-elébb 
baktató próza nem hü mása a fenkelt röptű eredetinek ? Avagy gon
dolható-e , hogy a koronás énekes hattyúdala oly hangon szólott ? 
Azonban hagyján a hang, a színezés; csak legalább az értelmet lát
nók tiszteletben tartva. Ámde hol van az eredetiben szó énekszerző
ről? és ez micsoda beszéd! „a ki uralkodik ezeken az embereken, 
(melyeken ?), legyen igaz, és istenfélő. Nem olyan az én házam Isten 
előttu tehát nem igazságos, nem istenfélő! micsoda hát? A szélire 
írt jegyzetben magyarázza ugyan Károlyi : „azaz, nem olyan az én 
birodalmam mint a homályossággal megsetétitett világosság." De 
erre meg azt kérdezzük, hol van olyan fából csinált vaskarikáról az 
eredetiben szó ? Valóban meg nem fogható, mi lehetett K. szeme 
előtt, midőn ez ötödik verset fordította, miután az különösen máso
dik részében az eredetitől merőben eltérő valamit ád. 

Erezték e fordítás hasznavehetetlenségét a későbbi kiadók, kü
lönösen Tóthfalusi Kis Miklósok, és iparkodtak is igazítani rajta; de a 
helyett hogy segítettek volna a dolgon, még jobban elcsavarták, így : 
„Jóllehet nem olyan az én házam Isten előtt : mindazáltal örökké ál
landó szövetséget tett én velem, mindenestől elrendeltettet és állhatatost. 
Hogy az én teljes idvességem és minden gyönyörűségem akkor telik he, 
mikor az én házamat nem csemetézteti.u E már valóban „homályos
sággal megsetétitett világosság!" 

Mert mit jelentsen az, hogy „az én gyönyörűségem akkor te
lik be, mikor az én házamat nem csemetézteti ? Van-e e beszédnek 
csak sejthető értelme is? — Károlyi kétségkívül hibázott, hogy az 
eredeti szöveg áttétele helyett Vatablus magyarázatát fordította le 
és vette be a szövegbe; Tóthfalusi tehát mindenesetre helyesen cse
lekedett, hogy az eredetihez visszatérve ennek szavát akarta kife
jezni ; de mit nyertünk, ha ez meg általánfogva érthetetlen és az 
egészbe sehogy be nem illeszthető ? 

Az apróbb hibákat, mint pl. azt, hogy a 7-dik versben kést 
vagy fejszét emleget, holott az eredetiben vas és rud van , nem is 
említjük. 

A tett kivetések után méltán várhatja az olvasó, hogy mi vi
lágosabb, érthetőbb fordításban mutassuk be a bibliai szép helyet. 
Meg is kísértjük nyomban; de legyen szabad elöljáróban Dávidot 
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bemutatnunk úgy, a hogy az a bibliai előadás szerint festve van, 
hogy ennek nyomán életének hattyúdala kellő világításba helyez
tessék. 

Dávid uralkodása kezdettől fogva végig oda volt különösen 
irányozva, hogy a királyságot a theokratiával kiengesztelje. A ki
rályság, mely eredetileg theokratia-ellenes intézvénynek tekintetett, 
Dávidnak a theokratia minden irányban való megszilárdítására czél-
zó törekvései által oly intézménynyé vált, melytől a nemzet, miu
tán bölcs királyának uralkodása alatt külsőleg is a fény és boldog
ság kitűnő polczára emeltetett, minden reményei teljesedésbe me
nését várta. 

Dávid jól tudta, minek köszönhette uralkodásának e fényes 
sikerét : ö elődjének Saulnak abbeli botlásain okúit, hogy az teljes 
életében a theokratiai intézményeknek ellene dolgozott, s azért min
den törekvései, mint a nemzet hivatásával ellenkezők, füstbe men
tek. Dávid tehát basilotheocratiát alapítván, királyi székét ivadé-
kainak is biztosította, öröklővé tette, míg elődjének nevétől utálat
tal fordult el minden honfi. 

Hogy Dávid hattyúdala ezeket, mint életének legfontosabb 
momentumait, magában foglalandja, méltán várható; és íme valóban 
nem is foglalkozik egyébbel. Lássuk a kevés sort szó-szerinti for
dításban. 

1. Ezek Dávid utolsó szavai : 
Szózata Dávidnak, Isai fiának, 
Szózata a magasra helyezett férfiúnak ; 
Jákob istene fölkentjének, 
Ki gyönyöre Izrael énekének. 

2. Jehova szelleme szól belőlem, 
S igéje van az én nyelvemen. 

3. Szólott Izrael istene, 
Hozzám szólott Izrael kőszála : 
Emberek uralkodója, ha igazságos, 
Ha istenfélelemmel uralkodó, 

4. Olyan mint a reggeli fény napfeltámadtakor, 
Felhőtlen reggelen : 
Napsugártól, esőtől a föld füvet hajt. 

5. Ugyan nem úgy van-e az én házam Istennel? 
Őrük szövetséget szerzett nekem, 
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Mindenben rendezettet és inegóvottat. 
Minden üdvömet és minden kivánságot 
Nemde megnöveszti ö ? 

6. De a hitványok, mint a bolygatott tüskék mindenikük : 
kézzel nem nyúlhatni hozzájuk. — 

7. Ha ki hozzájuk férni akar, 
Fölkészül vassal és rúddal : 
Es megégetik a tűzhelyen. 

így fordítva e darab, méltó hattyúdala a sokat hányatott agg 
királynak, ki visszatekintvén pályájára, méltán elmondhatta magá
ról, hogy ö Isten által magasra állított férfi, kinek minden kíván
sága, minden törekvése szerencsésen sikerült és házának virágzá
sát olyanná tette, mint a felhőtlen reggel derűjében eső után szépen 
tenyésző zöld vidék; nemcsak, de háza jövendőjét is oly alapokra 
fektette, hogy méltán várhatja rá Isten áldását. De midőn ezeket 
elénekelte , meg nem állhatja, hogy jelleméhez híven, melyben is
teni félelem és kegyesség mellett ellenségei iránti engesztelhetlen 
gyűlölet fő vonás volt, futó pillanatot ne vessen megalázott ellensé
ge, trónjáról letaszított elődjére, Saulra, és valamint maga boldogu
lását az igazság és istenfélelemmel vezetetett uralkodásból származ
tatja, úgy annak szerencsétlenségét a hitvány jellemnek, az erősza
kos természetnek tulajdonítja, mely hozzáférhetlenné, kiállhatat
lanná tette, és végveszedelmét szükségkép maga után vonta. 

A Károlyi-Gáspárféle fordítás igazításai. 
A magyar irodalmi müvek közt a bibliafordítás, különösön a Ká

rolyi-Gáspárféle az, melynek tökélyesitésén első megjelenése óta leg
több kéz dolgozott; minden magyar könyvek közt a Károlyi-Gáspár
féle biblia az, melyet legtöbben adtak ki, melyet legtöbben igazítottak. 

A Visolyi 1590-ben eszközölt kiadás után nem sokára 1608-ban 
Molnár Albert adta ki az egész magyar bibliát Hannoviában, s e ki
adásáról a dedicatióban így nyilatkozik : „az szólásnak dísztelen 
módját (solecismos), melyek az idegen nemzetből való corrector 
miatt estének volt, azokat kitisztítottam. Az igazán való írást (or-
thographia), melyet elhattak és megegyelítettek sok helyeken, az 
canoiiicus könyvekben megemendáltam és egyengettem . . . Nyom
tatási fogyatkozásokat számtalanokat purgáltam ki. Egynehány he
lyen egész verseket, melyek az íróknak vagy betűszedőknek gond-
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viseletlenségekböl elhagyattak, niásonnat megfordítván helyére hoz
tam stb. 

Már ha csak e pár sort is közelebb megtekintjük, lehetetlen 
észre nem vennünk a roppant hézagot, mely nyelvünk fejlődésének 
akkori és mostani stádiuma közt tátong. S itt nem csupán a dictio 
ódonszerüsége az, mi felötlik, mert az ódonság magában véve oly 
régi könyv fordításánál, minő a biblia, inkább díszül szolgál, mint
sem hibáztató lenne; hanem az egyes fogalmak kifejezés-módja, 
mely, nem lévén még a nyelv irodalmilag eléggé fejlődve, nem egy 
kifejezéssel jelöli, hanem inkább leírja a fogalmakat, s így körülírá
sokban áradozván pl. a latin „solecismus" szót így fejezi k i : az 
szólásnak dísztelen módja, a latin „orthographia" szót pedig így: az-
igazán való írás. 

Ha valaki azt hiszi, hogy tán a bibliai nyelv, mint ősrégi kor 
maradványa, hasonló fejletlenségekben szenved, az nagyon csalat
kozik. — A nyelv, melyen az ó szövetségi könyvek írvák, sok szá
zados culturának nyomait mutatja, és az egyes szókon tisztán meg
látszik, hogy azok a gondolatoknak oly kifejezései, melyek ezekkel 
együtt termettek és fejlődtek. — A hébereknél nem minden ember 
írt; a kik írtak, ihletett férfiak voltak , kik benső hivatást éreztek 
arra , hogy előttük nem gondolt dolgokat gondoljanak és soha nem 
ejtett szókat ejtsenek : ily férfiak minden nemzetnél épen úgy te
remtői sajátos irodalmi nyelvnek, a minthogy a nemzeti szellem tő
lük veszi irányát. A szellem, mely amaz ihletett férfiakat szólásra 
ösztönzé, nyelvet is teremtett nekik, mely gondolataikat úgy fejezte 
ki, hogy a kifejezés épen annyit mond, a mennyit a gondoló mon
dani akart. 

Oly szószörnyetegekkel, mint „az igazán való írás", vagy „az 
szólásnak dísztelen módja" az ó szövetség nyelvében az ember se
hol nem találkozik; hanem ingenis Károlyinál olvasunk ilyet: „kö-
falrakó kömívesek (2 Sam. 5, 11.) és Molnár e gyönyörűséges kife
jezést híven utánnyomatja. 

S most azt kérdem , gondolható-e az, hogy a nyelv oly álla
pota , az írás olyan kezelése mellett, a bibliai, különösen az ó szö
vetségi könyveknek kényesen szőtt beszéde csak megközelíthetöleg 
is kifejeztetett volna? 

Molnár Albert tehát koránt sem birt azon sajátságokkal, me
lyek öt Károlyi Gáspár fordítása nyel vezeti hibáinak kiigazítására 
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képesítették volna. De talán másnemű fogyatkozásoktól tisztította 
meg Károlyi müvét ? 

Távol legyen tőlem, hogy Molnár Albert, mint egyik méltán 
tisztelt jelesünk, nagy érdemeiből valamit levonni akarjak; de a 
feltett kérdésre ki kell egyszerűen mondanom, hogy igazító tiszté
ben épen nem járt el azon gondossággal, melyet a feladat fontossága 
és szentsége méltán igényelhet. 

Avagy lehet-e oly kiadást igazítottnak mondani, melyben száz 
olyan hiba maradt meg igazítatlanul, mint Gen. 3. 24. az életnek fá

jának örizetéért, e helyett : „hogy az életfájához vezető utat (T?ü) 
megőrizzék" ; vagy Gen. 8, 13. száz egy esztendőben, e helyett „hat 
szász egyedik esztendőben", ugyancsak 8, 16. versben pedig fele
ségednek fiai ^ e helyett: „fiaidnak feleségei" ? Igazításnak mondha
tó-e az, hol százakra menő szókihagyások, sőt egész versrészek ki
hagyásait észrevétlen nyomatja le újból a Hannoviai kiadásban ? Nu-
meri 29 ; 9. az engesztelő ünnep áldozatának leírásánál a Visolyi 
bibliában valami különös zavar esett, mert e helyett; „és ezeknek 
lisztáldozatját, olajjal elegyített három tized lisztlángot egy tulok 
mellé, és két tizedet egy kos mellé" Károlyinál ez van; és mindenik 
tulok mellé olajjal megegyelített egy Epha semlyelisztnek három tize
dét, Minhának két tizedrészt az kos mellé, a mi sem az eredeti szö
veggel nem egyezik, sem józan értelmet nem ád ; és ez a Hannoviai 
kiadásban híven utána nyomatik, úgy szintén mindjárt utána a 11-ik 
vers második fele („valamint a naponkénti égőáldozaton ennek liszt-
áldozatján és italáldozatjain kivül") a Visolyi kiadásban kimaradt, és 
a Hannoviai kiadás ugyancsak csonkán adja e verset. — Károlyi 
Gáspár Visolyi kiadású fordításában az egy Jeremiás könyvében 
ötvenhat, a római levélben pedig huszonöt oly helyet számláltam, me
lyeket az eredeti szöveggel összevetvén, lehetetlen többé-kevésbé 
csonkítottaknak nem ismerni fel, és a Hannoviai kiadás azokat egy
ről egyig utánnyomatta a nélkül, hogy legkisebbet is igazított volna, 
oly helyeket nem is említvén, melyek teljesen vannak ugyan for
dítva, de minthogy semmi értelmet nem adnak, méltán várhatta volna 
az ember, hogy Molnár azokat kiigazítsa. 

Igen hosszadalmas dolog lenne , ha csak a most említett 81 
hibát is itt mind sorban idézni és kimutatni akarnók. Tehát csak 
néhányat írhatunk ide mutatványul, hogy meglássék, minemüek 
azon hibák, melyeket a két könyv fordításából összejegyeztünk. 
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Jer. 3. 24. így hangzik : „Térjetek meg szófogadatlan fiak, 
azt mondja az Úr: és hozzám vészlek titeket egyet egy városból, kettőt 
egy nemzetségből, és beiktatlak titeket Sio?iba.u Itt e mondat : "OJN \j) 
üp2 ^rî VS „mert én uratokká lettem", ki lett hagyva. 

A 16. fejezetben a próféta dögveszélylyel fenyegeti az orszá
got és festvén a bekövetkező országos nyomort, azt mondja: oly sű
rűn jönek majd a halálesetek, hogy senkinek sem jut eszébe a szoká
sos temetési és gyászszertartásokra gondolni és halotti torokat tartani. 

6. S meghal — így szól — nagyja kicsinyje e földön : 
el nem temettethetnek, sem nem siratják őket; 
senki magát érettök meg nem karczolja, sem haját nem 

tépi ki. 
7. S nem osztogatnak kenyeret torban vigasztalásul a halott 

felett, 
s nem itatják meg velők a vigasztalás poharát atyjuk felől, 

és az ő anyjuk felől. 
E hetedik vers a Visolyi kiadásban így van : nEs az kezeket 

nem verik össze, hogy őket vigasztalnák az megholt felöl, és nem vi
gasztalják őket az ő atyjuk és anyjuk felől.11 

Itt tehát azonkívül, hogy e szók iQ"i£i ah) hibásan vannak 
magyarítva, bzbi hv merőben fordítatlan maradt 013 DHiN 1BŰJ V&)\ 
CC-irUfi s nem itatják meg velük a vigasztalás poharát szép képe 
helyett pedig csak a száraz alapgondolat van „és nem vigasztalják 
őket." 

Jer. 18, 13 — 17 a próféta Izrael népének Istenétől való elpár
tolását természetes rendeltetésével ellenkező szörnyű tettképen akar
ván felmutatni, e fenkelt hasonlattal él,, hogy a havas csúcsait a hó, 
a vízforrást az ő vize el nem hagyják ; de az én népem stb. mi is a 
szent könyvben így hangzik : 

13. Kérdezősködjetek csak a népek között: ki hallott ilyesmit? 
Igen szörnyűséges dolgot követett el Izrael szüze! 

14. Elhagyja-e kőszáli mezőségét a Libanon hava? 
Megszakadnak-e a kiszóródott, buzogó folyóvizek ? 

15. Hogy megfeledkezett én rólam az én népem stb. 
Itt a 14-ik vers a Visolyi kiadásban így van : Vájjon elhagy

ja-e valaki az mezőnek kősziklájának vizét, és azt mely az Libanus 
havasáról származik11 ? Ez látni való, nem egyéb mint a vers első 
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részének rossz felfogás szerinti fordítása, míg a második rész épen* 
seggel nincs fordítva. 

22. 3. e van : „Tegyetek íteletet és igazságot és mentsétek 
meg az nyomorultat az nyomorgatónak kezéből (e helyett : ment
sétek ki a rablottat a nyomorgató kezéből) , az jövevényt, árvát és 
özvegyet ne nyomorgassátok (itt kellene még lenni : és eröszakot 
ne tegyetek rajtok = tábnn SN"), de ez ki van hagyva.) •— Ugyan-
e fejezet 17. verse így van : De az te szemeid, és az te szíved csak 
az fösvénységre van és az ragadományra, és az nyomorgatásra, hogy 
ezeket csel ekedjed.u Itt r\iBVh *pií1 0*3 h%) fordítatlan maradt. E vers 
teljesen és helyesen fordítva így hangzik: „Mert szemeid és szíved 
nincsenek egyébre irányozva mint önhasznodra, és az ártatlan vér
nek kiontására és a nyomorgatásra, s erőszakoskodásra, hogy azt 
végrehajtsad. 

A 44. fejezet tele van csonkításokkal, ferdítésekkel, melyek 
közül csak a 18, 19. verseket emeljük ki. Ezek a Visolyi kiadásban 
így hangzanak: 18. v. Mi időtől fogva pedig az égen való állatoknak 
nem kezdénk áldozni (alkalmasint így akart lenni: kezdénk nem ál
dozni , mert e szóhelyezés „nem kezdénk áldozni, érthetetlenségig 
rósz és még is a most közkézen forgó kiadásokban is úgy van) min
den nélkül szűkölködünk, fegyver és döghalál (az eredetiben „éhség" 
van) miatt megemésztettünk. 19. v. Mikoron pedig mi az égen való ál
latoknak áldoztunk , vájjon az mi férjeink híre nélkül csináltunk-e 
neki béleseket, hogy azokat tisztelnénk, és neki (kinek?) itali áldoza-
kat tennénk. Nem feszegetvén ezúttal e fordítás egyébb esetlenségeit, 
a minő az is, hogy 0?E$n roSp ég királynője, így fordíttatik : égen 
való állatok, csak azt emeljük k i , hogy a 18. v.ben D*OD2 nS "]D!"n 
a 19. v.ben D^Di fi1? "JOíiSl fordítatlan maradt és Molnár valamint 
az elébb említett hibákat és csonkításokat úgy ezeket is híven után
nyomatta. 

Mennyivel hívebb, világosabb, teljesebb a mellőzött Heltai for
dítása : v. „Az időtől fogva, hogy elhagytuk mennyei királyné asz-
szonynak való jó illatú és itali áldozatokat, mindenbe szűkölködünk, 
fegyver miatt és éhség miatt megemésztetünk. 19. v. Es mikor jó 
illatot tesznek a mennyei királyné asszonynak és itali áldozattal áldo
zunk ö neki, nem műveljük e^t a mi férjeink akaratja nélkül, hogy po
gácsát sütünk neki, és itali áldozattal áldozunk, hogy megengeszteljük 
ötét." — Ha Károlyi maga elmulasztotta jeles elődje felhasználását," 
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használta volna fel azt az igazító, vagy ha ezt nem tette, látott volna 
maga lelkiismeretesebben igazítótisztéhez; ezek, úgy hiszem, nem túl
zott követelések, és ha sem az egyiket sem a másikat teljesítve nem 
látjuk, senki ne csodálkozzék, ha a férfi egyéb érdemei iránti tisztele
tünk mellett bibliaigazítási munkatételéről kedvezőn nem nyilat
kozhatunk. 

Fentebb említem, hogy a Károlyi-Gáspár-féle bibliafordítás 
valódi igazítójának egyedül Tótfalusi Kis Miklóst mondhatni. Hogy 
az ez által 1674-ben Amsterdamban eszközölt kiadás az elébbiek-
hez képest tetemes változásokat tartalmazott, már abból is követ
keztethető , hogy annak terjesztése ellen a Zion túlbuzgó őrei oly 
vihart támasztottak, mintha a vallás ős alapjait megrendítő és min
den kegyességet felforgató mü forgott volna kérdésben, pedig csak 
egy hibás bibliafordítás kiigazításáról volt szó. Ellenségeinek incsel-
kedései és fondorkodásai ellen T. Kis Miklós 1697. egy védiratot 
bocsátott közre, melynek teljes czíme e következő : 

Apológia Bibliorum 
Anno 1684. Amstelodami impressorum. 

ut et 
orthographiae 

in iis observatae : 
In Trés Partes divisa. 

1. Epistolam Apolegeticam, in quá utplurimum tractatur de 
alterationibus quibusdam, quae in ea Editione contigerunt, earum-
que Generibus, cum Exemplis. 

2. Catalogum vocum ibi omissarum, hic restitutarum , ubi in-
terim signantur (duntaxat) Lóca de necessariis mutationibus, vei 
aliis difficultatibus. 

3. Ratiocinationem de orthographia eo modo instituenda. 
Ad multorum praejudicia de iis concepta medendum cum co-

actione a nobis invitis expressa. 
Per 

Nicolaum Kis d. M. Tótfalu 
Claudiopoli 
Anno 1697,. 

E könyv, mely a légritkábbak egyike, mert tudtomra a birto
komban lévő példányon kivül a két magyar hazában csak a maros-
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vásárhelyi könyvtárban létezik még egy példány, — egyiránt becses 
nyelvészeti és bibliamagyarázati tekintetben. 

Az előszóban elmondja, mi indította öt védiratának megírása 
és közzétételére, hogy helyesírási következetesen keresztül vitt rend
szerét kárhozatos újításnak és a Janssoni kiadásbeli magyar szöveg 
csonkításainak kiegészítését hamisításoknak mondták. A jobbak 
ugyan mellette voltak, nevezetesen Horti István erdélyi püspök és 
Dési Márton örömmel üdvözlik működését, s az utóbbi egy levelét e 
szavakkal végzi : „Tsuda volna inkább, ha oly nagy jóságos tsele-
kedet sok és nagy akadályok nélkül menne véghez;" de Kis Miklós 
igen jól tudta, hogy ilynemű vállalatoknál nem annyira a jobbak 
belátása, mint a többségnek rendesen vak kedvezése vagy ellen
szenve szokott dönteni, azért jónak látta a kérdés körülményes fej
tegetése által a csökönyöseket is meggyőzni. 0 tehát az emelt újí
tási vádak ellenében bámulatos szorgalomra mutató részletességgel 
kideríti, hogy az akkor közkézen forgott Jansson-féle kiadása a Ká
rolyi Gáspár bibliafordításának mig egyfelől botránkoztató hibák 
sokaságától hemzseg és ezerek számra megy a világos kihagyások 
lajstroma, másfelől a helyesírás egészen oktalan, s minthogy minden 
elv nélkül szűkölködik, az egyes szók írásában semmi következetes
ség sincs. 

Nem ismerek hazai irodalmunkban müvet, melyben a bírálati 
szigor kevesebb animositással és legkisebb részletekig menő ponto
sabb lelkiismeretességgel bonczolná tárgyát, mint a hogy Kis Miklós 
e kis védirata teszi. Nem hajhászsza a hibákat, hanem mert megál
lapított józan elvek szerint és nyomról nyomra vizsgál, a botlások 
szükségkép ötlenek önként elibe. 

Sajnos, hogy Kis Miklós nem bírt annyi képességgel a jobb
nak önerejéből való előteremtésére, mint a mennyi szorgalmat és 
józan ítéletet fejtett ki mások hibáinak kiderítésében. De úgy lát
szik, nem bizott elegendökép magába a magyar nyelv irodalmi ke
zelését illetőleg; védiratát is azért nem írta magyarul, mert a mint 
maga mondja : „Latino verő idiomate has Apologias concinnavi, 
quia terminos technicos non possem satis intelligibiliter Hungarico 
sermone exprimere;" a miért is ö a fölfedezett hibák kiigazítását az 
Ultrajectumban akkor tartózkodott magyar tanulókra bízta, a mint 
ez a hibák jegyzékének íme feliratából világosan kitetszik : „Voces, 
sententiae et versus in Bibliis Hung. A. 1644 Amstelodami editis 
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incuria quadam omissi; in iisdem ibid. A. 1684. imprimi coeptis 
acri studio acjideli opera Hungarorum S. ti. Theologiae Studiosorum 
in Celebrr. Akadémia Ultrajectina p. t. commorantium suis locis re-
stitui.u 

A Kis-Miklós-féle bibliaigazítások tehát csak úgy eshettek meg, 
hogy kijelöltetvén valamely latin fordításban azon helyek, melyek 
a Jansson-féle fordításban hiányosan vagy épen nem voltak lefordítva, 
felosztatott a munka úgy, hogy az egyik a biblia egyik , s a másik 
más részében stb. kijelölt helyek fordítását vállalta magára, mi meg
történvén, Kis Miklós gondosan utána nézett, hogy mindenki a ma
ga kiszabott pensumát hűségesen végezte-e, a Jansson-féle bibliából 
hiányzó szó, mondat vagy vers le van-e csakugyan és híven fordít
va, és ha igen, azt bele szúrta. Hogy ily mechanismus mellett össze
vágó, egyöntetű mü nem volt nyerhető, magától értetik. Valóban 
csak is ily eljárás mellett történhettek oly igazítások, melyek míg 
egyfelől a szöveget kiegészítik, másfelöl — a mint már feljebb is 
kimutattam — a fordítás érthetetlenségét és a haszontalan szóbővi-
téseket csak szaporítják. 

Ám lássunk néhány példát. Deut. 12. 7. a Janssoni kiadásban 
így hangzik : „És egyetek ott a ti Uratok Istentek előtt, ti és a ti 
házatok népe, azokból a melyekkel megáldand tégedet a te Urad 
istened." Itt emondat fordítása D2T1 nhvi2 hu cnnöttJl kimaradt és 
Kis Miklós TremelUust követve (et laetamini vos et familiae vestrae 
comedentes ex omni re ad quam admoveritis manum) utánpótolja 
így: „es örvendezzetek, évén azokból valamikre kezeiteket veténditek,u 

s így az egész vers ekkép hangzik : „És egyetek ott a ti Uratok Is
tenetek előtt, és örvendezzetek ti és a ti házaitok népe, evén mind
azokból , valamikre kezeiteket veténditek, a melyekkel megáldand 
téged a te Urad." A héber előadás sajátságának általános ismerete 
is elegendő annak belátására, hogy ez esetlen, vontatott gondolatki-
fejezés nem hü mása az eredetinek. Hü fordításban az egész vers 
így hangzik : „És egyetek ott Jehova Istenetek színe előtt, és örül
jetek ti és házatok népe kezetek minden keresményének, a mely-
lyel megáldott téged Jehova a te Istened." 

Deut. 31, 21. a Janssoni kiadásban így hangzott : „Mikor pe
dig reájok szállanak a sok nyavalyák és nyomorúságok, akkor ö 
elöttök az ének bizonyság lészen (mert el nem felejti azt az ö ma
radéka), mert jól tudom az ő gondolatjokat és mit cselekedjék most 
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is, minek előtte bevittem volna ötét a földre a melyről megesküt-
tem." Itt e mondatot : „mert el nem felejti azt az 3 maradéka11 Kis 
Miklós így egészíti ki : „mert el nem felejtődik ez úgy, hogy ne fo
rogjon az ö maradéka szájában,1,1 mi csaknem szó szerinti fordítása 
Tremellius e szavainak : non enim oblivioni tradendum est, quin 
versetur in ore seminis ejus. De vájjon szükséges volt-e pótolni e 
helyt? A héber eredetiben e van: iy-iT *sp npizjn ikh >3- Itt nyilván 
a iSO szó az, melyet Tremellius körülírva fordít így : quin versetur 
in ore; azonban tudjuk, hogy a ns vagy *fi (száj) szó 3 , h, \p, Sy 
viszonyjelölökkel viszonyszócskává válik. Nevezetesen az instru
mentális viszony szorosan megkülönböztetik a szerint a mint cse-
lekedetbeli, vagy szóbeli; első esetben használják a 1̂ 3 (kezével) 
szót, mint "t»3 nS'tf szó szerint küldeni kezével azaz általa; második 
esetben élnek a is szóval, mint (Num. 35, 30.) D""iy ^ S tanúk után, ta
núk vallomása után (Jer. 36, 6.) '•stt r o r o irtál utánam, előadásom 
után. E szerint a szóban forgó mondat tulaj donképen így lenne for
dítandó : „mert el nem felejti azt az ö maradéka"; vagy ha már épen 
betűhöz ragaszkodunk, így kellene fordítani : mert nem múlik ki 
elfeledve maradéka szájából." 

Hogy Kis Miklós másodrendű kútfők után tétette meg az iga
zításokat , ennek az a rossz következése is lett, hogy míg egyfelől, 
a mint fentebb több példában láttuk, oly fordítási darabokat, melyek 
az eredeti képes kifejezésinek épen csak száraz értelmét adják, 
érintetlen hagy , másfelöl sok helyt, mivel a fordítás a latin kútfő
vel nem egyezett, ott is igazíttatott, hol Károlyi Gáspár értelmezve 
ejtett fordítása az előadás egészén alig rontott valamit. így pl. 1. 
Sam. 26, 20. a Jansson-kiadásban így van: „Mostan azért az én vé
rem ki ne omoljon büntetés nélkül, mert az Izraelnek királya egy 
balha kergetni jött; nem különben mint a ki hegyeken kergetné a 
fogoly madarat." 

A mit Károlyi így fordít: büntetés nélkül, az a héberben úgy van, 
hogy „a földre11; azonban tudni kell, hogy a héber szójárás szerint 
földre esni annyit tesz, mint hiába, minden siker nélkül történni; e 
szóknak tehát: ne essék (szabadabban : ne omoljon ki) vérem a földre 
tulajdonképi értelmük csakugyan az , hogy „ne omoljon ki vérem 
hiába, büntetlenül." 2 Kir. 10,10. e szójárás ismét előfordul: „Tud
játok tehát most, hogy a Jehova beszédiböl semmi nem esik földre", 
ezt is Károlyi értelmezve szabadon így fordítja : „Vegyétek esze-



188 BALLÁGl MÓR. 

tekbe ebből azért, hogy semmi el nem múlik hídba az Úrnak beszé
diben." Ezt Kis Miklós bántatlan meghagyja, míg az előbbit így iga
zítja : Most azért az én vérem ki ne omoljon a földre az Úr elöl (hogy 
értsük itt azt az elöl szót ?); mert az Izrael királya egy bolhát ker
getni jött : nem különben mintha a ki a hegyeken kergetné a fogoly 
madarat.11 Ily igazítás már csakugyan nem érdemel köszönetet, nem
csak, mert a földre esni szójárásnak igazi jelentését Kis Miklós, úgy 
látszik, nem tudta, de meg azért is, mert Károlyinak jó magyaros kife
jezését : „balha kergetni" mint széna gyűjteni, fa vágni stb. megiga
zítja így : balhát keresni; míg az ily szószerkezetet, mint : „nem 
különben, mintha a ki . . .", melynek az eredetiben semmi nyoma, 
változatlan meghagyja. 

Helyesen igazítva e versnek így kell hangzani : „Most tehát 
ne omoljon ki az én vérem hiába, távol (*U,2ű) Jehova színétől. Mert 
úgy indult ki Izrael királya egy bolha keresésére, mint mikor fogoly 
madarat vadásznak a hegyeken." 

E szavakkal a Saul által üldözőbe vett Dávid megakarja kér
lelni üldözőjét, és Dávidnak, ki már akkor Izrael ellenséginek rette
gése volt, igen jól illik szájába a kifejezés : Vajha ne kellene távol 
Jehova szinétől, azaz pogányok földére menekülve elvesznem, a nél
kül , hogy Izrael ellenségeivel karom súlyát éreztethetném; miért 
folytatja hát Izrael királya üldözését egyik legcsekélyebb szolgája 
ellen (s itt keleti túlzással magát a bolhához hasonlítja) oly szenve-
délylyel, mint mikor nemes állatokra tart vadászatot a hegyek közt? 

Elég e néhány példa annak bebizonyítására, hogy Kis Miklós
nak a bibliai magyar szöveg tisztítása dolgában nyert positiv ered
ményei koránt sem olyanok , a minőket a Janssoni szöveg jeles bí
rálata után joggal várhatnánk, ha ö az igazításokat maga teszi és az 
eredeti után indul. 

Bibliafordítás igazítójától nem csak az eredeti szöveg teljes is
meretét, hanem egyebet is méltán várhatunk; első sorban pedig kí
vánhatjuk, hogy nyelve correct, és müízlése olyan legyen, hogy nem 
csak az igazítandó szövegben esett hézagokat pótolja, hanem an
nak összebonyolt szerkezetű, válogatlan kifejezésü, kerekdedségre 
nem ügyelő beszédeinek bájt és kellöséget is kölcsönözzön. Kis 
Miklós bibliaigazítási munkálkodása akkor fogott volna teljes fény
ben tündökleni, ha ő igazításaiban példát mutatott volna, mikép 
kell vala Károlyi Gáspárnak magyarításában eljárnia; de Kis Mik-
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lós igazításí nyelve a Károlyiénál lehetőleg pongyolább, még ke-
vésbbé praecis és sokszor a szövegbe bele sem illő. 

Mindamellett Kis Miklós örök hálára kötelezte maga iránt a 
protestáns egyházat, a mennyiben igazításai legalább azt a pironsá-
got elhárította tőlünk, hogy szentkönyvül egy sokszorosan csonka 
müvet használtunk. 

Kis Miklós után a bibliai magyar szöveg ügyében alig történt 
egy lépés, mely említést érdemelne ; még az új szövetségnek legújabb 
1854-ik évi, az egyes pontok értelmezésében lelkiismeretes kolozs
vári kiadói is a szöveg épségére oly keveset ügyeltek, hogy kia
dásukban nem egy helyt Kis Miklós által már kiegészített darabo
kat ismét a Janssoni kiadás szerint csonkán közlik, mint pl. Rom. 
9. 8. a kolosváíi kiadásban így hangzik : „Nem a kik a testnek fiai, 
hanem az Ígéretnek fiai ismertetnek Ábrahám magvának" ; itt e mon
dat : távra téxva tov &tov kimaradt és az egész vers a Kis Miklós 
igazításai nyomán készült közkézen forgó bibliákban így van: „Nem 
a kik a testnek fiai, azok az Istennek fiai ; hanem az ígéretnek fiai 
ismertetnek Ábrahám magvának." 

Végezetül szabadjon megjegyeznem, hogy észrevételeim, me
lyeket itt töredékesen elszórtam, csak történelmi bevezetésül akar
nak szolgálni egy netalán valaki által később készítendő bibliafor
dítási körülményes theoriához ; a mező, melyet egy nagy egész al
kotására be kellett volna járnom , sokkal rengetegebb, semhogy az 
én parányi erőm megbírná. Szándékom csak a volt, hogy megmu
tassam , hol állunk, és hogy töredékes jegyzeteimmel figyelmeztes
sek arra, hogy Károlyi Gáspár bibliafordítása minden később tett 
igazítások után is, nem mondom a tudomány, de csak a közönséges 
élet legszerényebb igényeinek sem felel meg. 

Ha a miket szóltam, igazak, az egyház, melynek a biblia leg
szentebb kincse, tudni fogja, mi a teendője, és nem fog késni min
dent megtenni, hogy a hiányt, melynek tovább tartása pironság nél
kül nem lehető, minél elébb pótoltassa. Adja Isten. 

BALLAGI MÓR. 



A SAJÓ SZENTPÉTERIEKNEK 1403-IK ÉVI ,VÉGEZÉSE' 
NYELVÉSZETI TEKINTETBEN. 

B E V E Z E T É S . 

Korunkban annyi a magyar nyelvész, hogy szerit számát sem 
tudjuk, alkalmasint a mennyi az író, sőt talán még több is. Ez ma
gában véve nem volna nagy baj, hanem a baj abban fekszik, hogy 
nem mindnyájan iparkodunk ismerni nyelvünket vagy nem méltat
juk azt egész terjedelmében, s félszegüekké leszünk. 

Van példánk elég. 
Egyik nyelvész alapúi csak az élő népnyelvet veszi, még pe

dig egyedül azon népnyelvet választja s fogadja el irányadóul, me
lyet ö egyedül a maga körében észlel vala. Azonban fejtegetéseiből 
az tűnik ki, hogy még a hozzá legközelebb álló népnyelvet sem ös-
meri. Mire példával más alkalommal szolgálok. 

A másik meg keveset hajt az egész élő népnyelvre, hanem neki 
az a legtökéletesebb nyelv, mennél régibb emlékben találjuk azt. 
S egy némely már annyira megy, hogy nemcsak az irályban szereti 
utánozni a régiséget, kiről írta egyik elmés honfitársunk (mit csak 
emlékezetből írhatok ki) : „Megmagyaráztad imé a nyelvemléke
ket, ámde Ten magyarázásid ki magyarázza nekünk" ? hanem még 
a hangok kiejtésében is csak az emlékekben talált betüjegyeket kö
veti, s az ily kiejtést tartja szépnek, tökéletesnek. 

Megkísértem egyik koszorús költőnk néhány sorát szerintök 
ily szép s erőteljes (?) kiejtésben adni elé : 

Feketu zumuv zip chulgecke ; 
Rupulhetnik heon ment a fecke, 
Meg ez nopun zallnik zunmd lattara, 
Oblokud rostirozatvara. 
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azaz : 
Fekete szemű szép hölgyecske stb. (/Fekete' némely régi nyelv

emlékben : fehetü és feket'ö). 
Nem merném állítani hogy ama régi ejtés által (régiesen : miá) 

megbájolnók nyelvünkkel a világot. 
Ne higyje azonban senki, hogy én a régi nyelvemlékeket bú

várkodás tekintetében megbecsülhetetlen kincsnek nem tartanám. 
A ki talán szótárunkat forgatja, elég bizonyságaira talál azon 

nézetünknek. 
Különösen sokat tartok pedig a régi nyelvemlékekben az ere

detiekre , mert a fordítások nemcsak hogy többé kevesebbé hívek 
akarának lenni saját eredijökhöz , hanem főképen, mert a fordítók 
már más nyelvben, illetőleg a latinban is jártasak levén, ezt annyira 
mennyire csak nyelvtan után sajátíthatták vala el, így magyar nyelv
ről is, hacsak gondolatban is, nyelvtant kellett alkotniok, különben 
nem tudhaták, mi minek és miért felel meg a magyarban. Ellenben az 
eredeti magyar iratokban, habár szerzőik egyike vagy másika értett 
is valamely más idegen nyelvet, mint Eszterházy Miklós nádor, Páz
mán, stb. nem vala szükség fogalmazását más nyelvhez szabnia, ha
nem úgy teheté s tévé papírra gondolatait teljesen, a mint beszélni 
szokott. De mind e mellett véghetetlen becsüeknek tartom a régi 
fordításokat i s , csak tudjuk jól megkülönböztetni az idegen nyelv 
utánzásait az ős magyar kifejezésektől. 

S minden nyelvésznek mily roppant kincs, a mit már eddig is 
mind az Akadémia mind egyesek buzgalmából bírunk, legyen sza
bad egykét példát is felhoznom. 

,Egyetlen' szavunkban mindnyájan éreztük és érezzük hogy 
az ,etlen' képző nem a tagadó ,atlan', , étlen' — noha létezik ily né
zet is — hanem valamely más képző lappang abban. De kérdés : 
micsoda más képző ? Mi a szótárban azt írtuk, hogy ,egyetlen' anynyi 
mint: egyiglen , régiesen: egyéglen, s a g t-xé változván (mint ,es-
meg' = ,ismét' szóban is), lőn szintén az e-nek is rövidültével: egyet
len stb. Ámde épen magára ezen szóra régi példánk nem vala. Azon
ban csak nem régiben egy igen kitűnő nyelvemlékünkben találom 
meg. T. i. az a rósz szokásom van, hogy az előszókat nem olvasom, 
hanem olvasni valómnak mindjárt tartalmát akarom tudni. S így 
történt, hogy noha Katalin verses legendáját már többször átforgat
tam volt, de Toldy társunk előszaván csak e napokban futék végig. 
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S mit találok olt"? Egy jegyzetet, melyben az áll, hogy „ő az egyet
len' szót, mely értelmére nézve kétségtelenül az ,egyiglen' helyett 
áll, kiigazította a 2849-ik versben" : 

„Igen nagy tüzet tegyetek, 
És őket mind elvigyétek, 
És mind egyetlen belevessétek, 
Es nagy szörnyen égessétek." 

Világos. És Toldy társunknak minden bizonynyal helyes oka 
vala a kiigazításra s általában az írásmódnak a mai kiejtéshez illesz
tésére annyival inkább, mert ö e szép nyelvkincset a nagy közön
ségnek is élvezhetővé akarta tenni. 

Azonban a nyelvész minden betűt, minden vonást fürkészni 
szeret, s ha kivált azt találja, hogy valamely meglepő jelenségben az 
írásmód is következetes, azt kézzel lábbal megragadja. E tekintetben 
igen nagy szolgálatot tön nekünk Szalay Ágoston társunk, midőn a 
XVI. század első feléből 400 levelet, mint eredetiekben szintén igen 
régi nyelvemlékeket egészen akkori írásmóddal adott ki. Szintén 
ily érdemet szerze nyelvészetünkben Kriza János is , midőn a szé
kely nép nyelvének, sőt az egyes szók, még betűk kiejtésének leg
kisebb árnyéklatait is lehető hűséggel igyekezett jelölni gyűjtemé
nyében. Mindkét nyelvkincs — amaz a régi, emez a mai tájnyelvre 
nézve — különös értekezéseim tárgya fog lenni. 

Az említett ,egyetlen' szó vezet reá, hogy ha kitérésem miatt a 
tisztelt osztály terhére nem leszek, a magyar nyelv birodalmán be
lül a ,talan' ,telen' képzőről is szóljak valamit. 

Barátink, kik azon irigylendő helyzetben vannak, hogy több
féle nyelvekkel összehasonlításokra s idegen nyelvek tanulmányo
zására több időt fordíthatnak, kétségkívül igen alaposan állították 
egybe a magyar ,talan' ,telen' képzőt a hangokban csaknem azonos 
finn ,ton' ,tön' képzőkkel. Csakhogy, mint ennek elemzéséből tanul
juk, a finn egyszerű tta, itci már magában is névrag s annyi mint a 
magyar ,nélkül', tehát hiányt jelent, melyhez az n, az én csekély tu
domásom szerint, mint melléknév képző járulván, újabb jelentése 
melléknévileg : nélküli, pl. rajta (pénz), rahata (pénz nélkül), rakaton 
(pénz nélküli vagy pénzetlen). Ellenben minden magyar ember érzi, 
hogy a talán, telén képzőnél nem a ta} te előrészben, hanem a lan-, 
len-ben fekszik a ,nélküli' jelentőség súlya, annyira hogy classicus 
íróink mindenike széltiben használja a föntebbi képzőket ta, te nél : 
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kül is eléjön, pl. rendíihetlen (Kazinczynál), lehetlen (Kisfaludy S-nál), 
halliatlan (Kis J-nál), láthatlan (Tompánál), búsítlan (Kisfaludy K.-
nál) stb. Ennek is megfejtésére maga a magyar és némileg a régi nyelv 
adja a kulcsot. ,Nélkül'értelemre nézve tökéletesen egyezik a,talán' 
képzővel, mely, mint tudjuk, határozókép is használtatik, pl. nyomta
lan és nyomnélkill eltűnt. Jelenleg csak azt kívánom igazolni, hogy 
az egyes részek jelentéseiben is a két beszédrész teljesen összeüt. 

,Nélkül' névutó már önmagában is könnyen elemezhető, még 
könnyebbé teszik az elemzést a régi nyelvemlékek. A Bécsi vagy 
Révay-codexben olvassuk: „És valahová bementenek, íjnél- és nyil-
nálkül és vértnél- és törnélkül víott ö istenek ő érték és győzött." 
íme csak az utóbbi ,nél'- ,nál'-hoz tétetik a ,kül', más részről egyik 
mély szóban a ndl eredeti alakjában is megvan, mely sok más nyelv
emlékben nem is változik át ,nél'-lé, például egy 1512-diki levélben 
(Nyelvemlékek II. kötete 42. 1.) : ne hagyj nála nákilen (:= nála 
nálkil v. nélkil). Néha pedig el is válik a két rész egymástól pl. a 
Passióban : ,tassolynál kii' (ma : tarsoly nélkül). Ezekben te'Hát vi
lágosan a ,kül', ,kil' tagban fekszik a tagadás, a mái' pedig , mint 
tudjuk, általában valaminek hollétét, különösen közelében vagyis 
mellette, birtokában, mint tulajdona, tulajdonsága létét jelenti, fá i 
kul' tehát, vagy később a hangrendszerhez még pedig az utóbbihoz 
mint jelen értelméhez képest nyomatosabbhoz alkalmazkodva :,nél
kül' annyi mint : birtokon kivül, azaz nem létezöleg. 

Ha már most ezt az értelemben teljesen összeütő ,talan' kép
zővel egybevetjük: ebben a ta = ott, tehát szintén annyi mint hol
lét, azaz ndl, és len = nem (mint a régi nám ma : lám) ; ,len' tehát 
megfelel kül, kivül szóknak s az egész együtt épen az a mi nál-kul. 

Es minthogy neveknél az s (os, ös , es , és) melléknévképzö, 
igéknél pedig a t (at, et) képző jelenti az ott léteit, illetőleg ne
veknél tulajdonságot, igéknél tevést, tevölegességet, szótárunkban 
hosszabb fejtegetés nélkül, minthogy különben is az egész eléghosz-
szúra terjed, ekét képzőből alakítottnak írtuk az atlan, máskép : ,ta-
lan' képzőt is. Végül pedig minthogy kivált igéknél a t vagyis ít, s hat 
képzőkben már különben is megvan a tevés, (illetőleg tehetés) szó
nak mind értelme mind gyökeleme t. i. a te pl. bús-ít-lan, mez-ít-len, 
hal-hnt-lan, le-het-len, igeneveknél is mint: é-t-len, í-t-lan (régiesen), 
té-t-len; valamint némely mellékneveknél is pl. alkalmat-os, alkal-
mat-lan, kellemet-es; kellemet-len, szorgalmat-os szorgalinat-lan, fi-
gyelmet-es, figyelmet-len, az ilyenekben az at-lan , et-len előrészei 
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már el is maradhatnak, sőt többet mondok, ez utóbbiakban a ,talan' 
egészben használatának legmakacsabb védőjinél sem találjuk: al. 
kalmat-atlan, figyelmet-etlen ; pedig ^alkalmat-os' figyelmet-es' szók
ban az at, et tagok távolról sem jelentenek tagadást és , alkalmas', 
, figyelmes' szók, mint tudjuk, csak újabb időben kaptak lábra. 

A szójárások is igen sok esetben érdekes felvilágosítást nyúj
tanak a nyelvbuvárnak, pl. Czuczor társunk szerint Mátyus földén 
így mondják az Ökörnek, midőn járomba fogják: ker ho mellé (azaz 
kerülj ho mellé), itt tehát ho világosan jármot vagy igát fejez ki 
(perzsa nyelven : ju vagy jugh) s a mondat azt teszi : kerülj iga 
mellé (mi a Tisza mellett csak ,kör be' azaz kerülj be). Mily köny-
nyü most innen kimagyarázni a hód vagy hold szót, mely régenten 
ekealyjának is mondatott, mint a ho szótól eredőt, épen a szerént, 
miként a latinban jugerum }jxigum(-tól s ez jungo, szanszkritul: juds 
stb. igétől származik, a német Joch pedig mind igát mind hold föl
det jelent; s mily könnyű innen a hódít, hódúi szóknak is megfejtése 
t. i. igáz vagyis iga alá hajt és iga alá hajol. 

Más részről a régi nyelvemlékek némi homályosságára sok
szor az élő nyelv vagy élő tájnyelv vet világot. Egy történetkét, 
bár magam személyét illeti, kénytelen vagyok itt elmondani, mert 
föntebbi állításomat igazolja. Jászay Pál régi iskolai barátomat is 
Bécsben laktomban 1835-ben meglátogatván, többek közt a Tatrosi 
codexböl kivont jegyzeteit s munkálatait mutogatá, megemlítvén egy
szersmind, hogy e codexben használt harmadik e iránt Gévayval 
együtt eligazodni nem tudnak. A mint egy-két szót megpillantottam, 
azonnal észrevevém a zárté-t, mely e codexben rendesen pusztán, min
den jelezés nélkül van írva, s felvilágosítana barátomat egy két szóval, 
annak tökéletes szabályszerűségéről, a ma élő nyelvben is, mit világot 
látott értekezésében használt is. Mit dicsekedés nélkül elmondhatok, 
mert azon elvet már egy évvel előbb megjelent munkámban, „A 
magyar nyelv metaphysicájá"-ban érintettem. A Müncheni és Bécsi 
codexekben igen gyakran találjuk ez alakokat: „lelek Dánielt imád-
hozottá és onszolotta ő istenét (invenerunt Danielem orantem et ob-
secrantem Deum suum). S értjük ugyan, hisz latinul is ott áll mel
lette, mit akar kifejezni, de nyelvérzékünk nem ismeré. S íme a szé
kely tájszólásban Kriza J. szerint: ,álmottam, áhítottad, álmotta' ál-
lapotjegyzök is és azt jelentik: álmomban, álmodban, álmában ; pél
dát is idéz : „Még csak álmottam láttam ilyen dolgot, ö is csak ál-
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motta láthatott. Tehát „lelek Dánielt imádkozotta" szépen megfelel e 
ma is divatos kifejezésnek: lelek Dánielt imádkoztában v. imádkozva. 

így találjuk e kölcsönös felvilágosításokat más nyelvekben is. 
Tudjuk , a török (t. i. nyugoti török) többese mind neveknél mind 
igéknél általában lar7ler rag által képeztetik. Mindig feltűnő és cse
kély tudományom után más nyelvekben példátlan vala előttem ezen 
látszólag összetett elemekből álló rag, melyben két mássalhangzó : 
l és r szerepel, míg nem az eredetibb vagyis tisztább tatár nyelve
ket tanulmányozván, itt találom, hogy a 3-ik személyi névmás : o vagy 
ti és végül Z-lel : ol vagy ul is ( = ö ) s ennek többese az éjszaki ta
tároknál, különösen Aderbidsánoknál ular, Kazáni és Orenburgi vi
déken : alar (Kasem-Bég szerint), sőt a csagataj (keleti-tatár) nyelv
ben is (Berezin szerint ular vagy olar ( = ők) azaz az egyes szám
ban levő ol vagy ul tőszóhoz csak ar többes képző járul; s ezen 
többes is a törökben (mind Meninszkinél mind Pfizmayernél) állan
dóan : onlar, noha a tőszó itt is o vagy ol. Nem tudom, mások mit 
vélnek, de engem ezen tanulmány tökéletesen megnyugtatott és fel
világosított. (Repiczky pályaértekezésében is ilyformát olvastam, 
mely hogy nyomtatásban meg nem jelent, most is mindig sajnálom). 
A török többes t. i. a mondottak szerint annyi mint ők, vagy azok 
még pedig mind igéknél: idi-ler = volt-ak, mely a magyarban is 
annyi mint volt-ök, mind nevekben : kalpaglar = kalpag-azok v.-ők. 
S a tiszta képző ezek szerint csak ar, er, melyre nézve a ki tudja, 
hogy a török-tatár nyelvekben az r igen könnyen változik s-vé, lát
hatja, mily közel jár ez az árja nyelvekbeli sz többes képzőhöz, söt 
az altáji nyelvekbeli t-hez s magyar &-hoz is. 

A sajátító rag is a törökben rendesen: un, un , in (orrbetü), a 
tatárban pedig általában ning, mely a magyar nek-kel, de az elem
zéssel is sokkal tökéletesebben megegyezik (mint máskor fejteget
tem). Továbbá a tulajdonító is a törökben rendesen csak a, e, a ta
tárban pedig ka, ke vagy ga, ge megint közelebb jár a magyarhoz, 
de a nyugoti török, mely különösen kedveli a lágy kiejtést, a k vagy 
g mássalhangzót ismét elvesztette. 

Mindezen példák rövid veleje, hogy nyelvészkedésünkben 
régi és jelen nyelvünket s jelenben különösen a tájnyelveket (söt 
régi nyelvemlékeink is csak táj nyelvek, úgyhogy például Erdösy, 
ki már nyelvtant is írt, csak saját és ott még ma is divatozó táj
nyelvét illeszté vala nyelvtanába), továbbá a többé vagy kevésbé ro-

13* ' 
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kon nyelveket mind egyaránt kell lehetőleg tanulmányoznunk, mint 
ezt már többször elmondám ; úgy hogy bízvást állíthatjuk , a ki ez 
igazságot legalább elvben el nem ösmeri, — mert hiszen mindent 
nem tudhatunk, de az elv elfogadásával legalább egyikünk a mási
kát támogatja, — annak valóban kár az időt nyelvészkedésre pa
zarolnia, főleg ha azt is meggondoljuk, hogy , mint tudjuk, vannak 
hazánkban, egyébiránt jeles fők, kik derűre borúra gyártják a sza
bályokat még a saját körükben divatozó nyelvszokás ellenére is, 
vagy kik szemöket hunyják be az egész régiségre (pedig ajkuk min
dig ezt pengeti) , csak hogy megkedvelt eszméiket érvényesítsék. 
Miről talán szintén más alkalommal. 

Részemről föltett ez élőm a régi emlékekben és jelen tájnyel
vekben tett némely buvárlataimat a tisztelt osztálynak és közönség
nek egyszer másszor bemutatni. 

Jelenlegi értekezésem közelebbi tárgya egyik legrégibb 
eredeti (nem fordított) és világi (nem egyházi) életből fenmaradt 
nyelvemlék, s épen mint eredeti és világi, sokkal közelebb állt a nép 
nyelvéhez , mint az egyházi, mely többnyire fordítás, melynek irá
lyán mindig némi mesterkélés és erötetés látszik; sőt amaz tisztán 
maga a népnyelv, mert írójának nem kellett idegen nyelvhez alkal
mazkodnia ; mely körülményeket vajha soha se tévesztenének szem 
elöl azok, kik régi nyelvemlékekben búvárkodnak. 

A tárgyúl vett nyelvemlékkel még más érdek is van egy
bekötve. 

Ki nem óhajtaná ismerni a dicső Hunyadiak, azaz a Hunya
di-kor eredeti nyelvét 

Nyelvemlékünk ugyan 1403-ban kelt s a Hunyadiak fénykora 
tulajdonképen e század közepe felé kezdődik, de képzelhetö-e, hogy 
az egykét évtizeddel elébb kelt s emlékünkben fentartott nép-nyelv
től, — mely általán Adelung tanúsítása szerint is, még későbbi kor
ban sem szokott, midőn már nyomtatás , iskolák virágzásban valá-
nak, változni, — a Hunyadiak nyelve, melylyel annyi győzelemre 
vezették vitéz seregeiket s melyen különösen Mátyás a nép közt fo-
rogtában beszélett, különböző volt volna ? 

Minden rég*i nyelvemléknél első tudnivaló: 
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A belük olvasása a mennyiben azok értéke a maitól némileg különbözik. 

a mind rövid, jnind hosszú hangot jelöl pl. varosnak = városnak. 
c = e, é, é : vegezeseket = végezéséket, teb = téb (több). 
i s s i,J : penig, mind, itt, közinkben; Saió = Sajó, akartuk. 
y =z i, í, j : senky, kyt, my, kyáruland, hyty; és hyre, byró, alá-

zytani = híre, bíró, alázítani 5 (ezen vidéken jelenben is leg
alább fiatalkoromban soha sem hallottam rövid t-i hoszú í 
helyett) ; leyend ( = lejend), maya. 

j s s i : valakj ( = valaki) vidékj, tartozjk. 
0 s s 0, 0 ." bort; való ( = való). 
Ő =s ö, ö : közepeth ( = közepett); teremtő (s= teremtő). 
u = u. ú, v : találhattiuk (=s találhatjuk) , akárkik, árulhassa ( = 

árúihassa); boszonkoduan (boszonkodván). 
V s s u, ú : vtan ( = után); vgymond. 
w s s tt, ti, 6', v : ajanliwk (ajánljuk) , eletwnk (=s életünk) ; lewe-

lönket; 10 pincéjében ( ss ö pinczéjében; el éj ön : Önnön, tiszta 
ö-kkel), nélkwl ( = nélkül). 

c = ez : pincéjében ( = pinczéjében), van cz-vel is : iczéjét. 
cz=- cs : czak ( = csak), czelekeszik (1. c). 
ű =9,gy •' vegezes; eg (ss egy, van két gr^-vel is : egg). 
g = gy • % ' , «««ÍÍ-
gizzzegieb ( s s egyéb). 
1 =.ly : mel (=s mely egy Z-lel; eléjön két %-lyel is). 
#' = ly : mel'vei (== melyvei, melylyel). 
li s s fo/, ?fo/ : illien, ollian. 
ni s s m/ : niereseg ( = nyereség). 
#j s s <?/ ; akarattia ( = akarattya, a kiejtés szerint; mai helyesírás

sal : akaratja), így : vágattiuk, emésztettiwk. 
Ezeken kivül alig van eltérés a mai írásmódtól vagy kiejtés

től, úgy hogy a nem gyakorlott szem is folyvást olvashatja. 

Ragok és képzők. 
« , Ja, bora, maradéka; napja, akaratja. 
an bátran. 
and, end, adand, lejend. 
ánt, gyalánt. 
at, et 1. tárgyeseti, és miveltetö ragok. 
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b, feljeb, job, töb (téb, mind egy 6-vel). 
beit, tanácsbeli. 
ban, ben, ba, be helyett is : bátran bevesse pincéjében. 
bél, bot, városból, borából, vakmerőségből (nincs : bul). 
e,je szüksége, féle; ideje, itczéje; érette. 
ejt hiúejt (hiúit azaz hiánosít, üresít, ürít), a legtöbb esetben a mai 

it, L. Szótfkr. 
ek 1. t'óbbesi ragok. 
end, lejend. 
énként, fejenként. 
ént, szerént. 
es, engedelmes. 
hat, het, vehet. 
hassa, hesse, (a t hasonul mint ma is), árulhassa, vehesse. 
hoz, házához. 
i, emlékezeti, ( = emlékezete), vidéki; lakosi (többes); kezdi (ige

rag). 
ig korig, napig, sokáig. 
ik-es ragozás : történnék. 
it 1. ejt. 
jövb' újabb ragozása : hozandana. 
ja,je, tudja, meg nem állja; (neveknél lásd : é). 
juh, j ük, valljuk, ontatjuk, emésztetjük. 
ként 1. énként. 
míveltetö ragok : at, et, vágat(juk) ontat(juk) emésztet(jük). 
n földén, idején; későn. 
nak, nek sajátító, többnyire kiírva (alább bővebben). 
nak, nek városnak (adni), mindennek (szabad). 
nál, nél, közép fok mellett (négy pénznél feljebb). 
ni, ani határtalan mód ragjai, személyrag nélkül: árulni (nem 

árulnia). 
na, ne hozandana, vetne. 
on, ön falukon, földön. 
ö, elöttö. 
onk, önk, de unk, ünk is, várasonk, határunk, akaratunk, vágat

juk, levelönk, jelentönk, közülönk (mind tisztán o, u s ö-vel 
kiírva). 

ra, re italra, emlékezetre. 
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rül, rul falurul (tisztán w-val írva), szekerrül (szekerrwl, mely le
het ,szekérről' is). 

részesülői ragok: t, tt, ett, ott9 árúit, eskütt, termett, mondott, mon
datott (az megmondatott borokot). 

«, erős. 
ság} ség birság, engedelmesség, erősség. 
tárgyeseti ragok : f9 th, at9 et9 eth9 ot, bort, fenekéth, borát, vé-

gezéseket, akaratunkat, engedelmességünket, biránkot, bo
rokot. 

ú, arányú (olyan arányú). 
ütt, mindenütt. 
val v>el9 borval, melyvei, büntetésvei; de hasonulva is : birsággal, 

garassal, bizonynyal. 
Az egész szóragozás és szóképzés módja annyira Összeüt a 

maival, hogy a folyvásti olvasásban alig veszünk észre valamely 
feltűnőt. 

Szótár vagyis minden egyes szó betűrendben. 
Több mint ötödfélszáz éves nyelvemlékünk a legtisztább ma

gyarságú vidékről, melyből, mint föntebb érintem , a Hunyadiak 
nyelvére is következtetést vonhatunk3 megérdemli, hogy belőle va
lamennyi szót kiírjuk. 

a, a. 
ad, adjuk emlékezetre. 
ajánlj engedelmességünket a-

jánljuk. 
akar, ezt is akarjuk. 
akarat, egyaránt való aka

ratból. 
5. akkor, 

alá, büntetés alá vetessék. 
alatt 
alázít, megalázítani. 
áll, ez szerzéseket meg nem 

állja. 
10. által 

általag, általaggal 

I. Egyszerű szók. 
ár, árúju , e helyett : áru, 

olyan árújú (értékű). 
arány, olyan arányút 
aránt, egy aránt való 

15. árúi, kiárúl. 
avagy, avagy rendeléseket 
az (névmutató) 
azért 
azon ( = ugyanazon), azon
félével. 

b. 
20. bátran 

be (összetételekben, lásd a* 
lább). 

becsület, az árát igaz becsű-
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bizonynyal 
bizonyít 

let ( = becsű szerént) meg
értvén. • 

ben(n), itt ben 
beszéd, bosszúbeszéd 

25. bíró, az főbírónak 
bírság, hogy ha ez bírság mi

att. 
és ez dolog bi
zonynyal reá bizo
ny! ttathatik. 

bor, idegen földön termett a-
vagy vidéki bort. 

30. bosszú, bosszúbeszédvei. 
bosszonlcodik, bosszonkod-

ván. 
bb'vség, bornak bövségejért. 
büntetés, ilyen büntetés alatt. 

csak 
35. cselekszik 

cs. 

d. 
Deák (a főbíró neve : Gergely 

Deák, litteratus ?) 
dolog 

e9 é. 
ebéd, ebéd korig. 
egész, egész város akaratjá

ból. 
40. egy v. eggy 

egyéb 
el 
elé, hogy elé vesse 
élet 

45. ellen, ez mi végez estinknek 
ellene. 

előtt 
ember, tanácsbeli embert 

emészt, és az bort a földvei 
megemésztetjük. 

emlékezet, ez mi végezésönk-
nek emlékezetire 

50. engedelmesség 
épülés, az egyháznak épülé

sére. 
erőseit, megerőseitvén 
erősség, erősségére 
ért meg értvén. 

55. és v. es (eléjön egyszer is he
lyett : ezt es). 

esik, az megmondott kárban 
( = kárba) esik. 

eskiltt, esküttek és minden ta
nácsok. 

estve estvéíg kimenjen vele. 
esztendő, és esztendőnek előttö. 

60. ez, 
f. 

falu, falurul falura 
fej, mind fejenként 
féle 
fiilett, az büntetés felett annyi 

mint : a büntetésen felül. 
65. feljebb, de feljebb ne kezd

hesse. 
felül, az felül megmondott bir

sággal terheltessék. 
fenék, az fenekét kivágatjuk 
fizet, fizessen 
fogy, ha el nem fogyand. 

70. fordulás, esztendőnek fordu
lásának előttö. 

fő, főbíró 
föld, idegen földön termett a-

vagy vidéki bort 
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garas 
gyalánt ( = gyanánt) 

75. Gergely (Keresztnév) 
gira 

h. 

ha, ha penig külömben cse
lekszik. 

hanem 
harmad, harmad napig. 

80. három, három girát, három 
garassal 

hat, het árúihasson, vihessen. 
hat, hat pénzvei 
határ, az mi határunkban 
ház, háza szükségére. 

85. haza, regvei jö haza, 
hír, híre nélkül. 
hit ( = eskü), annak az em

bernek hiti szerént meg
értvén, 

hiúejt v. hívejt am. hiánosít, 
üresít 

hogy, hogy ha penig történ
nék. 

90. hol, valahol 
hord, tétova hord, 
hoz, be ne hozhasson 
hozzá (nem : hozjá) 

i. 

idegen, idegen ember avagy 
vidéki 

95. idb' 
igaz 
illet, bosszúbeszédvei ille-

tend 

illik, tizedre vagy kilenczed-
re illenék (azt illetné) 

Hlyen 
100. is 

isten 
ital, magának tartsa italra. 
itcze 
itt v. itth. 

105. jelent, az kit majd megjelen
tünk. 

jó, jobb 
jö, ha penig regvei jő haza 
jut, későn jut ( = jön) az ő 

házához. 

k. 

kár, az megmondott kárban 
110. kazdag kazdagoknak. 

kedves 
kegyes, kegyes teremtő isten 
kell, három girát kelljen az 

bírónak adni. 
képen, vakmeröképen 

115. kereskedés, kereskedésnek o-
kájért. 

későn, későn jut 
kezd, kikezdhesse 
ki (névmás), kit az ö pinczé-

jében vetne. 
ki (igekötö, soha sem : kivé 

v. küve). 
120. kiesén ( = kicsin) 

kilenczed 
kilenczedlés 
kis, (v. küs, ,küssebbséges 

szóban) 
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kivülötte, az kiárult bornak 
kivélette. 

125. kor, ebédkorig 
korcsma. 
közepett, váras közepett 
közinkbe, be ne hozhasson 

mi közinkbe. 
közönséges, az mi közönsé

ges akaratunkat. 
130. község, község közül valót. 

közül, senki mi közülönk. 
különben 

. küssebséges, küssebséges 
avagy bosszúbeszédvei. 

I. 
lakos, lakosi Sajó-Szent-Pé

ternek. 
135. látogat, melyvelminketmeg-

látogatott. 
leszen, téb ( = több) bora 

nem leend. 
levél 

m. 

maga, magának tartsa, 
majd 

140. maradék, efféle bornak ma
radékát. 

más, más nap az városból 
kimenvén. 

meg (igekötö, soha sem : 
mege) 

megy 
mely és melly, mely napig, 

melly nap beteljesedvén, 
145. mer (, vakmerő* összetett szó

ban) 

mi (névmás), senki mi kö
zülönk. 

miatt (nem : miá) 
miért, miért hogy (=r mint

hogy) 
mind (sohasem : mend) mind 

fejenként 
150. mind — mind, mind kazda-

goknak és mind szegé
nyeknek. 

minden 
mindenütt 
mink(et), 
mint 

155. mivel (nem: miel) avagy ha 
ezt nem miveli. 

móld (== mód), az mi éle
tünknek job mólgyáért, 

mond, az megmondott bün
tetés , az megmondatott 
borok 

mostani 
n9 ny. 

nagy 
160. nap 

ne 
négy 
nem 
néo 

165. nyereség, nyereségre. 

o, ő, ö. 

ok, kereskedésnek okájért. 
ont (:= ont) az fenekét ki

vágatván az földre ontat-
juk. 

ö, ö pinczéjében. 
önnön, önnön pinczéjében. 
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p. 
170. pecsét, nagy pecsétünkvei 

pecsétes, pecsétes itczével. 
penig (állandóan) 
pénz 
Péter (,Sajó-Szent-Péter' ösz-

szetételben). 
175. pincze 

pint 
polgár (nem : pologár) 

r. 
rak, 
reá. reárakhatják 

180. regvei 
rendel 
rendelés illyen rendeléseket 

szerzettünk 

s, sz. 

Sajó (összetételben, külön
ben folyó neve) 

se 
185. sem, sem penig itt ne árul

hasson. 
sem — sem, sem tized- sem 

kilenczedbort. 
senki. 
ser 

190. soká 
somogyi, somogyi borok. 
szabad 
szaporít (nem : szaporejt) 
szegény 

195. szekér 
szent 
szeremi, szeremi borok. 
szerént, választása szerént. 

szerez, ilyen végezéseket a-
vagy rendeléseket szerzet
tünk. 

200. szükség, háza szükségére. 

tanács (személy és dolog) 
minden tanácsok; elvége
zett tanácsból 

tanácsbeli' tanácsbeli embert. 
talál (nem : tanál) 
tart magának tartsa. 

205. tartozik, mind az varasnak 
adni tartozik. 

tehát (nem : tahót) 
tele 
teljesedik, beteljesedvén. 
terem 

210. teremtő' (nem : teremte). 
terhel, terheltessék. 
teszen 
tétova, tétova hord. 
tisztel, valakit vele tisztel

vén. 
215. tized 

tizedlés 
több, (írva teb, azaz téb) 
tölt 
történik, történnék 

220. tud, tudja 

ugy 
ugyan 
után 

u9 u. 

t?. 

225. vág, kivágatjuk 
vagy 
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vagy — vagy, vagy tizedre 
vagy kilenczedre 

vak, , vakmerő' összetett szó
ban. 

választás, az város válasz
tása szerént. 

vall, valljuk és bizonyítjuk. 
230. való, egyaránt való, község 

közzül való. 
váras és város, városrul vá

rosra. 

végez 
végezés, melly végezésekre 
vele 

235. vészen 
vet, kit az ö pinezéjében 

vetne 
vidéki avagy vidéki bort. 
von kivonatjuk 

zs. 
zsellér 

II. Összelelt szók. 

Az összetett szók csekély kivétellel még mind külön iratvák, 
érdekesség tekintetéből én is úgy írtam le azokat, mint az emlékben 
találám vala. 

amminemii í azért méltók 
ammint j figyelemre, hogy 

noha a többi összetett szók 
külön állanak,és az,az',mint 
névmutató is külön és tel
jesen van kiírva, a föntebbi 
szókat Összeírva és a z-t ha
sonulva találjuk, bizonysá
gul hogy a nyelvemlék író
ja sem vette névmutatónak. 
És minő nagy lármát ütött 
egynémely ezen írásmód 
miatt. 

240. avagy (mintjamminemü', ösz-
szeírva). 

az az 
az után 
be hoz (nem : bel hoz) 
be teljesedik 

245. be vet, bevesse pinezéjében. 
bosszú beszéd 

ebéd korig 
efféle, efféle bort 
egy ardnt, egyaránt való el

végezett tanácsból. 
250. egyéb féle 

el ad 
elé vet (nem : élővel) 
el fogy. 
el végezett. 

255. engedelemnélkül, (összeírva, 
mert nél mint névrag a szó
hoz tartozik) 

fö bíró 
hírenélkül (vesd össze : en

gedelemnélkül) 
hozzá ad 
hozzá teszen 

260. ki ad 
ki árúi, efféle bort valaki 

kiáruland. 
ki kezd, kikezdhesse 
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kilenczed bor 
ki megy, kimenvén eladja. 

265. kis asszony, kis asszony nap
jáig-

ki vág, és az fenekét kivá
gatván. 

ki von, mindjárást kivonat
juk. 

meg alázít, mi sem akarjuk 
megalázítani 

meg bont 
270. meg emésztet, és az bort az 

földvei megemésztetjük, 
meg erösejt 
meg ért 
meg hiúejt ( = meghiánosít, 

megüresít). 
meg jelent 

275. meg látogat, meglátogatott. 
meg mondatott v. meg mon

dott , megmondott kárban, 
az megmondatott szeremi 
borokot. 

meg talál, és megtalálhatjuk 
miért hogy ( = minthogy) 
mindjárást, mindjárást kivo

natjuk 
280. Sajó-Szent-Péter. 

soha 
sohová, sohová se vihessen. 
Szent-Márton, és mind Szent-

Márton napig árulhassa 
ugyan azon 

285. úgymond 
vak merő képpen 
vak meröség 
valahol 
valaki 

290. valamely 

A befejező sorokat ide írom, melyekből láthatjuk, hogy több 
mint ötödfél század előtt a nép e vidéken épen úgy beszélt, 
mint ma. 

„Ezt mi közöttönk egyaránt való akaratból valljuk és bizo
ny! tjük ez levél által, hogy valaki mi közülönk ez szerzéseket meg 
nem állja, tehát az megmondott büntetés alá vettessék , és hogy ha 
ez bírság miatt megbosszonkodván , valakit közülönk vagy bírán-
kot, vagy esküttinket vagy valamely tanácsbeli embert és község 
közzül valót, küsebbséges avagy bosszúbeszédvei illetend érette és 
ezt jó bizonyságokval reá rakhatják, tehát a büntetés felett az főbí
rónak három gírával tartozzék. Ez mi végezésönknek emlékezetire 
és erősségére, adtuk úgymond ez mi levelönket egész város akarat
jából az mi nagy pecsétünkvei megeröseitvén. 1403. 

. 
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Különösebben kiemelendők. 

nak, nek sajátító rag. 
„És lakosi Sajó-Szent-Péternek" ; „az egész városnak lakosi

nak mind kazdagoknak és szegényeknek egyaránt való végezésé-
böl"; „az mi életünknek jobb molgy áj ért" ; „ki ez mi várasonknak 
földén terem" stb. stb. Rag nélküliek : „az város híre nélkül"; „az 
város választása szerént" ; „Kisasszony napjáig"; „az árulás idején" ; 
„háza szükségére." Egy más értekezésemben elé fogom adni, egé
szen a nép nyelvére támaszkodva, azon eseteket, melyekben a nak, 
nek sajátító ragot ki kell írni, melyekben nem; mostan csak e pél
dákat hozom fel figyelemgerjesztésül : a torony tetejét látom, és a 
toronynak tetejét látom, alig lesz magyar fül, a ki a kettő közti kü
lönbséget egyszerre észre nem veszi. Az első példában a torony szón 
fekszik a hangsúly, az utóbbiban a ,tetejét' szón, úgy hogy a ma
gyar nyelvérzésnek roszúl is esnék ha a nak elhagyatnék, s az utóbbi 
esetben a ,tetejét' szó maga előtt még az egészen mély nyomatékú 
a névelőt is szívesen elfogadja ; ebben pedig: a toronynak csak te
tejét látom, teljességgel el sem is lehet hagyni a sajátító ragot. Meg
magyaráztam én ennek okát, már a ,hangsuly'-ról értekeztemben 

e példákban az ember teste halandó és az embernek teste halandó. 
De az emberek vitatkoznak, hadarásznak a nélkül hogy mélyebben 
tanulmányoznák a nyelvet. A Kriza János gyűjtötte székelyhoni nép
mesék tele vannak ily példákkal, pedig e jeles gyűjtő a lehető leg
hűbben igyekezett utánozni a népnyelvet s ebben van egyik főér-
deme. És épen ezen nyelvjárás közelében találkoznak nyelvészek, 
kik a sajátító ragot mennytől földtől tagadják. 

közepett. 
„Es az váras közepeth azfenekéth kivágatjuk." Száz író közt 

kilenczven mainapság sem tudja, mikor kell jközepett' szót birtokrag
gal vagy a nélkül használni. (Épen úgy mint: ház fölött és háznak 
fölötte). 

egyaránt 
„Hogy mi egyaránt való elvégezett tanácsból." Ide is illik a 

föntebbi megjegyzés. ,Egyaránt' és ,egyirántc szókat többnyire ösz-
azezavarják. 
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hozandana. 
„Hogy ha penig történnék, hogy valaki idegen bort hozandana 

be." A jövőnek ujabb ragozása, mely ellen némely nyelvész kézzel 
lábbal dolgozik. Megfoghatatlan ! 

Otödfél század előtt a szentpéteri becsületes polgár embernek 
alkalmasint jobb nyelvérzése vala sok mai nyelvbuvárnál. Az ikes ige 
ragozását sem téveszti el soha e kitűnő nyelvemlékünk. 

szenvedő igék használatit. 
„És ez dolog reábizonyíttathatik" ; „ha penig különben cse

lekeszik az megmondott büntetésvei terheltessék" ; „az ki penig vak
merőségből effélét sokáig cselekszik, az felül megmondott birság
gal terheltessék" ; „hogy ha valaki mi közülönk ez szerzéseket meg 
nem állja, tehát az megmondott büntetés alá vettessék." De már 
ezekért alkalmasint anathemát kap szegény fejem az ötödfél század 
előtt elhunyt szentpéteri polgártársaimmal együtt. 

városonki = városonkból való v. városonkbeli. 

„Ezt is hozzáteszszük, hogy ha az vidéki bort valahol az fa
lukon avagy várasokon ez mi városonki gyalánt és neve alatt va
laki eladand." ,Városonként olvasni nem lehet, mert az i}'-vel van 
írva, mint számtalan más helyen e nevezetes emlékben, s egyetlen 
egy példa sincs reá, hogy a jé-nek olvasandó volna. Tehát kétségen 
kivül ,városonki' ,városonkbelií helyett. De ezt már mai időben ma
gam sem merném írni. 

nál, nél. 
Közép fok mellett nál, nél (nem : tói, tol mint számos régi 

iratokban). „Feljebb itczéjét ne kezdhesse négy pénznél." 

tárgyi ragozás. 
„De itt benn egy szekérrül másra avagy pinczéjében ne vet

hesse efféle bort", ,az efféle bort' helyett. Ki nem ismerné sőt nem 
csodálná Vörösmarty remek költeményeit nyelvi tisztaság és hibát
lanság tekintetében is ? Pedig én már hallottam ilyen észrevételt is : 
„Bort megissza magyar ember" biz itt megszorult a költő verselés 
dolgában ? meghaladta volna a vers a mértéket s az a névelő kima-
rada. En nem vagyok verselő s a mit tudtam volt is, rég elfeledtem, 
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de biz én rögtön ki tudnám igazítni még a lejti lábra ügyelve is : 
, A magyar megissza a bort.' S ezt nem tudta volna Vörösmarty ? ki
nek verseiben egy fölösleg beszúrt szócskát, legkisebb erőtetést a 
nyelv rendes folyama ellen nem találunk. Úgy hiszem, hogy jellem-
zetest látott a ,magyar ember' szólásban s nyelvérzésére támasz
kodva irá a mondottat. És nyelvérzése nem csalta meg. Másutt is 
olvassuk Vörösmartynál: „Megemészti embert a bú mint fát a szú." 
Ellenben a sajószentpéteri végezésben olvassuk : „Ha penig az vá
ros híre nélkül efféle bort valaki itt kiáruland, más borát annak . . . . 
kivonatunk." Ismét: „hogy ha az vidéki bort valaki eladand." 
Ezekből is megtetszik, hogy a régibb nyelvérzés a határozottságot 
vagy határozatlanságot nem annyira a névmutatóban vagy ennek 
hiányában, hanem a dolog valóságában kereste és helyezte. 

múltak. 
Isten neki már csak böngészszük ki a múlt időket i&. „Ilyen 

végezéseket szerzettünk"; „melyvei az kegyes teremtő Isten min
ket meglátogatott"; „amminemü az vidéki volt" ; „ez mi végezé-
sönknek emlékezetire és erősségére attuk ez mi levelönket." Semmi 
más múlt. A befejezésben olvasható ,byzonytwk' szóban, melyet 
,bizonyítók'-nak is lehetne olvasni a kettős w = iv s az értelem is : 
bizonyítjuk. 

Eszmetársulatból megemlítem , hogy e napokban forgatván a 
Thaly Kálmán gyűjtötte régi magyar énekeket és dalokat, épen a 
Mátyás király billikomára, a gyűjtő véleménye szerént a XVI. szá
zadban írt versek közt olvasom : 

„Hunyadirul Lajos királyra maradott, 
Ki is vitézivel gyakran ebbül ivott, 
Battyányi Ferencznél pohárszéki állott, 
Bortöltője lévén híven forgolódott." 

„Kinek hűségéért hogy Német-Újvárát 
Adta, rá köszönté akkor ez poharát, • 
Az király éltéért megiván a borát, 
Hü szolgalatjának vette méltó árrát." 

Bizonyára azon barátink figyelmét, kik ellennézetben van
nak, megérdemlené, átlátniok, hogy a nép nyelvében ós világi ira-
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tokban a Sajó-Szent-Péteriek végzésétől Szemere Pálig és Göcsej
től Háromszékig az általános és független és fő elbeszélési múlt az 
volt, és az állandóan, melyet imént a Szentpéteriek végzésében és 
Mátyás billikomáról olvasánk; s az utóbbiban, mily szépen és he
lyesen használja a verselő az egyetlen függő múltat is : ,hogy Né
met-Újvárát adta, ráköszönte akkor ez poharát/ Alig foglalkodik va
laki annyit a régi nyelvvel mint Toldy barátunk, és az egyoldalú 
iratok még sem bírták az igaz ösvényről eltántorítani. 

Berekesztésül még egy szót kérek. Otödfél századot meghala
dott emlékünk, ha az írásmódban némely csekély eltéréseket elgon
dolunk , oly nyelven van írva, mint a hogy most is szólnak Szent-
Péter és Miskolcz vidékén, hol tudtomra a legtisztább magyarságú 
nép lakik, sőt talán az emlék még hibátlanabb lesz, a mennyiben az 
ikes igeragozás már ott is megzavarodott. S ha meggondoljuk, hogy 
mint föntebb említem, Erdősy János közel másfél századdal ké
sőbben mint író sőt mint magyar nyelvtan szerzője sem tudott meg
szabadulni szülőföldje nyelvjárásától, mely azon vidéken ma is fel
található , nem vagyunk-e kénytelenek bevallani, hogy valamennyi 
régi nyelvemlékünk a tájszólás jellemét viseli magán, s mint álta
lános érvényességű példára, fölötte kevésre és csak óvakodva lehet 
hivatkoznunk. 

Toldalék a 195. laphoz. 
A-z mint többes képzője valósággal elé is fordul az első és 

második személy névmásban és személy ragokban, pl. személy név
másokban : bi-z (min-k), szi-z (ti-k), személyragokban neveknél : 
oghlu-m-uz (fiú-n-k = fia-m-uk), deven-iz (tevé-t-ek); igéknél : sze-
ver-iz (szeret-ünk v. szeret-j-ük), a tatárban pedig er részesülő nél
kül, de teljes személyraggal: szeve-m-iz = (szeret-ü-nk), szever-sz-iz 
(szeret-t-ek); sőt némely időkben a z épen &-vá (a magyar többes 
ragává) változik : szev-d-ük (szeret-t-ük), ol-d-uk (vol-t-unk), sev-
d-ük id-ük (szeret-t-ük vala, vagy a törökhöz hűbben : szeret-t-ük 
val-á-nk); s ezen k az aderbidsan tájnyelvben az igék többes első 
személyében csaknem állandóvá lesz : pl. ik (a törökben : iz = va
gyunk), imis-ik (a törökben : imis-iz = voltunk) stb. 

FOGARASI JÁNOS. 

NYELVT. KÖZLEMÉNYEK. III. 14 



MIT KELL TARTANI NYELVÜNKBEN A RÉSZE
SÜLŐKRŐL? 

Nyelvtanaink csaknem átalánosan azt tanitják, hogy igéink
nek 3 részesülőjük van, ú. m. 1-ső, mely a jelen időt; 2-dik, mely a 
múlt időt; 3-dik , mely a jövő időt mutatja. Például : rakó jelen ré
szesülő ; rakott múlt részesülő ; rakandó jövő részesülő. 

Midőn a fenn kitűzött kérdésre meg akarok felelni, különbsé
get kell tennem az élő-nyelv és az író-nyelv között. Elö-nyelven azt 
a nyelvet értem, melyet a tanulatlan magyar minden alkalommal, a 
tanult magyar pedig fesztelen társalgás közben szokott használni, 
vagy más szóval azt a nyelvet, melyet ért és beszéli minden ma
gyar a nélkül hogy nyelvtant tanulnia kellett volna. 

Azt hiszem, hogy az előtt, ki e különbséget méltányolja, nem 
fog különösnek tetszeni, ha azt állítom, hogy az élő-nyelv a ré
szesülöket, mint olyanokat nem ismeri. Menjünk azonban rajtok 
sorban. 

I. 

A) J e l e n r é s z e s ü l ő . 

A jelen részesülőt az élő-nyelv nem ismeri, még pedig sem 
azt, melyet nyelvtanaink az ige alap-formájában, sem azt, melyet 
az ige ható-formájában *) tanítnak, p. rakó alap-formabeli jelen ré
szesülő ; rakható ható-formabeli jelen részesülő. Van azonban az élő-

*) Nézetem szerint helyesebben cselekesznek azon nyelvtanok , me
lyek a várhat, nyerhet, taníthat stb. szókat nem külön , s úgynevezett ható 
igéknek (verbum potentiale) tekintik, hanem a vár, nyer, tanit stb. igék ható
formájának. Ezen idoma ugyanis minden igénknek •— átható , közép , bei-
szenvedő, műveltető, gyakoritó stb. — kivétel nélkül megvan p. vág = vág
hat, ül = ülhet, boszankodik = boszankodhatik, aggódik = aggódhatik, ka-
száltat = kaszáitathat, tapogat = tapogathat, csökken = csökkenhet, esik 
(az eső) = eshetik stb. 
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nyelvben számos olyan szó , mely teljesen a nyelvtanok jelen része
sülőjének alakjával bír, azaz ha az ó (ö) képzőt (nem ragot) eltávo
lítjuk tőle, tisztán vagy az alap-forma fő tője, vagy a ható-forma fő 
tője marad meg, p. 

a) temető, fogó, fürdő; kábító, rettentő stb. 
b) hallható, olvasható (hallható szó, olvasható írás) stb.; 

de az a alattiak mindig vagy fő-nevek, vagy mellék-nevek; a b alat
tiak mindig mellék-nevek. 

En ezeket közös névvel ó (ö) képzős szóknak nevezem. 
Az d-képzös szók, mint fő-nevek az élő-nyelvben hármas sze

repet viselnek, t. i. némely igétől (az alap-formabeli fő tőtől) az ó 
(ö) képző hozzájárultával azonnal fő-név származik; más igénél pe
dig az o'-képzös szó fő-névvé csak úgy válik, ha egyiknek valamely 
fő-nevet elébe, másiknak meg utána teszünk. így 

a) a fon, fed, fog, ás, fürd(\k) alap-formabeli igék fő tőjétől 
az ó (ö) képző puszta hozzájárulás által kész fő-neveket (fonó , fedő, 
fogó, ásó, fürdő) képez ; 

b) az üt, váj, gyárt igéktől származó J-képzős szó pedig fő
névvé csak úgy válik, ha a hozzáillő fő-nevet elébe teszszük, p. ha
rang-ütő, fog-vájó, szíj-gyártó, kerék-gyártó. 

c) Végre az eszik, iszik, süt, vág, varr, ír, hál stb. igéktől szár
mazó o-képzös szó fő-nevet csak úgy alkot, ha a hozzáillő fő-nevet 
utána teszszük, p. evö-kanál, ivó-pohár, sütö-tekn'ö, vágó-híd, vágó
deszka, varró-tü, varró-párna, író-asztal^ író-toll, háló-szoba stb. SÖt 
vannak oly igéink, melyektől az o-képzős szó mind magára, mind 
öszvetétel által képes fő-nevet alkotni, p. ül (ülő, a min a vasat ve
r ik, és ülő-kád, ülő-fürdő), olvas (olvasó, imához való, és olvasó
terem). 

Az alap-forma fő tőjétől d-képzövel származott szók, mint 
mellék-nevek, az élő-nyelvben kettős szerepet viselnek. Némelyek 
t. i. magokra is valódi melléknevet képeznek, mások pedig csak 
úgy, hogy az illető főnévhez csatlakoznak, jelesen 

a) ragadozó, rettentő, p. a ragadozó madarak húst esznek; a 
múlt éjjel rettentő mennydörgés volt. 

b) gyümölcs-óltó (Boldog-asszony), haj-nyiró, juh-nyiró (olló), 
iga-vonó (marha), has-hajtó (orvosság), gyomor-erösítb\ (szer) stb. 

Az a körülmény, hogy kivált az utóbbiak közül némelyiket a 
szokás főnév gyanánt is használja, p. adjon nekem gyomor-erösítöf, 

14* 
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ennek a betegnek has-hajtót rendeltek, mellék-névi természetükön 
semmit nem változtat, mert ily eset a közönséges mellék-neveknél 
is eléfordul, p. a gazdagnak hízelkedni szoktak, a szegénynek szeren
cséje is szegény, X. megyében sok nemes van stb. 

Az ige ható-formabeli fo tőjétől ó képzővel származott szó ma
gára képez kész melléknevet, és összvetételt nem ismer, p. hallható 
szóval beszélni, olvasható betűkkel írni. 

B) Múl t r é s z e s ü l ő . 

A nyelvtanok múlt részesülőjét az élő-nyelv hasonlóan nem is
meri , s midőn a nyelvtanok azt tanítják, hogy a töltött, vágott, me
télt (káposzta, fa, tészta) múlt részesülő (a töltf vág, metél igék alap
formájában), bízvást azt az észrevételt teheti rá az élő-nyelv, a mit 
Voltaire tett a római szent birodalomra. Valamint Voltaire szerint 
a római szent birodalom sem nem római, sem nem szent, sem nem 
birodalom : úgy a töltött stb. is sem nem múlt, sem nem részesülő. 
A töltött, vágott stb. szókban ugyanis a múlt fogalma épen oly ke
véssé rejlik élő-nyelvbeli használatuk szerint, mint akármely más 
faj-jelölő melléknévben, p. kerti, erdei (növevény), s velők nem e 
kérdésre felelünk : mikor ? (töltötték, vágták, metélték), sőt a mikor 
fogalma nem is jut eszünkbe, hanem e kérdésre : milyen? & így azt 
a tulajdonságot akarjuk kijelölni, hogy az (a káposzta) nem közön
séges ; hogy az (a fa) nem hasábokban levő; hogy az (a tészta) nem 
reszelt vagy sodrott. De a töltött, vágott stb. nem is részesülő. E té
telre ugyan már azon nyelvtanok tanitása szerint, melyek a része
sülőről csak annyit mondanak, hogy az idö-részes melléknév, a fön-
tebbiekben meg volna felelve, a mennyiben kimutattam , hogy az 
ige múlt ideje bennök egyátalában nem rejlik. Vegyük tehát figye
lembe a részesülőnek azon másik tulajdonságát, mely szerint az az 
illető ige vonzási viszonyát megkívánja, s lássuk meg, a töltött stb. 
még e szempontból is lehet-e részesülő. A tölt, vág, metél, mint át
ható igék tárgyesetet vonzanak (fát vágunk, tésztát metéltek, ká
posztát töltenek) ; úgyde e természetűkkel a töltött, vágott, metélt 
szóknak egyátalában nincs semmi közük. 

En a töltött stb. szót í-képzős szónak nevezem, megjegyezvén 
egyúttal azt, hogy az élő-nyelv csak azt a í-képzős szót ismeri, mely 
az alapforma fő tőjétől származik, s így a tölthetett, vághatott (ható-
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formabeli fő tötol az irodalom számára képezettek) előtte egészen 
ismeretlenek. 

A í-képzös szó az élo-nyelvben szerepel: 
1) mint mellék-név, még pedig 
a) magá ra , p . állott posztó, aszalt szilva, döglött ló , rántott 

csirke, hízott marha. 
b) öszvetéve részint csupasz fő-névvel, részint ö ragu (egyes 

harmadik személy raga) főnévvel, p . 
dér-csípte (tök) , szú-ette (deszka) , madár-látta (kenyér), jég

verte (szőlő), hideg-vette (gyümölcs), és 
agya-fúrt (ember), színe-hagyott (posztó), farka-vágott (tyúk), 

ina-szakadt (marha), esze-veszett (ember) stb. 
A b alatti elsÖ-nemü öszvetételben e szerint a í-képzos szó , a 

másod-nemüben pedig a fő-név vette föl az ö személyragot *). 
A <-képzős szó az élő-nyelvben szerepel 
2) mint fő-név , de soha nem csupaszon, hanem mindig sze

mély-ragokkal, még pedig 
a) fö-névi értelemben s azon sajátsággal, hogy mind a hat 

(én , t e , ő, m i , ti, ők) személy-ragot fölveszi. Az e kategóriába tar
tozó í-képzős szók ismét vagy olyanok, melyek minden viszony-ra
got fölvesznek, vagy olyanok, melyek csak bizonyos viszony-ra
gokat vesznek föl. Az előbbiekhez tartoznak p. föztöm, föztöd, főzte, 
főztünk, föztötök, főztök ; süt töm, süttöd , sütte, süttünk, süttötök, 

*) Az ö személyragnak az ily öszvetételekben való szereplése min
den esetre sajátságos, de azért nem lehet feltűnő' az előtt, a ki nyelvünk ter
mészetével csak némikép is ismeretes. Az ó' személyrag ugyanis számos 
szavainkban viszi e sajátságos szerepet, még olyanokban is, melyekben je
lenlétét csak a gondosabb figyelő veheti észre. Ilyen szók p. a híjában, vak
tában (mintha mondanók : híomban = hiányomban, híodban, híjában, és vak-
tomban, vaktodban, vaktában, mely fő-neveket a szokás igehatározók gya
nánt használ. Ilyforma szerepet visel az ö személyrag , a belé, hozzá , neki, 
rajta szókban is , midőn ezek az igékhez, mint igekötők csatlakoznak, p. be-
lé-fúlni a vízbe, hozzá-nyúlni az ételhez ; nekiszaladni az ároknak, rajta-kapni 
a lopáson ; s bár ez igekötőkben rejlő ö fölöslegesnek látszik , mégis a rom
latlan nyelv-érzékü magyar annyira lényegesnek tekinti, hogy mindannyi
szor megbotránkozik, valahányszor effélét kell hallania, vagy olvasnia : fúl
tak sokan a vízbe ? e h. fúltak belé sokan a vízbe ; nyúljunk az ételhez e. h. 
nyúljunk hozzá az ételhez (mert nyúlni egészen más , mint hozzányúlni) ; a 
tolvajt a lopáson kapták e. h. a tolvajt a lopáson rajtakapták (mert kapni 
és rajtakapninem egy) stb. 
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süttök ; vesztem , veszted , veszte, vesztünk, vesztetek, vésztők stb. 
mert mondjuk : ha már vesztem el van határozva; örül vesztünk-ne& 
vagy vesztünk-ön, veszted-re törekszik, vésztők-Jo7 csak ö húz hasz
not ; valamint: az ángyom asszony főzte nekem nem kell; a te főz-
töd-röl beszéllünk, a főztöm-eí a kisebbik uram nem szereti, a néném 
asszony fözté-ben mindig kevés a só stb. Az utóbbiakhoz tartoznak, 
p. tudtommal, tudtomra, tudtoddal, tudtodra, tudtával, tudtára, tud
tunkkal, tudtunkra, tudtotokkal, tudtotokra, tudtokkal, tudtokra; 
jártomban, jártodban , jártában, jártunkban, jártotokban, jártok 
ban; szégyelletemben (szegyenl-t-em-ben) szegy elletedben,szégyelle-
tében, szégyelletünkben, szegyelletetekben, szégyelletökben; féltem
ben, féltedben, féltében, féltünkben, féltetekben, féltökben 5 ijedtem
ben, ijedtedben, ijedtében, ijedtünkben, ijedtetekben, ijedtökben stb. 

b) határozói értelemben s azon sajátsággal, hogy csak az ö 
személyragot veszi föl, p. fektében, röptében . futtában, vaktában, 
végtére stb. (mely két utóbbiban az ö személy-ragra már nem is ügye
lünk). Ide tartozik a fülem, füled stb. hallattára (halltára) szemem, 
szemed stb. láttára kifejezés is. 

Csak mellékesen legyen megjegyezve, hogy a, fektében, röp
tében, vaktában, végtére í-képzös szók nyelvünknek még azon korá
ból valóknak látszanak, a melyben az illető ige-tők még ezek vol
tak : fekiik), röp(ik), vak(ik), vég(ik) (a véghetetlen szót is csak így 
lehet kimagyarázni) ; a futtában pedig világosan azt mutatja, hogy 
helyesebben ragozza & fut ige múltját (melynek tőjével a í-képzös 
szó alakjára nézve egészen egyforma) az a vidék, a hol futtám, fut
tái , futtunk stb. (mint szintén, süttem, süttél, süttünk, süttetek, süt-
tek, üttem, üttél, üttünk, üttetek , üttek) alakokat ejtenek , mint a 
hol futottam, futottál, futottunk, futottatok, futottak alakokat. 

Itt azonban az a kérdés merülhet föl, hogy vájjon azok a szók, 
melyeket én fő-nevek gyanánt divó í-képzős szóknak mondtam , va
lósággal í-képzös szók-e, vagy talán más fö-nevek-nék módosulatai. 
Vegyük elő hát akármelyiket, p. a föztöm, süttöm , tudtomra, ijed
temben szókat. Hogy a két utóbbi (tudtomra, ijedtemben) nem a tu
dat és ijedet főnév módosulata, erre nézve elég annyit mondani, 
hogy az élő-nyelv sem a tudat sem az ijedet fő-nevet nem ismeri, a 
mennyiben mind a kettőt csak az újabb kor alkotta. Nem így áll 
azonban a dolog a föztöm (föztöd, főzte stb.) és süttöm (süttöd, sütte 
stb.) szókkal; mert a fÖzet és sütet szó fő-név gyanánt az élő-nyelv-



A RÉSZESÜLÖK. 215 

ben is dívik, p . adjon szomszéd asszony egy főzet borsót, ne többet 
csak egy fözetet; egy sütet szalonnát kap tam, egy sütetnél többet 
nem adtak, hanem holnap még egy sütetre szert teszek. Már maga 
az a körülmény, hogy az élö-nyelv a, főzet, sütet szókat csak személy-
illetöleg birtokragok nélkül használja , arra muta t , hogy a főztöm, 
főztöd stb. sütt'óm, süttöd stb. nem a főzet és sütet fő-nevek módo
sulatai, mert különben a föztövn, főztöd stb. helyett főzetem, főzeted 
stb. alakokat kellene használnia; de kétségkivülivé teszi ezt az a 
körülmény, hogy a főzet, tudat főnevekben a t betűt oly magán
hangzó (a főzet-hen nyílt e, a tudat-ban a) előzi m e g , mely kiröp
penni a magánhangzóval kezdődő rag előtt nem szokott; holott el
lenben a í-képzös szóban a t betűt nemcsak teljesen különböző (o, 
közép e, és ö), hanem természetökre nézve is oly magánhangzók elő
zik m e g , melyek a magánhangzóval kezdődő rag előtt mindig ki
röppennek. Világos példáját látjuk az o, közép e és ö magánhangzók 
e természetének az úgynevezett hangugrató főneveinkben, p. járom, 
verem, üröm s tb . : járinunk, jármok, jármot, jármos ; vermek, verme ; 
ü rmöt , ürmös stb. de még szembeszökőbb e természetök az igének 
a í-képzős szóval alakjára nézve teljesen megegyező múltidői tőjé
ben. A látot(t), szenvedet(t), gyözöt(t) múltidői töktől ugyanis a többi 
személyek így vannak : láttam, szenvedtél, győztünk stb., nem pedig 
látot(t)am, szenvedet(t)él, győzöt(t)ünk *) . 

C) Jövó ' r é s z e s ü l ő . 
Az úgynevezett jövő részesülő az élő-nyelvben hasonlóan sem 

nem jövő sem nem részesülő. Nem tagadhatja ugyanis senk i , hogy, 

*) A bocsátott, tanított; említett, segített; hűtött stb. múlt idői tökből nem 
reppen ki az írónyelv szokása szerint az o, e, ö; de nagyon czelszerü volna, 
ha az írónyelv méltányolná azon vidékek példáját, a hol bocsáttad , tanít-
tunh , emUtlük , segíttétek, hüttünk, stb. alakokat ejtenek , s így a t betűt meg
előző közép hangzókat csak csak azon igéknél tartanok meg, melyekben 
azoknak megtartását a kiejtés könnyítése s a beszédbeli világosság követeli. 
Ilyenek pedig csak azon igéink, melyekben az alap-formabeli fő tő <-vel vég
ződik, s ezt közvetlenül valamely mássalhangzó előzi meg, mint : ránt, re
peszt, tart stb. Nehéz s csaknem lehetetlen volna ugyanis beszéd közben kü
lönbséget tenni a tartunk (jelen) és tarttunk (múlt) stb. között. De ellenben 
mind szebb-hangzású , mind legalább is épen olyan szabatos volna az emlí
tettetek , tanítottátok stb. helyett említtetek, taníttatok alakokat használni, s 
ezeket ekkép az illető vidék (Nógrád, Heves , Gömör, Borsod , s talán még 
több is) szájából az író-nyelvbe átültetni. 
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p. a mikor ezeket halljuk, vagy mondjuk : Sándor állandó foglala
tosságot kapott, az ember halandó, a világi örömök mulandók, az 
ember esendő, a gabona nem kelendő, ha a házamért illendő árt 
kapnék, — nem azt értjük, hogy a foglalatosság állani fog, hogy az 
ember meg fog halni, hogy a világi örömök el fognak múlni, hogy 
az ember el fog esni (erkölcsi tekintetben), hogy a gabona nem fog 
kelni, hogy olyan árt mely illeni fog; hanem értünk olyan foglala
tosságot, mely változásnak vagy megszakadásnak nincs kitéve; ért
jük az embernek azt a tulajdonságát, mely szerint a halálnak alá 
van vetve; a világi örömöknek azt a tulajdonságát, mely szerint rö
vid ideig tartanak ; az embernek azt a tulajdonságát, mely szerint 
akaratja nem elég erős, hogy a kísértetnek ellent állhasson; értjük 
azt, hogy a gabonát a vevők nem keresik ; értünk olyan árt, mely 
a ház értékével arányban van : vagyis érezzük, hogy az állandó, ha
landó, múlandó, esendő, illendő, kelendő csak közönséges tulajdon
ság- vagy melléknevek. 

Én a halandó, állandó stb. szót andó (endö) képzős szónak 
nevezem, s egyúttal megjegyzem, hogy olyan emcfo'-képzős szó, mely 
az illető ige ható-formabeli fő tőjétől származott volna (eshetendő, 
állhatandó) az élő-nyelvben elé nem fordul; más részről azt, hogy a 
létező aweZo'-képzös szók jobbára nem-átható igéktől képződve for
dulnak elé, átható igétől sokkal kevesebb lévén , p. nyújts valamit 
ennek a szánandó embernek; kérem tisztelendő urat stb.; de a szá
nandó és tisztelendő sem azt jelenti a ki szánni fog és tisztelni fog, 
hanem azt a kit szánni és tisztelni kell (szánásra méltó , tisztelésre 
méltó). 

Az ando-képzős szó az élő-nyelvben, mint már föntebb is em
lítem, csak mellék-név képében szerepel. 

Mind ezekből pedig kiderül az, hogy az ó, t} és cmdó-képzős ne
vekre a részesülő nevezet egyátalában nem illik ; azon tulajdonságuk
nál fogva azonban, hogy az illető igék természetét is felölthetik — a 
mint ezt az alábbiakból meglátjuk — a többi nevektől való megkü
lönböztetés végett elnevezhetjük őket igés-neveknek. 
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II. 

Miután az ó, t és andd-képzös szavaink természetét ennyi rész
letességgel tárgyaltam, azt hiszem, bízvást kezdhetek azon bajok 
elésorolásához, a melyeket az élö-nyelv e tényeinek figyelembe nem 
vétele író-nyelvünkben okozott. E bajok pedig mind onnan erednek, 
mert a nyelvtanok tanítása folytán megszoktuk az o'-képzos szót je
len részesülőnek, a í-képzös szót múlt részesülőnek, és az aneW-kép-
zős szót jövő részesülőnek tekinteni. Lássuk azonban a bajokat 
egyenként. 

A) Az d-képzös szók természetének figyelembe nem vételéből 
származott bajok : 

a) Az d-képzős szót mint Önálló fő-nevet nem méltányoltuk. 
Híjában ajánlkozott az élőnyelv ásó, temető, fogó, fedő, olvasó, szabó 
stb. szavaival, az író-nyelv nem bírta elhinni, hogy ezeknek a mintá
jára ó (ő) képzővel helyes új fő-neveket lehetne alkotni, s készebb 
volt vagy idegen istenekhez folyamodni, vagy pedig a magyar nyelv
érzéknek teljesen visszatetsző képzőket alkalmazni. Megcsinálta, 
p. a mérnök, gyakor(l)nok, javítnok stb. fő-neveket, toldván az illető 
igéhez idegen (szláv nik, s a magyar nyelv hangtörvényei szerint : 
nok, nók) képzőt. Megcsinálta a festesz, lövész, építész stb. szókat, 
holott az élő-nyelvben egyetlen egy példa sincs, melyben ász (ész) 
képző, ige-tőhöz járulás által alkotna fő-nevet, mert abban az ász (ész) 
képző mindig fő-névhez ragad (kertész, juhász, méhész, halász , lo
vász, íjász, kanász, vadász stb.). Es miért? mert a jelen részesülök 
tana miatt azt hitte, hogy a mérő, gyakorló, javító, festő, lövő, építő 
stb. szókban az ó (ő) nem jelenthet mást mint azt, a mit a latin ns, 
a franczia ant, a német end, 2JL angol ing az igék részesülőjében. 

b) Az d képzős szót mint öszvetételi melléknevet nem méltá
nyoltuk ; mert nem ritkaság olvasni, p. hálái adó szívet, részt vevő 
keblet. Sőt valamelyik nyelvtan, melyet nem rég olvastam, a rész
vevő és résztvevő között nagy-bölcsen még különbséget is állít föl. 
Holott a dolog veleje az, hogy az d-képzös szó, az élö-nyelv általá
nos szokása szerint, mindig a csupasz név-tőhöz járul akár fő- akár 
melléknév gyanánt szerepeljen, p. fa-vágó fejsze, és fa-vágó. 

c) Az d-képzös szót mint öszvetételi fő-nevet nem méltányol
tuk. Híjában kiáltotta az élö-nyelv naponként fülünkbe hogy, p. ásó 
az a vas eszköz, a mivel ásnak, nem pedig az a ki most ás 5 hogy 
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olvasó az, a mit imádkozás közben olvasnak (számlálnak), nem pe-
• dig a ki most olvas ; hogy adó az , a mit az államnak fizetünk , nem 
pedig a ki most ad ; hogy temető az a hely, a mibe temetnek, nem 
pedig a ki most temet; hogy fedő az, a mivel a, fazekat befedik, nem 
pedig a ki most fed; hogy szabó S/L* cl kinek rendes foglalkodása és 
kereset-módja a ruha-szabás, nem pedig az, a ki most szab; vagyis 
híjába tapasztaltuk hogy az ó (ö) képző ezekben az illető ige-tőtől 
nemcsak valódi, hanem egyúttal olyan fő-neveket alkotott, melyek
ben ő majd mint a cselekvés alanya, majd mint annak közelebbi 
vagy távolabbi objectuma szerepel; híjába kiáltotta ezek után azt is, 
hogy az író-asztal, varró-párna, olvasó-könyv, hálószoba, ülö-szék, evő
kanál, ivó-pohár, vágó-híd, szövőszék, sütő-tekríó, főző-fazok, kötő-tii 
stb. öszvetételekben az o képzős szó épen oly természetű fő-név gya
nánt szerepel, mint a föntebbi önállók; mert író-asztal, a min ír
nak, olvasó-könyv, a mit olvasnak, kötő-to, a mivel kötnek, ivó-pohár 
a miből isznak stb. : mi e kiáltásra süketek maradtunk, a mennyi
ben az új szóknak öszvetétel útján való alkotásánál a d-képzös szót 
e legeminensebb szerep-köréből teljesen kiszoríttuk. Csináltunk és 
csinálunk egyre ütér, hallcső, csalétek, gyufa , lőpor stb.-féle szókat; 
s miért? mert a nyelvtanok jelen részesülője miatt azt hiszszük, 
hogy az ütő (helyesebben verő) ér, hallócső stb. azt az eret jelentené? 
a mely most ver, s azt a csőt, a mely (most) hall stb. 

Állapodjunk meg itt egy keveset, mert az a körülmény hogy 
az efféle öszvetételek író-nyelvünkben naponként szaporodnak, s így 
attól lehet tartani, hogy még visszaható erőt is tulajdonítnak magok
nak, s hogy e szerint az író-asztal, olvasó-szoba, szövőszék, ecö-kanál, 
ivópohár stb. szavaink az írónyelvböl végképen kiszorulnak s ma
gyar köntösüket írasztal. olvasszoba, szószék, evkanál, ivpohár stb. 
szabású frakkal kell felcserélniök, mert különben újabb irodalmunk 
fényes teremébe be nem juthatnak, — minden esetre megérdemli, 
hogy a gyufa, lőpor, ütér, csalétek, hallcso-íé\e öszvetételeknek más 
szempontból is szemök közé nézzünk. 

Nem is említvén azt, hogy a lőpor, ütér stb. szókban a por és 
ér épen ngy lő és üt, mint (alkotójok felfogása szerint) lőtt és ütött 
volna a lövő és ütő szókkal, vizsgáljuk azt, hogy bírnak-e ezek azon 
kellékekkel, melyeket egy felől a szóképzés átalában, más felöl a 
magyar nyelv szóképzési törvénye követel; azaz szabatosak-e logi
kai, helyesek-e philologiai tekintetben. Rövidség okáért vegyük csak 
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a gyufa és lőpor szókat. Magyaráznom nem szükség, hogy alkotójok 
micsoda fogalmakat — illetőleg tárgyakat — akart e szókkal megje
lölni. De a gyufa-ved czélt nem ért, mert ez a valami egy részről 
nem szokott olyan nagy lenni, mint egy fa, más részről ez a valami 
szokott lenni fonalból, sőt papirosból is. Nem ért czélt a lőpor-rú 
sem, mert evvel a valamivel nemcsak lőnek, hanem p. repesztenek 
is. Nem felelt meg e szerint azon egyedül helyes szabálynak, hogy 
az új szó a fogalmat szabatosan kifejezze. A mi pedig a philologiai 
szempontot illeti, bízvást kimondhatjuk, hogy teljesen rossz szókat 
alkotott; mert nem találunk az élő-nyelvben egyetlenegy példát is 
oly öszvetételre, melynek egyik alkotórésze valamely ige fő tője, a 
a másik fő-név volna. Igaz ugyan, hogy a gyufa szóban nincs meg 
a valódi fő tő, a gyújt, de e megtörpítéssel a gyu fő-névvé egy-átalá-
ban nem vált, mert a gyu-t magára épen úgy nem értjük, s nem 
tartjuk fő-névnek, mint nem értenők a nyu és re szókat, melyeket 
valaki a nyújt és rajt igékben levő főnevek gyanánt használna fel 
az öszvetételekben; s így a gyufa szó még rosszabb a lőpornál is. 

Nem tartok germanismusnak (író-nyelvünkben) sokat, a mit 
mások annak tartanak, de e szó-szörnyeket lehetetlen másnak tekin
tenem, mint a német : Zündhölzchen, Schiesspulver, Hőrrohr, Schlag-
ader} Lockspeise szolgai majmolásának. Nem azt akarom evvel mon
dani , hogy ezentúl gyujtó-fa és lövo-por szókat használjunk, mert 
a föntebbiekböl kitetszik, hogy ezek — ha bár helyesek is a ma
gyar szó-képzés szempontjából — nem jók a fogalom szabatosságát 
tekintve. Én a gyufa és lőpor helyett a gyujtóka és lobbanó szókat 
képeztem, s addig, míg más jobbakat nem képez, ezeket használom ; 
gyujtóka szerintiek p. a mondóka, hajtóka, szopóka stb. Olvasóim ítél
jék meg, mennyiben elégítik ezek ki mind a fogalombeli szabatos
ság, mind a magyar szó-képzés kívánalmát. Alig szükség említ-
nem, hogy a többiek helyett a halló-cső, verő-ér, csalogató (ez utolsó 
teljesen elég minden további hozzáadás nélkül) mellett maradok. 

A mely nyelveket én értek, azok között az író-papiros, vívó-
iskola stb. öszvetételekhez hasonló öszvetételek az angol nyelvben 
fordulnak elé. Ha egy angoltól azt kérdjük: what has your davghter 
done yesterday f (mit csinált tegnap a kegyed leánya), s az angol 
azt akarja értésemre adni, hogy alanya folyvást írt, így fog felelni: 
ihe was writing (írt, szó szerint író volt) ; a miből látjuk , hogy az 
angol az ing végű részesülőjét — de csak a to be ~ lenni lét-igével 
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öszvetéve — a cselekvés folytonosságának kifejezésére használja. 
Mind a melleit azonban, hogy a writing, mint részesülője a write=: 
írni igének az ily körülírt hajlításban mindig azt jelenti, a /h'írással 
van elfoglalva: az angol az író-papirost is writing-paper-nek nevezi, 
s eddigelé nem jutott egy angolnak is eszébe, hogy azért, mert a 
tvriting-paper-en valaki oly papirost érthetne, a ki ír, az ilynemű 
nagyon számos ösvetételeket ki kellene nyelvéből küszöbölnie, s ta
lán a német nyelv mintájára, melylyel az angol úgyis testvér, ad 
formám AScAreiópapier, wri£paper-féle öszvetételeket kellene behoz
nia. Az angol nyelv e példáját egyébiránt csak azok kedvéért hoz
tam fel, a kik az író-papiros, evö-kanál, ivó-pohár stb. öszvetételeink-
ben az író, evő, ivó stb. szót nem tudják másképen tekinteni, hanem 
csak mint jelen részesülőt, s legfeljebb mint nomen agentis-t. 

És mit teszünk mi ? Mi — nem tekintvén arra, hogy nyelvünk 
és a német nyelv között ég és föld a különbség, mert a két nyelv 
még csak törzs-rokonságban sincs egymással, annyival kevésbbé 
családrokonságban, — nyelvünk az áltaji, a német ellenben az árja 
nyelvekhez tartozván — az ily Öszvetételeknél teljesen a német nyel
vet vettük mintául. Hogy mi lesz ennek a következése, azt különös 
ész-tehetség nélkül is könnyű átlátni. Annyi bizonyos, hogy ha to
vábbra is abban helyezzük nyelvünk müvelését, hogy azt a német 
nyelvvel minél nagyobb öszhangzásba hozzuk, sokkal hamarabb el
érkezik a „jövő stílusának11 kora, mint gondolnók. Milyen lesz e 
stylus, megítélhetjük ama mutatványból, melylyel a jeles „Koszorú" 
1863. évi november 1-jéről kelt száma Kukoricza Jancsi viselt dol
gait leírja. Humorban van ugyan az egész mutatvány tartva, de a 
humor alatt nagy igazság fekszik. 

B) A í-képzős szók természetének figyelembe nem vételéből 
származott bajok. 

A í-képzős szót mint melléknevet nem méltányoltuk, vagy ta
lán inkább félre-értettük, mert annak ily-nemü használatát hoztuk di
vatba : a felhoztam példa, a felhoztad példa, a felhoztuk p., a felhoz
tátok p., a felhozták p., és a szerettem leány, a szeretted 1., a szerettük 
1., a szerettétek leány, a szerették 1. ezek helyett : a felhoztom p., a 
felhoztod p., a felhoztunk p., a felhoztotok p., a felhoztok(uk) példa, 
és a szerettünk 1., a szerettetek 1., a szerettök 1. Nem lehet felöle két. 
ség, hogy e ragozásnak alapjául az a körülmény szolgált, mely sze
rint az élő-nyelvben eléforduló madár-látta, szú-ette,féreg-rágta, dér-
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csípte-féle öszvetételekben, a látta, ette, rágta, csípte szóban a í-kép-
zős ó'-ragú mellék-nevet félre-ismertük; vagyis abban a hiszemben 
voltunk, hogy a látta, ette stb. nem egyéb, mint a múlt idö tárgyas-
ragozású egyes harmadik személye, a mely hiedelemből azután kö
vetkezetesen folytak a láttam hölgy, láttad h., láttátok h., látták h. 
hasonlóan tárgyas-ragozású alakok. Meg kell tehát mutatnom, hogy 
a madár-látta, szú-ette stb. stb. öszvetételekben a látta, ette nem a múlt 
idő tárgyas-ragozású egyes harmadik személye. Ezt pedig a követ
kező körülmények bizonyítják : 

1) Mikor ezt mondjuk : ezt az almát féreg rágta, távolról sem 
jut eszünkbe, hogy a, féreg és rágta szókat együvé írjuk; holott ha 
ezt mondjuk : ez itt féreg rágta alma, a, féreg és rágta szókat oly 
szoros viszonyban érezzük egymással, hogy a leirás alkalmával némi 
belső kénszerüség arra ösztönöz bennünket, hogy e szoros viszonyt 
a két szónak egybeírása, vagy legalább kapocs-jegygyel öszvekötése 
által a szemnek is láthatóvá tegyük. Egy szóval: nyelvérzékünk bi
zonyságot tesz róla, hogy a féreg-rágta öszvetételben a rágta nem a 
múlt idő tárgyas-ragozású egyes harmadik személye. 

2) Igével csak e kérdésre felelhetünk : mit csinált (csinálsz, 
csináltunk, csinálnátok stb.) , nem pedig erre, milyen ? S miután a 
féreg-rágta (alma v. dió)-ra a milyen kérdés illik, ebből következik, 
. hogy benne a rágta szó nem lehet a múlt idő tárgyas-ragozású egyes 
harmadik személye. 

3) A féreg-rágta öszvetételben a rágta viszony-ragok által mó
dosítható, mert mondjuk : a íéreg-rágtát eldobtam, a íéreg-rágtáról 
ne is szólj, a íéreg-rágtának keserű íze van stb. ellenben : ezt az 
almát féreg rágta mondatban a rágta szó semmiféle ragot nem ve
het föl. 

4) Ebben a mondatban : ezt az almát féreg rágta, a rágta szóra 
a névhatározót (a, az) nem viszonyíthatjuk, holott a féreg-rágta-ban 
levő rágta szóra épen úgy lehet viszonyítnunk, mint akármely más 
névszóra (főnév, melléknév, számnév, névmás), p. ne a féregrágtát, 
hanem az egészségest add nekem. A miből hasonlóan a tűnik ki, 
hogy a rágta a féreg-rágta-ban nem lehet a múlt idő tárgyas-ragozású 
egyes harmadik személye. 

E félre-értésböl támadt azután 
a) Az a baj, hogy az ily alakokat csak akkor tudtuk használni, 

midőn a jelöltök fő-név határozott volt, p. az elolvastuk könyvet visz-
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szaadtam; az írtad levélből megtudtam; a pártoltuk ügy megbu
kott stb.; nem tudtuk ellenben ez alakokat használni, ha a fő-név ha
tározatlan volt, nem pedig azért, mert ezt a magyar ember nyelv-ér
zéke nem engedte, nem engedhette, hanem kénytelenek voltunk ily 
esetben e gyönyörű sajátság mellőzésével a ragtalan <-képzős mel
léknevet használni, p. nem írtuk : ez a pénz egy pár eladtuk lónak 
ára, hanem : egy pár általunk eladott lónak ára; nem írtuk ; egy 
forróan szerette hazát kellett elhagynia, hanem : egy általa forróan 
szeretett hazát stb. 

b) Az a baj, hogy midőn az újabb korban ez öszvetételnek 
iró-nyelvünkben nagyobb tért engedtünk az által, hogy azt többes -
számú névvel is kapcsolatba hoztunk, jobbára így írtunk : az ár
vizek okozták kár , a rablók fenyegették falu stb. e helyett : az árvi-
zek-okozta kár, a rablók-/en?/e^e^e falu. 

Midőn azt mondom, hogy az efféle szerkezetekben a í-képzös 
mellék-névnek okozta és fenyegette alakja van egyedül helyén, nem 
pedig az okoztok(uk)} és fenyegették, annyival kevésbbé az okozták, 
fenyegették, ezt így bizonyítom meg : 

Kétségkívül mindnyájan tudjuk és érezzük, hogy & fenyegette 
alakban az ö, a fenyegettök-ben pedig az ök rejlik. Csak annak kell 
hát végére járnunk, hogy minemű sajátsága van az Ö, különösen 
pedig az ök szónak nyelvünkben. E sajátságot ez egyszerű példa 
menten felvilágosítja : 

1. az ö fegyvere, 
2. az ö fegyverét, 
3. az ö fegyvered, 
4. az ö fegyvered, 
E példákban az ö és Ök mint birtokosok (valódi személy-mu

tatók) szerepelnek, s azt tapasztaljuk, hogy a 3. és 4. alatt, noha több 
ó'-röl (több birtokosról) van szó, nyelvünk szelleme azt kívánja, 
hogy nem úgy mondjuk : az ök fegyvere, és az ök fegyverei, hanem 
az ö fegy verők, és az Ö fegyvereik ; vagyis az ök szó , midőn ö maga 
a birtokos, kétfelé szakad, ó'-jét megtartván, A:-ját pedig a birtokszó
nak engedvén át; valamint továbbá azt is tapasztaljuk, hogy a bir
tokszó a 2. és 4. alatt egy az ó'-től és ó'fc-töl idegen elemet kapott, t. i. 
az i betűt, mely az ily (birtokviszonyi) szerkezetben a birtokszó töb
bes voltát jelöli. 
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Vegyünk most oly példát , melyben az ö és ök helyett más 
szó szerepel, p. 

1. a katona fegyvere, 
2. a katona fegyverei, 
3. a katonák fegyvere, 
4 . a katonák fegyverei, 

s azt látjuk, hogy a föntebbi 3. és 4., és az itteni 3. és 4. között kü
lönbség van. E különbség azonban csak az alakra v. külsőre , nem 
pedig a lényegre v. belsőre vonatkozik, mert az illető elemek mind 
a két példában ugyanazok , csakhogy nem ugyanazon rendben for 
dúlnak elő. Ebben ugyanis : 

az ö fegyverök, az ö az, a mi ebben : a katonák fegyvere, az 
utolsó betű (e) ; s az ö fegyverök-ben a k a z , a mi a katonád fegy
vere-ben a dőlt k. Ebben : 

az ö fegyvereik, a dőlt betűk megfelelnek a katonád fegyve-
m'-beli dőlt be tűknek*) . 

Ez egybevetés után már könnyű lesz átlátnunk , hogy ezen 
szerkezet : a rabló-fenyégette falu megfelel : az 3 fegyvere, és a ka
tona fegyvere 

e szerkezet : a rabló-fény égette faluk megfelel: az ö fegyverei, 
és a katona fegyverei 

e szerkezet : a rablók-fenyégette falu megfelel : az ő fegyve
rök, és a katonák fegyvere 

végre e szerkezet : a rablók-feny égette-faluk megfelel : az ő 
fegyvereik, és a katonák fegyverei szerkezeteknek. Vagy más szó
val, ily szerkezet: a rablók-fenyegettök (fenyegették) falu, és a rab
lók-feny egettök (fenyegették) faluk, csak úgy volna helyes , ha he
lyes volna így szóllani : az ők fegyverök — a katonák fegyverök, 
és az ők fegyvereik — a katonák fegyvereik. 

Azt az ellenvetést sem lehet itt t enni , hogy : a rablók-fenye-
gelte falu, és a rablók-feny égette faluk szerkezetben semmiféle bir-
tokviszonyi fogalom nincs ; nem lehet pedig azér t , mert az ö és Ók, 

*) E ke't rendbeli példák egybevetéséből egyúttal arról is meggyőző
dünk, hogy az a tan , melyet a különben jeles Révai is hirdetett, mely sze
rint t. i. így kellerie a 3. és 4. alatti birtok viszonyt szerkeszteni : a katonák 
fegyverök, és a katonák fegyvereik nyelvünk szellemében egyátalában nem 
alapszik, mert az ily szerkezetek csak akkor volnának helyesek, ha így be
szélnénk : az ök fegyverök, és az ök fegyvereik. 
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valamint a többi személy-mutatók is (én, te, mi, ti) nemcsak birtok
rag képében, hanem személyrag képében is szerepelnek nyelvünk
ben , s mind a két esetben ugyanazon szabályok szerint függednek 
az illető szóhoz. így p. 

1. általa és általuk, 
2. háza és házuk, 
3. mellette és mellettök, 
4. gyermeke és gyermekök-ben az 1. és 3. alatt az 6 és ok sze

mélyrag-, a 2. és 4. alatt pedig birtokrag képében jelennek meg, és 
mégis az 1. és 3. alatt épen azon alakban ragadtak, mint a 2. és 4. 
alatt. Félre-értésbÖl származott 

c) Az a baj, hogy a í-képzös mellék-nevet oly öszvetételekbe hoz
tuk, melyekannak természetévelegyátalábanmegnem férnek. írjuk p. 

1) sorsüldözöttek, a sorsüldözött szerencsétlenek, a sorsüldözöt
teknek menedéket adott stb. és 

2) a sebet kapott tiszt lerogyott stb., holott az élö-nyelv sem 
az 1. sem a 2. alatti öszvetételt nem ismeri. Ebben ugyanis csak e 
kétféle Összevétele fordul elé a í-képzös mellék-névnek : szú-etie, 
és szárnya-szegett. A sorsüldözött öszvetétel már sem az egyik
nek sem a másiknak meg nem felel, holott ha írjuk vala : a sors
üldözték , a sors-üldözte szerencsétlenek, a sors-üldöztéknek mene
déket adott stb., mind magyarabbúl, mind szebben (mert kevesebb 
í-vel) szóltunk volna. A 2. alatti öszvetétel pedig még helytelenebb, 
mert ezt helyre sem lehet igazítni. A seb-kapta ad formám : dér
csípte , szú-ette nem illik rá, mert az élö-nyelv analógiája szerint azt 
tenné sebtől v. seb által kapott (tiszt). De nem illik rá a sebe-kapott 
sem ad formám : szárnya-szegett, színe-hagyott, mert akkor meg azt 
tenné : sebére nézve kapott. Ez utóbbi analógiát különben is csak 
csínyán szabad utánoznunk, mivel ez nagyon szűk korlátok közé 
van szorulva az által, hogy az illető fő-név mindig valamely részét 
látszik a jelzetté másik fő-névnek jelenteni, p. farka-vágott tyúk, 
ina-szakadt ló, színe-hagyott posztó, szárnya-szegett gólya, esze-ve-
szett ember stb., valamint az által is, hogy itt a í-képzős szót magát 
is nagyon meg kell választani, mert a mint látjuk, az nem csak át
ható , hanem nem-átható igétől is fordul elé, a midőn az elsö-rendü 
(szú-ette, hideg-vette) öszvetételben a íképzös szó egyedül és kizáróan 
átható (tárgyesetet vonzó) igétől származik, s más-nemütöl nem is 
szárraazhatik. A sebet kapott, s a mi még ennél is rosszabb, a sebet 
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kapta (tiszt)-féle öszvetételre nézve hát nem marad egyéb hátra, 
mint egyenesen kidobni, mert az élő-nyelv a í-képzös mellék-nevet 
cselekvő értelemben (kivévén talán egy pár egészen sajátságos s el-
lipticus kifejezést, mint : bíró-viselt, katona-viselt ember) nem is
meri, s épen ezért nem használ a sebet kapott-nak semmiféle gyógy 
(gyógyszer). 

d) Az a baj, hogy már ily szerkezetekkel is találkozunk : ha 
az óhajtom czélt elérem, a már említem és még emlitendem szabály 
stb. Hibásnak tartom e szerkezetet azért, mert az élő-nyelv csak 
féreg-rágta, jég-verte szerkezetet ismer, mint az átható igéktől szár
mazott í-képzös szók kizáratos tulajdonát, s bizonyosan nem hallotta 
senki, hogy magyar ember így szólít volna : az idén hiáeg-veszi lesz 
a baraczk, hiáeg-vevé almát eszünk, annyival kevésbbé : hideg-ve-
endi gyümölcs. Nem szolgálhat alapúi az ily szerkezetre az efféle 
szóllás is : ha fáj a fogad, tégy rá tűröm füvet, mert mindenikünk 
tudja és érzi, hogy e szóllásban a fű-vei a tűröm csupán tréfa czél-
jából van egybe szerkesztve, s hogy e szerint e szerkezetre szófü-
zési analógiát alapítni nem lehet. 

C) Az andó-kévz'ós szó természetének figyelembe nem véte
léből származott bajok. 

Azon andef-képzős szónak, mely az élő-nyelvben átható igétől 
képezve (szánandó, tisztelendő) fordul elé, cselekvő értelmet is tu
lajdonítottunk. Nem szükség mondanom, hogy ennek az élő-nyelv
ben késztető vagy nógató értelme van, s így részesülőnek a nyelv
tanok is csak annyiban nevezhették, a mennyiben a latin damnan-
dus, legendus stb. alakokat a latin nyelvtanok participiumnak (par-
ticipium necessitatis) nevezik. Cselekvő értelmet tulajdonítottunk pe
dig az cmdó-képzös szónak e három esetben : 

a) Midőn azt a létigével öszvetéve (körül írthajlításban) hasz
náltuk, p. az öcsém tegnap volt levelet írandó. 

b) Midőn efféléket írtunk: az angolok a háború kitörését meg-
gátolandók, vagy : az angol kormány a háború kitörését meggáta-
tolandó, a tett ajánlatot elfogadta. 

c) Midőn az efféle szerkezetekben használtuk : az elnöknek 
a gyűlést megnyitandó beszédét olvastam; a lobogó sérelmét meg
bosszulandó sereg hajóra szállt. 

3SYELVT. KÖZLEMÉNYEK. III, 15 
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III. 

Ezek után önkényt adja magát elő az a kérdés, micsoda szem
pontból kell hát tekintenünk azon szókat, melyeket nyelvtanaink 
részesülő névvel neveztek. 

E kérdésre én a föntebbiek nyomán azt a feleletet adom, hogy 
a nyelvtani részesülőket az élő-nyelv szempontjából kell tekinte
nünk, vagy más szóval : szorosan ki kell jelölnünk azon határokat, 
melyek a tárgyaltom képzős szókat a nyelvtani részesülőktől elvá
lasztják. Kimondtam evvel egyúttal azt is , hogy én a részesülőket 
írónyel vünkből kiszorítni nem akarom. Vegyük tehát a részesülő
ket sorjába, s vizsgáljuk őket csupán az átható igéknél, a mennyi
ben a különbség ez igéknél tűnik legjobban szemünkbe. 

A) J e l e n r é s z e s ü l ő ' . 

Ha nyelvtanárainktól azt kérdjük, micsoda szó ez : fogyasztó, 
tízet tehetünk egyre, hogy azt felelik : a fogyasztó a fogyaszt igének 
jelen részesülője; holott a fogyasztó sem nem jelen sem nem része
sülő. Hogy nem jelen, erre nézve elég csupán a nyelv-érzékre hivat
koznom, mert p. & fogyasztó közönségen nem érti egy magyar is azt 
a közönséget, a mely most fogyaszt, hanem azt a mely fogyasztani 
szokott, a melynek az a szokása s tulajdonsága van, hogy fogyaszt. 
Hogy pedig nem részesülő, kitűnik abból, mert így beszéllünk : itt 
sok ser-fogyasztó ember van, annál a háznál sok fa-vágó ember 
szokott állani, nem pedig sert fogyasztó, és fái vágó. 

Ha nyelvtanárainktól újra azt kérdjük, micsoda szerkezet ez : 
ser-fogyasztó? a latin és német nyelv kaptájára ütött magyar gram
matikából azt felelik, hogy ez hibás szerkezet, s helyesen így kel
lene lennie: sert fogyasztó • holott a szerkezet épen így volna hibás, 
mert a fogyasztó még e szerkezetben is nem a nyelvtani (jelen) ré
szesülő, hanem az élő-nyelvbeli o'-képzős szó, mely azon főnévnél, 
melylyel kapcsolatba j ő , semmiféle ragot nem tűr * ) , s így épen 

*) Ily természete csupán az ó-képzős és az ás (és) képzős szónak (fa-vá
gás, széna-kaszálás, víz-hordás stb.) van, nincs ellenben az ige többi részei
nek, s különösen pedig személyes alakjainak, mert nem mondjuk : fa-vágok, 
fa-vágsz, fa vágtunk, fa-vágtál stb. Teljesen helytelen annálfogva az arca-
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olyan főnévi szerepet visz, mint akármely más főnév, melylyel az 
öszvetétel útján új fogalomra akarunk szert tenni, p. ablak-szárny, 
párna-^a/, ház-fedél stb. 

De lássuk hát, miképen lehet a fogyasztó-t és ser-fogyasztó-t 
részesülövé tenni. 

A fogyasztő-t részesülövé úgy tehetjük, ha elébe hozzáillő ige
határozót teszünk. Az alábbi példákból ki fog tetszeni, hogy e szót: 
igehatározó micsoda értelemben veszem. Például ezek : 

nagy mértékben fogyasztó, 
sokat fogyasztó, 
kevés eleséget fogyasztó, 
apródonként fogyasztó, 
külföldön fogyasztó ; 

egy szóval, ha & fogyasztó szót úgy tekintjük, mint a, fogyaszt igétől 
természetére nézve nem különböző szót. Nagyon jellemző az J-kép-
zös szó és a részesülő közötti különbségre nézve e vers: hús-hagyó, 
engem itthon hagyó ! (Csokonai, Dorottya). Ebben ugyanis az első 
(hús-) hagyó o'-képzős szó, a második pedig részesülő. 

A ser-fogyasztó-h&n a fogyasztó-t részesülövé úgy tehetjük, ha 
a ser alany-eseten teszünk kellő változtatást^mivel ellenkező esetben 
a fogyasztó folyvást o-képzös szó marad. Ha p. ezt mondjuk : rossz 
ser-fogyasztó vendégek, ezen azt értjük, hogy valahol oly rossz ven
dégek vannak, a kik sert szoktak inni; ellenben ha azt mondjuk : 
rossz sert fogyasztó vendégek, ekkor már a fogyasztó-nak részesülő 
értelmet adtunk. További példák lehetnek a fentebbiek is, ha a ser 
szót egyúttal kellően módosítjuk, mint 

a sert nagy mértékben fogyasztó, 
a serét apránként fogyasztó stb. 

B) Múl t r é s z e s ü l ő . 
Az egyszerű f-képzős szót vágott (fa), aszaH (gyümölcs) stb. 

részesülővé teszszük, ha elébe oly ige-határozót teszünk, melyet a t-
képzős szó szenvedő-értelmű volta megenged, p. 

képez, körvonaloz , képvisel, távír, pártfogol, igeragoz (conjugare) , hangsúlyos, 
kárpótol stb. képzésű ige, vagyis minden olyan öszveté t -1 , melynek első ré
sze alany-esetben álló fő-név, második része pedig ige. 

15* 
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az ezelőtt két évvel vett ház, 
a Pest városában vett házak, 
egy olcsón vett ház, 
az államtól vett ház stb. 

A ragozott í-képzős szót részesülővé teszszük épen úgy, mint 
az egyszerű í-képzős szót, p. 

az ez előtt két évvel vettem vetted vette, vettünk vettetek 
vettök ház ; 

a Pest városában vettem vetted vette, vettünk vettetek vettök 
házak; 

az államtól vettem stb. ház. Nem válhatik ellenben részesülővé 
a ragozott í-képzős szó, ha az én te b', mi ti ök személymutatókat a 
rajtok fekvő súlynál fogva ki kell tennünk, p. 

az én-vettem lovat lopták el, nem a te-vettedet, 
az ő-hozta gyümölcsből ettünk, nem a ti hoztotokból, 
a mi-vettünk ruháról beszélünk, nem az ök-vettéről'=: ő-vet-

tökről; 
mert ha ily esetben részesülövé akarnók tenni a ragozott í-kép-

zös szót, azon kényelmetlen helyzetbe jönénk, hogy a vele kapcso
latban levő szót v. szókat (igehatározót) vagy együvé kellene vele 
írnunk, vagy az együvé-tartozást kapocs-jegygyel kitüntetnünk, p. 

az én-a-pesti-vásáron-vettem lovat, 
a mí-a-múlt-héten-vettünk házról stb.; 
mely körülmény aztán a mondat érthetőségének is nem kéve 

set ártana. 
A mi a madár-látta, hideg vette-{ele öszvetéteket illeti, az ezek

ben előforduló í-képzős szót hasonlóan nem tehetjük részesülövé, 
még pedig az épen mondtunk oknál fogva. E példákban ugyanis : 

a lány-okozta kár v. károk, 
a lányom-okozta kár v. károk, 
a lányod-okozta kár v. károk, 
a lánya-okozta kár v. károk, 
a lányunk-okozta kár v. károk, 
a lányotok-okozta kár v. károk, 
a lányuk-okozta kár v. károk, 
a lány, lányom, lányod stb. épen azt a szerepet viseli, melyet a 

világosan kitett ö; e példákban pedig: 
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a lányok-okozta kár v. károk, 
a lányaim-okozta kár v. károk, 
a lányaid-okozta kár v. károk, 
a lányai-okozta kár v. károk, 
a lányaink-okozta kár v. károk, 
a lányaitok-okozta kár v. károk, 
a lányaik-okozta kár v. károk 

a lányok, lányaim, lányaid stb. azt a szerepet, melyet a világo
san kitett ők. Ezt mutogatni nem is szükség, mert minden látható 
és láthatlan tárgy (concret v. abstract), a mely nem én és nem te, 
csak Ö helyett állhat; és minden tárgyak, a melyek nem mi és nem 
ti, csak 'ok helyett állhatnak. Ha tehát ezeket így mondanók: 

a lány-az-ablakban-okozta kár, 
a lányok-a-mult-héten-okozta károk, 
a lányod-a-két-évvel- ezelött-a-kertben-okozta károk stb. 
ugyanazon kényelmetlensége volna a mondatnak, melyet fen 

tebb a kitett személy-mutatóknál láttunk. 
Még csak azt kell megemlítnem, hogy az a körülmény, mely 

szerint a féreg-vágta, jég-verte stb. öszvetéteknél a í-képzös szó az 
élőnyelvben mindig igekötö (ki, fel, be , össze stb.) nélkül fordul 
elö , czélszerünek mutatja, hogy az ezekhez hasonló szerkezeteket 
az iró-nyelvben csak akkor használjuk, a mikor nem-igekötös igé
vel van dolgunk, ellenkező esetben más szerkezethez folyamodván. 
Nem látszik ennélfogva az efféle szerkezet czélszerünek : 

az öcsém-széttépte irományok, 
hanem ez: 

az öcsém által széttépett irományok. 
E kíméletet nyelvünknek a í-képzös szóban mutatkozó gyö

nyörű sajátsága minden esetre megérdemli. 

C) Jövő részesülő. 
Az ando-képzös szónak az a természete, hogy mihelyt a kellő 

igehatározóval részesülövé teszszük, késztető értelme mellett jövő 
időt is jelölhet. Állhat egyébiránt a mondatban mind jelző, mind (a 
létigével kapcsolatban) praedicatum gyanánt, p. 

a fő-városban állitandó szobor, 
az Oroszországba szállítandó gabona, 
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ez a fa még ma felvágandó, 
ezek a könyvek itthon lesznek olvasandók ; 

vagy más szóval: az anc?o-képzős szónak időt jelölő ige-határozóval 
késztető és egyúttal jövő-idejü értelme van, más-nemü igehatározó
val pedig majd késztető, majd jövő-idejü, a mit a beszéllő v. író czél-
jából lehet megítélni. 

Czélomat teljesen elértem, ha sikerült nyelvünk barátait meg
győznöm a felől, hogy a részesülőkről való tan, s kivált az átható 
igék körül, sokkal komolyabb figyelmet érdemel, mint a milyent arra 
eddigelé fordítva látunk. A helyes irányt azonban a szükséges re
formnak csak az a meggyőződés adhatja, hogy a részesülők — s 
köztök főkép az ó-végü részesülők (jelen részesülő) nyelvünkben 
csak másod-rendü vagyis oly szerepet játszhatnak, melyet nekik az 
illető (o, t, andó) képzős szók az iró-nyelv kedvéért — salvo jure 
dominali — engedélyeztek. TAKÁCS ISTVÁN. 

Közöljük most Vass József bizottsági tagnak észrevételeit, a 
melyek az által nem váltak feleslegesekké, hogy Takács úr némi kis 
változtatásokat tett a czikkében. 

Bíráló legott kezdetben nem tartja helyesnek az élő- s írónyelv 
közti különböztetést, főleg nálunk, hol az élőnyelv ( = szokás, usus) 
egyik egyetemi alaptörvényül tekintetik , s ez az oka, hogy a ma
gyar élő s irodalmi nyelv közt nincs lényeges, szembeszökő különb-' 
ség; innét írhatta Corvin Mátyás olasz udvaroncza , Galeotti : „a 
magyarok, akár nemesek, akár pórok, csaknem azonegy módon 
szólnak, mindeneknél ugyanazon kiejtés, azon szók, s azonegy ki
fejezés ; a miért a magyar nyelven készült költemények falun és vá
roson, közép és alsorsuak által egyformán értetnek." Ez ma is így 
van. A nyelvjárások annyiban különböznek egymástól, a mennyiben 
több vagy kevesebb ős sajátságait őrizték meg a nemzeti nyelvnek, 
s csak ennyiben térnek el az írónyelvtől többé vagy kevesbbé, de 
a tudomány figyelem s, hol kell, kellő méltánylat nélkül nem hagyja, 
miután a szokás ( = usus) az „quem penes arbitrium est et jus et 
norma loquendi." Nálunk az írónyelv = szabályozott élőnyelv. Nem 
is ismerek tanúit magyart, ki fesztelen társalgás közben másként be
szélne, mint írásban szokta a nyelvet használni; pl. az zX'-es igékkel 
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csak úgy él társalgás, mint írásban : ha nem, azt ugyan rosszul te
szi. Ha e különböztetést a két nyelv közt elejtjük, s hozzá még t. 
Hunfalvy Pál úr azon találó megjegyzését: „A részesülöket nevez
zük igés-névszóknak s vége minden félreértésnek", — elfogadjuk, 
/Szerzőinek különben dicséretes műgonddal készített értekezését egy
szerű tudomásul vehetjük; mert így azután az élőnyelv az igés név
szókat (tehát nem többé r é s z e s ü l ö k e t ) csakugyan ismeri. 

Egyébiránt Bir. figyelemmel kísérte a dolgozat minden sorát; 
mert sokat tartalmaz, mi méltán ébreszt figyelmet és serkent bővebb 
nyomozás és fejtegetésre : honnét a részletekre vonatkozó észrevé
teleit következőkben terjeszti elé : 

Sz. állítja (211. 1.) : „Az d-képzős szók, mint fő-nevek, az élő
nyelvben hármas szerepet viselnek, t. i. némely igéktől, <f-képző hoz-
zájárultával azonnal fő-név származik ; más igéknél pedig az ó-kép
zős szó fő-névvé csak úgy válik, ha egyiknek valamely főnevet elébe, 
másiknak meg utána teszünk." 

Helyes. Csak hogy így általánosságban kimondva iiem tanít 
többre, mint a mennyit úgy is tudtunk. Jó szolgálatot tesz Sz. a szó
alkotásról szóló tannak, ha részletesen kifejti, mely igékből lesz 
a) elébe-, b) utána -tétellel összetett főnév. Hogy az idézett megjegy
zésnek hasznát vehesse nyelvtanunk, okvetlenül, ide vágó szóalko
tási szabályokra van kiáltó szükség, ilyeneket azonban sajnosán nél
külözünk ; holott nem volna ügyes-bajos dolog azok megállapítása, 
főleg ha efféléket szem előtt tartunk: harangoí ütő, fogai vájó, keiét 
kötő stb., és: evö kanala, ivó pohara, varró tűje, író asztala, háló 
szobája stb. 

JSir.-nak ugyanezen észrevételt kell tenni Sz. azon állítására, 
hogy „az 6 képzővel származott szók, mint mellék-nevek, az élő
nyelvben kettős szerepet viselnek" (211. 1.). 

A 213. 1. Bíráló pleonasticus ragozást lát ezekben: be-belé, hez-
hozzá, nak-neki, rajt-on, mik csak nyomosítás tekintetéből tűrhetők. 
Hogy fúl ige igenis van, kitűnik csak e példából is : egy vigyázta-
lan gyerek a vízbe fúlt; nemis ám a vízbe belefúlt; mert: be = be
lé. Hogy mások : nyúlni, kapni, mint: hozzányúlni, rajta-kapni, Bir. 
átlátja; de azt át nem láthatja, mi különbség van: az ételhez nyúlni 
és ételhez hozzányúlni, valamint a lopáson kapni és lopáson rajta
kapni közt, miután hez — hoz+zá, on = rajt-f-a; hanemha tán egy 
kis nyomosító erő. 
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213. 1. a) a <-képzös szók közöl, melyek vesznek föl minden s 
melyek csak bizonyos viszonyragokat ? 

214. La tudat és ijedet főneveket, hogy az élőnyelv nem ismeri, 
azzal nincs bajunk; ismerte a régi kor, ott van a Jászai-codex co-
lophonjában : születet után 1466. „Multa renascentur, quae jam ce-
cidere, cadentque vocabula, — si volet usus." — Horat. 

Bir. nem érthet egyet /&.-nek exegetikájával. A két értelmezés 
közöl (216.1.) Bir. az elsőt tartja helyesnek; Sz.-nek a második jobb, 
habár erőtetett. „Grammatici certant, et adhuc sub judice lis est." 
Horat. 

216. 1. szánandó (miserandus), tisztelendő (reverendus) stb. bi
zony deákos alakok; azért csinált a reformatio: tiszteletes-t, helye
sen ; mert a két említett igés-névszó csak annyit akar jelenteni, mint: 
szánni-, tisztelni-való. 

Szerző okoskodására, 217. 1. a), Bir. röviden csak azt jegyzi 
meg: ásó, temető, fogó, fedő, olvasó, szabó stb. a cselekvő alanyról 
menvén át a tárgyra, vált belőlök önálló főnév, miként ma is szerepel
nek. Bizony jelen részesülők voltak azok hajdan, Verseghy F. szerént, 
ma pedig mint igés-névszók (nem bánom, o-képzővel) szerepelnek. 

A mit $2. 218.1. hosszasan magyaráz, arra is csak az az észre
vételem, amit a 216. 1. mondottam, hozzá adva még ezt: a háló, ülő, 
evö, ivó stb. főnevek, de működő alanyok helyett állnak, mi kitűnik 
a vele összetett szó személyragozásakor: háló szobája , ülő széke, 
evö kanala, ivó pohara stb. 

223. 1. a jeles Révai hirdette tan szerént mondanunk s írnunk 
kellene : a katonák fegyverök és a katonák fegyvereik , mi Sz. meg
jegyzése szerént, nyelvünk szellemében egyátalában nem alapszik; 
mert az ily szerkezetek csak akkor volnának helyesek, ha így be
szélnénk : az Ök fegyverök, és az Ök fegyvereik. Bir.} a nélkül, hogy 
ajánlaná, Erdélyre mutat, hol ez honos, megszokott, közkeletű: az 
ök apjok, az ök testvéreik, az ök falujok, az ök jövedelmeik stb. Hihető 
a nagy Révai ezt ismerte s ez után indult, valamint irodalmi nyel
vünk is tetemes részét köszöni az erdélyinek, hol az, főleg a fejedel
mek időszakában, nem csak az oltár, udvar, hanem még a törvény
hozás és államkormányzás közege is volt. Elvitázhatlan, hogy a hal-
Iánk, érténk és hallók, értök, valamint a hallanánk, értenénk és halla
nók, értenÖk, igeragozási külön alakok Erdélyben megőrzött nyelv
kincseink. 
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226.1. e kérdésre : „Micsoda szempontból kell tekintenünk azon 
szókat, melyeket nyelvtanaink részesülő névvel neveztek?" adott azon 
feleletére $z.-nek: „az élö-nyelv szempontjából," Bir. azt feleli: nem 
elég! Valamint mindennek, mi tér s időben létez, fejlődési folyama 
van : úgy bármely nemzet nyelvének is , mint müszerves egésznek. 
Történelmi múltját tehát nem ereszthetjük feledéknek. Az élö-nyelv 
mellett tekintettel kell lennünk a nyelvfejlődés históriai múltjára, 
először is nyomoznunk kell, mit mond e kérdésre nézve a múlt ? Az 
után kell csak körültekintenünk: mit mond az élőnyelv ? 

226.1. Bir. nem tartja helytelennek : arczképez (arcz-kép), kör-
vonaloz (kör-vonal), igeragoz (ige-rag), hangsúlyoz (hangsúly), kár
pótol (kár-pót), stb., mert vannak: hajporoz, rózsavizez stb., sőt Er
délyben : nádmézez (czukroz). Más egészen (s az ilyek ellen 2?ir.-nak 
nincs kifogása), ha az összetett szónak utófele gyökige, mint: távír, 
vagy homályos származék, mint: képvisel. 

227. 1. rossz serfogasztó vendégek oly vendégek, kik rosszul fo
gyasztják a sert; rossz sert fogasztó vendégek oly vendégek, kik rossz 
sert fogyasztanak ; mert, ha Sz. magyarázata állna (rossz vendégek, 
kik sert szoktak inni), e szórendet föltételezné: „serfogyasztó rossz 
vendégek." 

Bir.-nak. a czímzett értekezés olvasása közben felmerült lénye
ges észrevételei az eddig mondottakban határozódnak; melyeket 
azonban nem kíván olyánokúl tekintetni, hogy miattok a különben 
ügyesen végrehajtott dolgozat egyszerűen félretétessék; sőt a benne 
foglalt figyelemébresztö eszmék, kerekded kivitel, tiszta s könnyű 
folyású nyelv, mind igen ajánlják, hogy az az Akadémia nyelvosz
tályának szakközlönyében („Nyelvtudományi Közlemények"), méltó 
helyét elfoglalja. I génybe veszi-e Sz. ezen észrevételeket, nem tar
tozik Bir.-hoz, miután a dolgozat sorsára ható feltételezéssel erköl
csi nyomást gyakorolni esze-ágában sincs -Bir.-nak. Mint szándékot 
annyit itt kifejezni nem tartózkodik, hogy azon esetre, ha Sz. kézi
ratajelenalakjában bocsáttatik közre, alkalmat nyújt Bir.-nak a kér
déses tárgyra irányuló nézeteit ugyanazon közlöny néhány lapján 
bővebben kifejteni. 

Vácz, febr. 6-dikán 1864. 
VASS JÓZSEF. 



NÉMELY LÁTSZÓLAGOS KÉPTELENSÉGEK 
A CSUVAS-TÖRÖK HANGVISZONYOKBAN. 

Mrj S-oQv^stzs ávőgeg 'A^r\vaioi! kiálthatnék föl exordiumúl én is 
midőn a t. Osztály előtt képtelenségekről merészlek beszéllni, ele
jét veendő az a fölött méltán várható indignatiónak. De nem tartok 
tőle, hogy az osztályülés elé nem való tárgyat választottam volna; 
mert hiszen hozzávetettem, hogy ama képtelenségek nem valóságos, 
hanem látszólagos képtelenségek, és olyan képtelenségtől, mely va
lóban nem az, várni lehet némi érdekes és hasznos tanúságot is. 
Czélom pedig néhány adalékot nyújtani annak az igazságnak bebi
zonyításához, hogy eredeti rokonságban levő nyelveknek eredetileg 
egyező egyes szava, történeti hangfejlödés illetőleg hangváltozás kö
vetkeztében, az egyik nyelvben a másikbelitöl merő különböző ala
kot ölthet magára, s hogy a hasonlító nyelvészet, midőn ily két szó
alaknak eredetileg egy voltát ismeri el, korántsem esik az absur-
dum-hivésnek könnyelmű vétkébe, foltéve hogy az illető nyelvek 
szabályosan mutatkozó hangviszonyaiból amaz elismerés kényszerű
ségét ki tudja mutatni. Mert hiszen tudva van, hogy a hasonlító 
nyelvészet nem azért tart két rokonnyelvbeli különböző külsejű szó
alakot a jelentés egyezése mellett eredetileg egyezőnek, m e r t 
azok különbözők, hanem bizonyos okok által arra kényszerítettnek 
vallja magát, n o h a azok különbözők. Mindamellett a hasonlító 
nyelvészetnek ezen oldala, az egymástól eltérő alakú rokon szók 
elismerése, keltett föl leginkább ellene gáncsos kifogásokat, melyek 
szinte rossz hírbe hozták; részint méltatlanul, mert a gáncsolok restel-
ték az elismerésre kényszerítő okokba is ereszkedni; részint igazsá
gosan, mert a hasonlító nyelvészet, értem itt a magyar-altajit, hébe-
hóba olyas egyezést is talált fölállítni; melynek elismerésére nem 
szolgált vagy nem szolgálhatott egyszersmind az illető okok kifejté-
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sével. Míg a hasonlító nyelvészet csak efféle szóegyezésekkel áll 
elé, milyenek magy. vér = finn veri, cserem, vir v. vür; m. wien-ni == 
f. ménen, cserem mías (causat. wun-t-as); m. Hornok = tör. kum, 
kicsi = tör. kücük, m. hét = tör. jedi; m. halni = f. kuolen, cser. 
kol] m. kö = finn kivi, osztj. &ew, cser. &it stb., senki sem bántja, 
nem is bánthatja okosan; de nem minden egyezések olyan szembe
tűnök mint ezek, s mégis léteznek és valók, s természetesképen 
a hasonlító nyelvészetnek nem csak jogában, de kötelességében is áll 
ezeket is fölkutatni és kimutatni, ha csak adatainak hiányossága 
miatt nem akar töredékes rendszer-épületet rakni. De az elismerendő 
egyezés lehetőleg be legyen bizonyítva; különben a ráfektetett kö
vetkeztetések , mint porladozó köre rakott súlyos falrészek, elébb-
utóbb romba dőlnek. 

Midőn tehát a hasonlító nyelvészetnek ilyen szembe nem tüno 
szóegyezések fölkutatására való jogosultságát és kötelességét nem 
annyira bebizonyítani (mert hiszen azt mindenki mint magától ér
tődőt elfogadja), mint inkább igen kirívó, és valóban, ha az okki-
mutatás elöl egy perczig behunyjuk szemünket, képtelennek látszó 
néhány esettel élesebb világosságba akarom helyezni, — egyszers
mind oly biztos járású nyelvhasonlítási térre lépek, a melyen az 
egyezésnek minden megkétlésen fölül való meggyőző, megingatha
tatlan kimutatását lehet eszközölni, és mégis a kimutatott szóegye
zések első tekintetre képtelennek látszanak! E tért képezi egyfelől 
a csuvas nyelv, másfelöl a török (beleértve a tatárt és jakutot is); a 
csuvas és a török nyelvek pedig ugyancsak testvérnyelvek, úgy mint 
a német és szkandináv, a cseh és az orosz nyelvek. Bár mily bátran 
tehetjük is ez állítást, mégsem lesz haszon nélkül, biztosabb meg
győződés végett, e testvériségnek rövid körülrajzolását adnom. 

Hogy a csuvas nyelv legutójára csak a török nyelvekkel való 
egvségböl vált el, s még ezen elvált állapotában is velők egy szoro
san összefüggő nyelvcsoportot képez, az ama nyelvnek úgy szókincsé
ből mint grammatikai alakjaiból világosan kitűnik. Az eltérés csak 
annyi, a mennyi távolabb álló dialectusok között szokott lenni; azaz : 
a szók is a grammatikai alakok is legnagyobb részt ugyanazok a 
két nyelvben, nem lényeges vagy az alakegyezés körén még belül 
levő hangtani különbséggel; vagy ha több az alaki eltérés, mégis a 
szónak csak egy részén vagy helyén mutatkozik, a többi félreismer-
hetlenül egyezvén. Itt egyelőre a csuvas r-re figyeltetek, mely igen 
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rendesen = tör. z és s (magy. sz) szó közepén és végén, p. o. pira = 
bize, tat. bizgá nekünk, sirci = sizá, tat. sizgá nektek, sakkir nyolca. 
= sekiz, tuhhur = dokuz, kojb. togos, kar. tohos. E hangváltozás 
(hogy t. i. s, 2-böl r lesz), nagyon szaporítja az r hang eléfordulását a 
csuvásban (mert az eredetileg már a törökben is meglevő r is r-nek 
marad), s így a csuvas nyelv hangtani jellemében egy kiváló vonást 
képez. Ezek után, a csuvas és török nyelvek testvéri rokonságának 
elétüntetésére, elsőben vagy 100 egyező alapigét mutatok be (a csu
vas igéknek csak tőalakját hozván föl, a mint az as} es infinitivus-
képző előtt hangzik). 

csuv. ag: vetni, serere — tör. 
ek-mek. 

an : leszállni — en (in)-mek. 
ala : szitálni — ele-mek, kojb. 

elgá (praes. elgTrben). 
od : lépni — ad-mak (adi'm 

admak). 
ojr, ojir: elválasztani — aji'r-

mak. 
olos-tar : változtatni, cserélni 

— kojb. ales-ter (pr. aleste-
rerben). 

osra: őrizni — ktör. asra-mak. 
oz : nyitni — ac-msik, jak. as. 
inén : hinni — inan-mak. 

10. il : venni — al-mak, jk. i'l. 
ird : elhaladni, elmúlni — 

kojb. irt (pr. irterben). 
iz : inni — ic-mek, jk. is. 
üm : szopni (emni) — im-mek. 
ud, id : dobni, vetni — at-

mak, jk. it. 
indiy: eskünni —jk. andayaj 

(v. ö. tör. and icmek). 
aved^ avd, ad: szólni; menny

dörögni — jak. át (szólni, 
mennydörögni), tat, ajt-
mak : szólni. 

id : kérdezni —jk. ijit. 
kar : szétterjeszteni, elnyúj

tani — ger-mek. 
kard : rovatolni — kert-mek. 

20. kaz : átkelni — gec-mek. 
kor: látni — gör-mek, jk. kör. 
kii : jőni — gel-mek, jk. kál. 
kir : bemenni — gir-mek, jk. 

kTr. 
kol : nevetni — gül-mek, jk. 

kül. 
hodez : egyesülni, elvegyülni 

— katis-mak. 
hudul : menekülni —. kurtul-

mak. 
hura : félni — kork-mak. 
huv : elhajtani, kergetni — 

kov-mak. 
huz : okádni 

pökni. 
30. hur (hura?) : 

tab : megrúgni 
kuru-mak, J&. kür. 

tar-e/ : megharagudni — dar-
'il-mak(v.ö. dargi'n : haragos). 

t'eimondani — de-mek,^'&. diá. 
toy : kimenni — doy-mak, jk. 

tay-i's exire. 

— kus-mak : 

elszáradni — 
tep-mek. 
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tob : találni — tat. tap-mak, 
kojb. tap (pr. taberben). 

toj : sejteni, gyanítani — duj-
mak. 

tol: megtelni — dol-mak, jk. 
tuol. 

tora: fésülni — dara-mak, jk. 
tara. 

fid: fogni, tartani — tut-mak, 
jk. tut. 

40. tug : elönteni — dök-mek, 
kojb. tök (pr. tögerben), jk. 
toZ. 

tuhta: várakozni — tat. to^ta, 
kojb. tokta,,jk. toxtuo : meg
állni, maradni, 

tur : állni, fölkelni — dur-
mak, jk. tur. 

tűn : földülni — dön-mek : 
megfordulni, 

tülá : fizetni — kojb. tölá, jk. 
tölüö. 

tüz : tűrni — tat. töz-mek, 
karag. tös (pr. tösermen). 

törd : húzni, tat. tart-mak. 
tiv : érinteni, illetni — tör. 

dej (deg)-mek, jk. tij. 
par : adni — ver-mek, tat. 

bir-mek, jk. biár. 
pod : besülyedni — bat-mak. 

50. pol: lenni — ol-mak, tat. bol-
mak, jk. buol. 

polez : segíteni — kojb. bölez 
(pr. bolezerben). 

poz : lépni, nyomni — bas-
mak. 

pi> : nézni — bak-mak. 
pir : menni (valahová) — var

rnak , tat. bar-mak , jk. 
bar. 

pid, püd: végződni — bit-mek, 
jk. büt. 

pil: tudni, ismerni — bil-mek, 
jk. bil. 

piz : főni, megérni (érik) — 
pis-mek, jk. bus. 

pur : csavarni — bur-mak. 
puv : fojtani — boj'-mak. 

60. puz : rontani — boz-mak. 
pür: redöt csinálni — bur-us-

mak: redőkbe húzódni, 
püve : festeni — boja-mak. 
pray : eldobni, elhagyni — 

brak-mak. 
mohta, muhta : dicsérni — 

tat. makta-mak, jk. majjtaj. 
j a r : küldeni — íaí.jeber-mek. 
]Oy : folyni — ak-mak. 
jol : maradni — kal-mak, jk. 

XfiL 
jóra: érni valamit (taugen) — 

jara-mak. 
jor : dagasztani, gyúrni — jo

jón*, jour-mak. 
jivala: gördítni —juvala-mak. 
vaska : sietni —jk. iksa. 
vi'r : aratni — or-mak. 
vil : halni — öl-mek, jk. öl. 
viren : tanulni — öjren-(ög-

ren)-mek, jk. üörán. 
vir: ugatni — ür-mek, jk. ür. 
viz : röpülni — uc-mak. 
vur-z, verekedni — vur-us-

mak. 
öab: ütni, csapni — cap-mak, 

jk. saba. 

7( 
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sav: szíveskedni (szeretni) — 
sev-mek. 

80. saver, savr: fordítni — éevir-
mek. 

sod : eladni — sat-mak. 
sona: kívánni — san-mak.^'ft. 

sana gondolni, 
áon : égni — jan-rnak. 
sola : nyalni — jala-mak; jk. 

sala. 
sor: kettéhasítani —jar-mak. 
soraz : kibékülni — jaras-

mak : alkalmazkodni, 
s'ihla : őrizni — sakla-mak. 
sibiz : hozzáragadni—japis-

mak. 
síj : enni — je-mek , jk. siá. 

90. sir: körültekerni,begöngyöl
ni — sar-mak. 

sírd : harapni — jirt-mak : 
széttépni, 

sig: szökni, szökdelni — sej-
(seg-)mek. 

áid : odaérni—jet (jit)-mek, 
jk. sit. 

áid: elveszni —jet (jit)-mek, 
jk. süt. 

100, 

sin : győzni — jen (jeng)-
mek. 

sile : rázni— silk-mek. 
siz : hallani, érezni — sez 

(siz)-mek. 
sud : elnyelni — jot-mak. 
suv : olvasni (záhlen) — sa/-, 

saj-mak. 
suv : fejni, — say-mak. 
suv : mosni — ju-mak, jk. 

süj. 
sün: elalunni (tüz), eloltódni 

— söjün-mek. 
sür : rákenni, dörzsölni — 

sür-mek. 
süre : járni — jürü-mek. 
cig : szúrni — dik-nek, jk. 

tik. 
öil: hasítni (spleissen) — dil

inek, y&. tál : szelni, 
öir : húzást tenni — éiz-

mek. 
cob : futni — öap-mak (v. ö. 

capkin). 
sok : nincsen —jok^'A;. suojf. 
por : van, megvan — var, 

tat. bar, J&. bar. 
A szorosan egyező csuvas-török névszók nagy seregéből leg

eiül állatom ide az általában rokonság-bizonyítónak elismert szám
neveket : per = tör. bir, ikke = iki, visse = üc (a mint vü-'ás = 
ö'Z-mek, vagy a wz-ás ige = wc-mak), tuvatta v. tvatta =r dört, jak. 
tüörd (ivat e h. tvart, a mint 'itt'i — art'ik, s másutt is a csuvas nyelv
alakok képzésében sokszor fordul elé bizonyos mássalhangzó előtt 
az r kimaradása); pilik = bes, bis (l = s-ről később lesz szó) ; 
oltaz= alti, sicce = jedi. jak. sáttá, sakktr =. sekiz, tuhhur = dokuz, 
vonna = on, jak. uon ; Úrim = jigirmi, jak. silrbe; vuttur = otuz, 
hirih — kirk (ez nevezetes, mert a k'irk egy kivált törökös névszám
alak , melyet még elemeire is visszavezetni bajos, s mely a jakut-

110. 
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ban sem létezik, hol tüörd-uon van), álla = elli, otmel = altmí§ (v. 
ö. _pt7-ik = bes) , íitmil = jetmis, sager-vonna = seksen (azaz : 
sekiz-on), tuyur-vonna = doksan (azaz : dokuz-on), iür =s jüz, pin 
= bin (bing). Egyéb, még pedig kivált törökös névszók közül állja
nak itt ezek: 

ala : kéz — el, ktör. ilik. 
ar : férfi — er,jk. ár. 
07a : nyil — ok, jk. o^. 
ojih : hó (mensis) — a j , jk. íj. 
is : dolog, munka — is. 
ut : ló — at, jk. at. 
uda, vudo : széna — ot, jk. 

ot. 
uvel, fiú (filius) — o^ul, jk. 

uol. 
üt': test, hús — et (it), jk. át. 

10. kas : este — jk. kiásá, tör. 
mQ (éj), 

kon : nap (dies) — gün, jk. 
kün. 

kos : szem — gőz. 
kukkur : mell — köküs. 
küber : híd — köprü. 
kül : tó — göl, jk. küöl. 
kül : hamu — kül, jk. kül. 
kümül : ezüst — gömüs, jk. 

kömüs. 
karjik: öreg asszony — kari', 

karijik asszony, 
kirle : szükséges — jk. ki-

salya: szükség. 
20. hom : hullám — kum. 

hol : kar — kol. 
hol/a : fül — kulák, jk. kul-

hóra : fekete — kara. 
hor : lúd — kaz, jk. kas. 
horav : felelet — jk. /oruj. 

hida: erős, kemény — kati. 
hi'ri'm : has — karín. 
hir : leány — kíz. 
hirle : vörös — kizil, jk. kísíl. 

30. hípcik : fogó (zange) —• jk. 
kiptij : olló. 

hürá : fark — kujruk, jk. ku-
turuk. 

tar : por — tar. 
tar: izzadság — der (ter, tir). 
timar : ér ; gyökér — damar 

jk. ti'mír : ér. 
timir: vas — demir, jk. tiniir. 
tuv : hegy : da/, tat. ta^, tau. 
tupra : föld — toprak. 
tum : fagy — don (dong). 
t'ük : toll — tüj, kar. tük. 

40. tüp : fenék — dib. 
tübi: felsőrésze, teteje valami

nek — dibe^Tc. töbö. 
tom-dir, ton-dir : ruha — don 

(ruha) déri (bőr), jk. tirr. 
tülük : álom (somnium) — jk. 

tül. 
poré, pof : mind — tat. bari',. 

jk. bari. 
pola : hal — bálik, jk. bá

lik. 
pos : fej — bas, jk. bas. 
pide, pijda : tetű — bit. 
pil : méz — bal. 
pur : jég — buz, jk. büs. 

50. pult : felhő — bulut. 
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püver : máj — jk. bi'ar: máj, 
tör. baj'ír : belek, 

mun: nagy, magas, szent: — 
jk. manga. 

jat : név — ad, jk. at. 
jen : oldal — jan. 
jon : vér — kan 
jor : hó (nix) — kar. 
jirge : sor —jk. sárga, 
jida : kutya — it,jk. i't. 
jiva : fészek — juva. 

60. juver : nehéz — a/ir. 
vak : apró, kicsiny i— uvak, 

ufak. 
vat: epe — Öd. 
vot : tüz — ot, jk. uot. 
voda : fa (lignum) — odún. 
vija : játék — ojun. 
vurum : hosszú — uzun, jk 

usun. 
viren : hely — tat. orun. 
vuda: közép — orta (v. ö. tu-

vat = dört). 

nan : ruhaujj —jen (jeng), jk. 
siájf. 

70. sol: út —joljjk. suol. 
sol : év — j'il, jk. sil. 
solayaj : bal — sol. 
s'ímarda: tojás — jumurta, jk. 

símir, 
somur : esö — jaj'mur, jk. sa-

mi'r. 
sive : hideg — sovuk, souk. 
suv : zsír, olaj — jay, jk. 

si'a. 
sir/e : sörény — jel, jk. siál. 
suve, síva : 

sâ -. 
süt : tej — süd. 

80. sülén : kigyó — jilan. 
Su : víz — su. 
cirá : szív — jürek, jk. süráy. 
porne : ujj — parmak. 
cirná : köröm — dirnak. 
éire, ciri : fris, eleven — diri 

stb. stb. 
Az íme bemutatott csuvas-török szóegyezéshez még hozzávéve, 

hogy Ugyanily egyezés a képzők és viszonyító ragok legnagyobb 
részét illeti, nem lehet kétség a felöl, hogy a csuvas és a török 
nyelvek ugyancsak testvérnyelvek, melyek az ő rajok szorítkozó 
szóhasonlítónak a legbiztosabb tért, és bátorságosan járható alapot 
nyújtanak. Ám, ily téren akarok fölmutatni egykét épenséggel nem 
szembetűnő, sőt merő képtelennek látszó szóegyezést, egyúttal az 
azokban mutatkozó némely érdekes csuvas-török hangviszonyokat 
fejtegetvén. 

1) Csuv. %ra jó = oszm.-tÖr. eji, ejii. 

Azt hiszem eléggé feltetsző különös hasonlat vagy inkább 
nem-hasonlat ez: íra és eji; de még nem is fejtegetvén az alapokat, 
melyekből kifejlődött, már az által is jóval kevésbé lesz feltetsző, 
hogy még egy hason-párját teszszük ide: 
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Csuv. ora láb = oszm. tör. ajak. 
Mind a két esetben, azon akadunk fen főleg, hogy csuvas r = 

tör. j legyen, helyzet szerint két önhangzó között. És mégis úgy van. 
Lássuk, hogyan. 

Az oszmanli és keleti töröknek van egy bizonyos számú szó-
'ban, szó közepén és végén, olyan /-je, mely, még a testvér jakut 
nyelv tanúsága szerint, eredeti t hangból keletkezett, a hangfejlődés 
egy ig e n könnyen megérthető neme által, mely szerint a lágyulás 
(fésülés) ráragadván bizonyos mássalhangzóra, azt vagy sziszegőne-
niüvé változtatja, vagy oly túlnyomó lesz az eredeti hangzóelem fö
lött, hogy épen csak aj-hanguság, azaz j marad meg. E jésítés okozta 
hangváltozást tapasztaljuk p, o. a mai magyar nyelvejtésünkben 
elégszer, mikor mely, hely, hagyma-féle szókban csupa j-nek ejtjük 
a jésített ly (!), gy (d)-t; látjuk az olasz ferra/o-féle szókban, melyek 
az ario arjo szóvéget az r enyésztetésével ajo-vk teszik, míg a cseh
ben r , azaz jésített r, az j-z-féle ejtést kapja ; látjuk a csuvasban is, 
mely a \e, \en locativ és ablativusi ragalakokat használja de, den 
helyett, mikor a szó végén j-hanguság van stb. így teljesen megért
hetővé lesz, hogy lehet egy szorosabb-törokségbeli j eredetibb t, d-
ből: t. i. a d közvetítése által. Olyan török szók pedig, a melyekben 
ilyen eredetű j van, ezek: 

ejü — jak. ütüö, magy. tidü 
(1. Értés., nyelvt., II, 166): 
jó-

ajak: láb —ata;(. 
b'ijik : bajusz — bitík. 
boja-mak: festeni — butuj. 
kajís : szíj — ^atís. 
kujruk : fark — kuturuk. 
jaja : gyalog — satí. 
uju-mak: alunni — utuj, kar. 

udu (pr. udürmen). 
doj-mak : satiari — tot. 
kuju: kút — kojb. kutuk, tat. 

kuduk. 

kajín : nyirfa —jak. xatíng. 
kajr'i : kéreg — jjatírík. 
kíj, kiji : szél, part — kítí. 
göjegü : vő — kütüö, kar. 

hüdö. 
öjkün-mek : utánozni — ütü-

gün. 
tat. kuj-mak : önteni, hinteni — 

kut. 
güj-mek : várni — küt. 
tat. kojan : nyúl (lepus) — 

kar. hodan. 
gej mek : induere —jk. kát, 

kar. ked (pr. kedermen). 

Ezen szóknak hajdani közös-török alakjai szükségképen t-
hanggal bírtak, a hol a szorosabban vett török jí-t mutat; s hogy ezen 

WYELVT. KÖZLEMÉNYEK. III. 1 6 
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j csakugyan a í-hang bekövetkezett lágyulásának köszöni eredetét, 
abból láthatni, hogy más tatár dialectusban a lágyulás (jésítés) em
lített másik hatása szerint a f-hang sziszegővé vált épen a fölhozottak 
közül való több szóban, p. o. kojbal azak = jk. ata^; kb. kozan = 
kar. hodan; kb. kuzuruk = jk. kuturuk, kr. kuduruk; kb. küzö = 
jk. kutüö, kr. hüdö; kb. íos-kan jóllakott = jk. tot; kb. k&zeng nyírfa 
= jk. xat'mg, kr. kadeng: kb. ^ezerben = kr. kedermen. Ennyi elég 
a fentebbi feltetsző összehasonlításunkban szereplő e/iszój-jének ke
letkezéséről. Ha már most az eji szóval a csuvas 'ira-í állítjuk szembe, 
evvel az e szóbeli csuvas r-t ugyanabba a viszonyba teszszük egy 
eredetibb í-hanghoz, a melybe a szorosabb-török^'-t. Es ilyen viszony 
csakugyan létezik és kimutatható: mert nem csak az 'ira-t lehet el
lenébe tenni a jk. ütüö-nék, vagy ora-t az ata^-nsik, hanem van még 
több hasonló eset, melyek részint a már a tör. j = j a k . kar. í-hangra 
fölhozott szókat illetik. Ilyenek jelesen : 
csuv. horin, horon: nyirfa = jk. ^ating, kar. kadeng, tör. kaji'n. 

„ turan-as : satiari (tur-\-an reflexív képző) = jk. tot, kb. tos-
kan, tör. doj-mak. 

„ áoran: gyalog = jak. satí, tör. jaján (a csuvasban s, a jakut-
ban s felel meg rendesen szó-kezdő tör. ^'-nek). 

„ keru, kru: vő (gener) =jk. kütüÖ, kr. hüdö, tör. göjegü. 
„ hir: szél, part, margó == jk. ki'tí, tör. kij. 
n süres : rothadni = jk. si'tij, tör. jij-mak. 

Ezenkívül van még két csuvas szó, melyben az r török j-ve\ 
találkozik. 

Aor-as ponere = koj-mak., 
vuran-, veraw-as ébredni = ojan-mak. Ez utóbbi mellé azonban 

gyökére nézve a kar. őtkar tehető (v. ö. NyK. II, 339), úgy hogy oj 
= ót; a &o/-mak-nak csak a torökségen kívülről lehet bebizonyítani 
a kot, kod-íé\éb'ó\ való eredetét. 

Annyi bizonyos, hogy a fölhozott csuvas szókban olyan r van, 
mely eredeti í-hangból ered; annyival bizonyosabb, mert magának a 
csuvas nyelvnek körén belül némely í-hanggal kezdődő képző és rag 
a <-hangos alak mellett 7 -̂hangos alakot is mutat, mely még kiterjed
tebb használatú mint a í-hangos, p. o. dan, da = tör. dan, da a ran, 
ra alakban jelenik meg, de praeteritum-képző = tör. di a re alak
ban, minden önhangzó után, s minden mássalhangzó után is, kivéve 
l, r, n-et. Kérdhetjük most, mily úton képzeljük keletkezettnek ezt 
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a csuvas r-t, melynek kétségnélkül í-hang volt a megelőzője? Ugy-
hiszem nem egyenes hangugrás folytán lett a í-hangból r, hanem, 
egy másik különben a csuvasban nagyon uralkodó hanghajlam be
hatása alatt, az előbb (úgy mint a kojbalban) a í-ből eléállott szisze-
goből (z-böl) lett közvetlenül az r. Hogy a csuvas nyelv is valóban 
(a jésítés következtében) sziszegot fejtett ki az eredeti í-hangból, 
mutatja még a puzik (nagy) szó, mely törökül bőjük levén, kojbálúl 
pedig büzilk, bözük, bozek s így a török j kojbal z-nek állván ellené
ben, egy eredetibb bödük-íéle alakra enged következtetni, mely 
csakugyan megvan a kar. btidek-hen; csakhogy a csuvas Skpuzik-heli 
z-t még nem vitte tovább azon r-ré, melyet oly közönségesen mutat 
török z ellenében, a mire fölösleges több példát idézni. 

A fentebb felhozott csuvas szók r-jének fejlődési rendé tehát 
ez : í-hang — z — r, p. 0. ebből: *hod'in {=jk. #ating) lesz ez : *ho-
z'in (= kb. kázeng), végre: hor'in, míg ugyanily alapalakból: kad'in a 
török más úton kaj'in-t hoz elé, mely már a csuvas lior'in-nú kissé fur
csán és meglepően áll szemben. Szintígy a többi is : csuv. <m-anas 2= 
tör. doj-msik, éoran m tör. jaján, hir = tör. k'ij, íiires = tör. j'ij-
mak; ora = tör. ajak (megjegyezhető, hogy a csuvas a tör. vég k-t 
többtagú szóban rendesen elhagyja: pola = bálik, holya — kula&, 
tat. kulkafc stb.). S így végre el kell fogadnuuk a fentebb állított ha
sonlításunkat is, hogy 

csuvas 'ira = tör. eji, 
quod erat demonstrandum. 

2. Csuvas col kő = tör. tas. 

Merő különbözően hangzanak col és tas, és mégis egy közös 
alakból fejlődött alakok ezek! Megint egy egészen analóg példát 
hozzunk föl: csuv. sel, sil fog, dens = tör dis, tis". 

Ennek megértésére a csuvas hangtan két tüneményét kell te
kintetbe venni: első az, hogy a csuvas nyelv a török szók kezdő t 
hangját rendesen megtartja ugyan, de részint sziszegövé is változtatja 
{s és c-vé); p. 0. dümak (köröm) lesz cirnci, diri élő, eleven : ciri (cir-
lih), don (dong) fagy : s'én, diZmek szelni = ci'Zes, dejin (degin), -ig : 
cen diz térd: cir (r = tör. z); a másik az, hogy török #-nek szó vé
gén és közepén nem ritkán a csuvasban l felel meg, p. 0. tör. isit-
mek hallani = csuv. ild-es, ta$ külső rész (taS-ra) = csuv. tol, 
altmiS hatvan = csuv. otm'il, jetmis = iitmil, dus szemközt = : tül 

16* 
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(dus olmak = tül polas), du§ álomlátás, kb. tüs = csuv. tülilk (jak. 
tül), bes, bis öt = csuv. pilik, Tcü tél = hil, gömüS (kb. kilmüs) ezüst 
= csuv. Mimül; e$ik, i§ik küszöb (kb. izik ajtó) = csuv. al'ik ajtó; 
kosmak. befogni lovat = csuv. küles. E két hangtani tüneményt 
együtt látjuk a csuvas col, iíeZ-ben, ellenében a tör. tol, íi's-nek, s e 
két rendbeliek azonosító egybehasonlítása szintoly biztos, mint a 
iir = diz vagy iür száz = jüz, — azaz minden kétségen fölül való. 

Még csak azt kérdhetjük most, milyen lehetett az az eredetibb 
alak, melyből mind tas mind col folyhatott ? Mert egyiket a másikból 
nem bírjuk teljesen hangtanilag származtatni, kivált nem a tas-t a col
ból ; de igen is a col c-jét a í-bol, melynek amaz csak a lágyított 
(jésített) t' másából közvetlen következő utódja. De sem s az l-bö\ 
sem l az 3-bŐl nem fejleszthető, az ellen vétót mondván a nyelvhan
gok minden physiologiája. A tertium pedig, melyből mint közös ere-
detibbbŐl mind a kettő (s és l) fejthető meg, az megint a í-hang, 
mely, a mint a törökség körén belül is kimutatható, részint Mé fejlőd
hetik, részint jésítés útján sziszegővé válik. Az előbbire nézve min
denek előtt azt hozom föl, hogy duS álom nem csak csuvasúl tülük) 

hanem a jakutban is tül, s szintigy van a jakutban egymás mellett 
tumul fok, promontorium (mit a török burun orr-nak nevez) és tu
rnus : madár orra, meg: erdőnek kiálló vége ; azután hogy a török la, 
le igeképzö da, c?e-böl ered (1. NyK. II, 355), s szintigy a lu, lil mel-
léknévképzö *tak, tak-höl (lásd u. o.); a másikra nézve, hogy a tö
rökség körén belül í-böl I támadt, elég a tör. mis perfectum-képzöre 
emlékeztetni, mely a jakutban még mit, mit (p'it stb.). E szerint a 
ta§ és tol megvolt közös alakjául ezt kell fölvennünk: *tat v. tot 
{tat' és totl); hasonlóképen a tiS és sil-éül ezt: *tit (tif és üti), mely 
utóbbi a vég-í-jére nézve okoskodásunkon kivül positiv támaszt 
nyer a mongol lic?-un (dens)-ben. 

3. Csuvas iul\<i levél = tör. japrak. 

Mindenek előtt tudni kell, hogy a st</je-nek még ezen csuvas 
alakja is van : Uvil\e, s hogy másfelől a török japrak-nsk jakut 
sdbirddi ^e^ m e g ; mely szerint eme teljesebb török alak állítható föl: 
*jap'irdak. Hasonlítgató állításunk tehát most így hangzik: csuv. sü-
v'il\e = tör. japvrdak. 

A szókezdő csuvas s szabályszerűen = szókezdő tör. / , épen 
úgy a mint a jakut <<?. A csuvas nyelv épen e pontban fölötte egyező 
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a jakuttal, mely szintén s-hangot feleltet meg a szó elején törokj-nek 
(mely különben tatár dialectusokban néha j-nek ejtetik, s a kojbal-
karagaszban í'-által helyettesíttetik). De igen érdekes észrevenni, 
hogy jésitett s az, s nem puszta s, mit a csuvas szókezdő tör. jf-nek 
ellenébe állít 5 s hogy ellenben ott, a hol a törökben is s van a szó 
elején, a csuvas szintén puszta nem jésitett s-t mutat. Példák a fen
tebb fölhozott csuvas és török igék és névszók között találhatók. Meg 
kell itt jegyezni, hogy az orosz-csuvas írásmód, melyet p. 0. Visnevsz-
ki követ, megkülönbözteti ugyan tisztán a sa-t a sa-tól, so-t a so-tól, 
sw-t a sw-tól, de nem a si} s'i-t a sí, sV-tól, sem a sii-t a sií-töl, amazo
kat (si és si-t) cn-vel, emezeket (sü és sfó-t) cio-val írván. Ámde 
Reguly pontosabban írt szógyűjteménye ezen szókezdetekre nézve 
is igazolja az említett hangtani törvényt, hogy a tör. J-nek csuvas á, 
s nem puszta s, felel meg szóelején. Pedig Reguly e hangtani viszony
ról legkevesebbet sem sejthetett, mint a ki soha sem vetette össze a 
csuvas nyelvet a törökkel. Nála ugyanis van : 

csuv. sine = jeni (jengi), 
sines = jen- (jeng)-mek, 
sil = jel szél, 
silyá s s jel sörény, 
sir = jer, jir, 
sirim = jigirmi, 
sifrnil = jetmis. 

csuv. sive = tör 
sig-es = „ 

csuv. sibizas = tor. japis-mak, 
simarda = jumurta, 
sij-as = je-mek, 
s'ir-as = jaz-mak, 
sird-as harapni = j'irt-mak 

széttépni, 
sid-es = jet-, jit-mek, 

Ellenben: 
csuv. s*iz-as = tör. sic-mak, 

s'ihla-s = „ sakla-mak, 
siz-es = „ sez-mek, 
silá-s = „ silk-mek, 

Regulynál van: 
csuv. sükle-s = tör. jükle-mek, 

sülén = „ jüan, 
Ellenben: csuv. sür-es : mázolni = sür-mek; sün-es = tör. sojün-mek, 

süí = tör. süd. 
A török szókezdő j szabályos megfelelője tehát csuvas s, s e 

tekintetben nem lehet semmi kifogás a mfye = Japrak ellen sem. 
Nem lehet tovább az ellen, hogy a csuv. \e a siVi'Zje végén a sabirdö,%-
beli díty-nek, vagy a,jap'irdak-be]i dafc-nak feleljen meg: mert a csu-

sovuk, souk, 
seg-mek ugra

ni, szökdelni 
stb. stb. 

csuv. sür : száz = jüz, 
„ süre-8 = jürü-mek. 
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vas a török vég-&-hangot kihagyogatja, s l után (valamint n, r után) 
a d igen is változhatik 3-vé, a mint rendesen azzá válik a de egyesi 
3. szem. végzete a praeteritumban, p. 0. vil\e = tor. öle?* (1. szem. 
vildem, 2. vilden). A mi leginkább föltetsző, hogy t. i. török *jap'ir-
dak, jk. sabirdax ellenében nem csuv. éWirp, hanem sivi'/je áll, ez 
onnét magyarázható, hogy 3 előtt valamivel könnyebben ejtődik l 
mintsem r, s hasonpárját találja a jakut s'^ar-ban ettől: sírit (e helyett 
sirdar, mely sirdar s egyszersmind s'í/jar lett) ; hasonlóképen iar'ij-
nak praesense ialyitiiti (ebből: iarjabin, 'iar\ab'in). S hogy a csuvas 
csakugyan szívesebben ejti a 3-t t után mintsem r után, akár abból 
is látható, hogy az r végű egytagú igetők vég-r-je elmaradt követ
kező 3 előtt, de nem ám az l-végűek vég-Z-je, p. 0. ki\e e. h. kirle, 
ho\e e. h. hor\e, ellenben kií\e, vil\e, jo^e-felék nem vetik ki az 
l-t. Különben igaz, a török nyelvekben fölötte ritka az r és l csupán 
való egyenes váltakozása; de itt szorosan véve nem is erről, hanem 
rj-nek ^-vel való felcserélődéséről van szó. Ennyi elég a csuv. é,ul\e 
(sivilje) = tör. japrak (*jap'frdak) igazolására. 

4. Csuvas kivár száj = tör. ay'iz. 

Mily képtelenség éiwar-t azonosnak mondani ag'iz-zal! Azon
ban lássuk közelebbről. — A milyen közel rokon viszonyban áll a 
csuvas nyelv a törökhez, s a mennyire rendesen és szabályosan 
mutatkoznak e kettő között némely hangtani különbözések is, a fen
tebbiekben volt alkalmunk látni. Már ha, nem tudva azt, hogy „száj" 
törökül ay'iz, csak a csuvas éiivar-ból akarnók azt némileg követ
keztetni és eléállítani, mindenesetre ^'-vel kezdőnek vennők föl a 
mvar-nak megfelelő török alakot; továbbá tudva azt, hogy a csuvas 
r vagy eredeti, mely törökben is r, vagy ;z-ből eredő, a sejtett török 
alakot vagy r-rel vagy z-zel végződtetnők; végre kitalálván azt is, 
hogy csuvas v önhangzók között vagy szintén török v és ^-hangnak 
felel meg, vagy pedig y-nak (minek világos példái csuv. uvel fiu = tör. 
oyul, puv&s fojtani ZZ boymak, tuv hegy = tay} suve v. s'iva ~ say} 

püver máj = bay'ir bél stb.), nem tekintve az önhangzókat, ilyen 
török alakokat sejtenénk k i : 

l . j-v-r; 2.j-v-z; 3. j-f-r; 4 . j - r z . 
Ámde az, mely valóban megvan a törökben, az ay'iz alak, még 

csak mássalhangzóira nézve sem felel meg tökéletesen egyiknek 
sem, de mégis legjobban közeledik a 4-dikhez, csak az a híja levén, 
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hogy ay'iz-nak nincs kezdő J-je (jay'iz). E hiánynak aránylag csekély
sége azonban méltán indíthat bennünket annak nyomozására, vájjon 
más a török nyelvből vett tényekkel nem bizonyítható-e be, hogy 
eredetileg meglehetett az ay'iz-nak kezdő J-je is (jay'iz) ? Jelesen váj
jon nem mutatható-e ki, hogy más, most csupa önhangzóval kezdődő 
török szó is valaha elül még jf-vel bírt ? És csakugyan van ilyen 
szó, p. o. tör. aya\ fa, keleti-törökben mhg jiga\-nak hangzik, ayla-
mak sírni még j'iglamak-nak , ili\e melegfürdö a tatár j'ili-nak ki
csiny ítöje, ip fonal a kojbal t'ip szerint tör. jip-et tesz föl, mely 
különben meg is van más tatár dialectusban. — Elég ez, hogy most 
a csuvas rámutatása szerint az ag'iz előtt megvolt valamely jay'iz v. 
jiyiz-íé\e alakot vegyünk föl, köszönvén a csuvasnak e rámutatást, 
melyet más török dialectus nem nyújtott. — Nem czélom most, sőt 
inkább szándékom ellen való, a magyar nyelvet is belevonni a ha
sonlításba ; azonban nem tehetem, hogy e kedvező alkalommal egy 
félre való pillantást ne vessek a magy. száj szóra. Hogy a magy. 
száj az ay'iz első részének felel meg, jogosan csak most állíthatni, 
miután az ay'iz-t magának a török nyelvnek terén egy teljesebb jay'iz 
alakra vezettük vissza. Tudjuk egy igen biztos példából, hogy a tör. 
szókezdő j-nek, valamint általában a jakutban s, a csuvasban s fe
lel meg, úgy a magyarban is sz felelhet meg; ez : tör. jel, csuv. éil 
= magy. szél (ventus); a száj úgy felelhet meg a jafiz-beli jay-nak 
(s a csuv. Áuvar-beli swv-nak), mint háj felel meg egy másik tör. jay-
nak (csuv. swu-nak). Arra nézve, hogy a magy. száj annyira elkopott 
hátúi, hogy a tör. jay'iz, csuv. suvar-nak még egy a magyarban nem 
mutatkozó iz, ar végszótagjok van, analógiául lehet fölhozni a tör. 
tuz-t, jak. tns = csuv. tuvar (még eredetibb össze nem vont alakkal), 
mely = magy. só, sav; fölhozható a magy. máj is = csuv. püver, 
tör. bay'ir (általában „intestina", de a csuv. szó „máju-at jelent vala
mint a megfelelő jakut b'iar is), mely példa legjobban megvilágosítja 
a száj szónak jay-'iz, swu-ar ellenében való csonkavégüségét. Vájjon 
a magy. szád (fazék száda) vég d-jében nem rejlik-e még a. jay'iz, 
éuvar-nak vég z, r-jének is eredetije? — nem kutathatjuk most. 

A fent fejtegetett különös szóalakegyezések legkevésbé sem 
akarnak lenni curiosumok; ellenkezőleg azon komoly tanúságot 
nyújtják, hogy még a legrokonabb, egymáshoz legközelebb álló nyel-
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vekben is, milyenek a csuvas egyfelől s másfelől a török nyelvek, 
mily könnyen keletkeznek az alakok eredeti azonosságának megis
merését akadályozó külső hangkülönbségek. Természetes, hogy an
nál nagyobb ily különbségek lesznek régibben egymástól elvált, a 
mint mondani szoktuk, távolabb rokonságban levő nyelvek között; 
s eleve is feltehető, hogy a hasonlító nyelvészetnek ezekkel nagyobb 
mértékben gyűl meg a baja, ha eredeti azonosságokra biztosan visz-
sza akarja vezetni. De nem szabad e nagyobb nehézségektől is vissza
rettennie, mert van neki egy útja, mely lassan ugyan, de remény
ijük utóvégre csak mégis czéljához juttatja, t. i. hogy a könnyebben 
szembetűnő különbözési adatok lehető teljes gyűjtésével módszere
sen haladjon elé a jobban-jobban különbözők egyeztetésére, illető
leg oly eredetibb megelőzőkre való visszavezetésére, melyekből, a 
hangváltozás úgy történetileg bebizonyított mint physiologiailag le
hetséges módjai szerint, azok a különbözők eléállhattak. Egy szó
val, rokcn nyelveink régen megvolt közös ősi szóalakjainak föl
kutatása, vagy legalább megközelítő meghatározása a czél, mely 
felé szóhasonlító nyelvészetünk törekszik, s e törekvés közben kell 
hogy teremtse magának a mind tökéletesbülő, nélkülözhetetlen se
gédeszközt is — a hasonlító hangtant. 

BUDENZ JÓZSEF. 



TODÓSÍTÁS A NYELVTUDOMÁNYI BÍZOTTSÁGr 
MŰKÖDÉSÉRŐL. 

I. Az 1863-ki év december 3-kán tartott ülésben többi közt 
Budenz József egy beadott török nyelvtant ismertete és birála meg 
alaposan és bőven, a minek összevont értelme ez vala: A szerző a 
könyvben kétségtelen bizonyságait adja igen nagy szorgalmának, 
egyszersmind azonban sietségét is elárulja, mely neki meg nem en
gedi, hogy tökéletesítse tudományát. Innen van, hogy e nyelvtan in
kább mindenünnen összehordott jegyzetek halmazához hasonlít, mi
lyet magának a tanuló szerez össze, hogysem tudományos könyv 
volna, a melyből a tanításra való képesség minden lapon kitetszik. A 
szerző sietségét vagy talán éretlenségét bizonyítják különösen a kö
vetkezők : hogy ő az illető könyveknek, a melyeket olvasgatott, még 
sajtóhibájit is híven leírta, annyira nem bírja a helyest a helytelentül 
megválasztani; továbbá hogy a legközönségesebb szókat is rosszul ol
vassa, egyszer így, másszor amúgy írván le azokat. E könyv egy tanu
lónak dicséretes szorgalmát mutatja fel: de még korántsem nyelvtan. 

II. Az 1864. febr. 4-kén tartott ülésében Fogarasi János bí
zottsági tag egy valakinek az akadémiához beküldött s a „Magyaros 
szórend" czímezett értekezéséről olvasá fel bíráló véleményét, mely 
itt következik. 

Tisztelt Bízottság! 
Következő értekezés : A magyaros szórendről a nyelvtudo

mányi bízottsághoz s ez által hozzám utasíttatván, erről, szorítkozva 
a leglényegesebb dolgokban némely példákra és ezek megrostálására 
e következő rövid jelentést teszem. 

E példákban: 
,Pétér okos volt' és ,okos volt Péter' minden magyar fül érzi, hogy lé
nyegben azon jelentéssel bírnak, de értekező a szórend miatt külön-
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nemű mondatoknak veszi, s hogy azokat rendszerébe belecsigázhassa, 
mit tesz ? Az első mondatot nevezi alanyilagos értelmezőnek, a másodi-
VsXalanyilagos minőségi nyomosítónak, illetőleg kivételesen vagyis értel
mezőből nyomosítónak. ,Erti vagy értette a hallgató vagy olvasó ?Nem ? 
Én sem. Mert ha a szavaktól eltérve a dolog lényegébe tekintünk, 
megfoghatatlan, hogy két, bár némileg eltérő rendben álló, de ugyan
azon értelmű mondatot, hogyan lehet ellentétbe állítani, t íZRZ cl többi 
czafrangtól elvonva, egyszer nyomosítónak, másszor értelmezőnek,tehát 
amaz ellentételének, sőt amazt még jobban összezavarva, kivételesen 
vagy értelmezőből nyomosítónak nevezni ? 

Talán megfejti az értekező ? 
„Kivételesen minden értelmezőből alakulhat nyomosító és így 

az alanyilagos miségi és minőségi mondatokból (stb.). Csupán annyit 
jegyzek meg — így szól — hogy az ily nyomosító mondat az író 
vagy beszélő érzelme s akarata szerént mindig átfordítható értel
mezővé, ekképen: 

Péter volt okos; okos volt Péter, 
nyomosítóból ismét 
Péter okos volt, 
értelmező mondat." 
Csak épen azt nem fejtette meg értekező, hogy különböző ér

telmű mondatokat, mint: ,Péter volt okos' és ,okos volt Péter' hogyan 
lehet egy kalap alá (nyomosító), és azonos értelmüeket mint ,okos 
volt Péter' és ,Péter okos volt1 különböző osztály alá vonni ? Talán 
csak a szób előbb vagy utóbb rakását akarja értekező jelölni ? Hja! 
akkor megint minek a sok czifra beszéd, még pedig,értelmező' ,nyo-
mosító' s tovább ,alanyilagos értelmező' ,alanyilagos minőségi nyo
mosító' s több efféle a dolog érdemébe vágó kifejezésekkel? midőn 
úgy szólván csak pamlagper (kanape-processus) forog szóban. 

Egy társas asztalnál arról volt egyszer a szó, hol van az első 
vagyis elnöki hely ? A társaság egyik udvarias tagja azzal szólítá 
fel a bájos házi nőt: A hol Nagyságod foglal széket, ott van az első 
hely, mi majd a körül fogunk sorakozni. 

Bizony! ez adomával jobban meg van fejtve — miként mind
nyájan tudjuk, a magyar szórend, melyben a bájos házi nőt a hang
súly' képviseli, mint értekezőnek több ívnyi értekezésében ; mely
ből ha valaki, főkép idegen, tanulni akarna, mielőtt végig olvashatná, 
bizonyosan megszöknék tőle. 
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De lássuk tovább. 
Lehetetlen értekezőt minden apró részleteiben, melyek közt el

vétve itt-ott helyes is — de nem új — található, sorról sorra követ
nünk, elég lesz tovább is csak a lényegesb állításokra szorítkoznunk. 

„Tárgyilagos értelmező a mondat — így szól — a midőn 
egyenlő mértékben hárítja az ige a maga súlyát és értelmét a mon
datban levő minden eszmére vagy fogalomra; s ekkor tulaj donképen 
magában az igében központosul a mondat súlya és ereje. Innét van, 
hogy az ige maga elé veheti nyomosítás nélkül is (csupán némi fi
gyelemgerjesztés végett) akármelyik fogalmat az értelmező mondat
ban ; ily esetben mindazáltal a helyéből kiszorított alany az ige után 
foglal helyet; mert gondolkodásunk természete szerént értelmező 
mondatban közvetlenül az ige előtt áll rendszerint az alany" (— hi
szen, közbeszólva, föntebb, valamint alább is ellenkezőt tanít szerző, 
azt t. i. hogy „alanyilagos értelmező mondatban köti össze az előtte 
közvetlenül egymás mellett álló alanyt és tulaj doni tmányt —) "mely 
(t. i. az alany), ha már helyet cserél, hogy fenntarthassa mégis köz
vetlenségét, az ige után járul. Erre — úgymond — figyelmezni kell 
a nyomosító mondatokban is, például : 

Péter megerötette a lovát az úton ; 
A lovát megerötette Péter az úton; 
Az úton megerötette Péter a lovát; 
Megerötette Péter a lovát az úton. 

Máskép nem lehet átfordítni az értelmező mondatot" stb. 
Dehogy nem! 
Lássuk csak az első sort, vagyis legeiül Pétert állítván: 

Péter megerötette az úton a lovát; 
Péter az úton a lovát megerötette; 
Péter a lovát az úton megerötette; 
Péter az úton megerötette a lovát; 
Péter a lovát megerötette az úton. 

Van-e magyar fül, melyet e szórend valamelyike, melyben az 
értelem mindenütt ugyanaz , nyelvtanilag megsértene ? 

Talán értekezöét, és még egykét elvrokonáét ? Igen, mert ők 
a szabályt csinálják, nem á nyelvből merítik. 

Ha a föntebbi állítás, mely szerént máskép nem lehet átfordítni 
az értelmező mondatot, alapúi vétetnék, úgy — az élőket mellőz
vén — a legrégibb időtől kezdve Révayn vagy Kazinczyn keresztül 
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Vörösmarty és Petöfyig nincs nyelvtanítónk, nincs remek írónk, ki
nek munkái legalább is harmad vagy negyed részben nem szabály
talanok s kárhozatra itélendök. Kivévén talán értekezöt és példány
képét. 

Csak egykét példát Vörösmarty Szózatából: 
,A nagy világon e kivííl nincsen számodra hely' 

kétszeresen is hibás, mert : 
1) Az igét két fogalom is megelőzi ,a nagy világon' és ,e kivül'; 
2) az ige után mindjárt az alanynak (hely) kellene j^ni. Tehát 

így volna: 
,A nagyvilágon nincsen hely számodra e kivül; 

Vagy : 
,E kivül nincsen hely száraodra a nagy világon' 

Ezen rész pedig: 
,Itt küzdtenek honért a hős 

Árpádnak hadai; 
Itt törtek össze rabigát 

Hunyadnak karjai.' 
legalább is így alakítandó volna: 

,Itt küzdtenek hadai a hős Árpádnak (vagy ha tetszik: a hős 
Árpádnak hadai) honért; Itt törtek össze Hunyadinak karjai rabigát.' 

Ennyire nem tudta Vörösmarty a szabályt. És szerencséje és 
szerencsénk, hogy nem tudta. Különben magasztos költeményei nagy 
része örökre elvész vala. Mert e szabály mellett ugyancsak meg
gyülne bajuk a verseléssel a magyar költőknek. 

Ily képtelenségekre vezetnek a csinált szabályok. 
Vagy tán nem így gondolja értekező ? De világosan így írja, 

azt mondván: „Erre (t. i. az alany közvetlenségére az ige után) 
figyelmezni kell a nyomosító mondatokban is." Alább pedig világo
san is elészámlálja a rendet-ekképen : 

„5-ik (és, 6-ik) szabály: nyomosító mondatban — ha más szó 
(nem az alany) követeli a nyomosítást: elül (állhat) az alany, köz
vetlenül az ige előtt a nyomosítandó szó, úgy aztán az ige . . . . Ha 
azonban nem maga az alany, hanem más valamely fogalom nyomo
sítandó : akkor sokkal magyarosabb: az ige s (ha van) kötigehatáro-
zója vagy igehatározója után tenni az alanyt." 

így igazítottuk meg, sajátlag így rontottuk el Vörösmarty szó
zatában a felhozott sorokat. 
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De honnan e ferdeség ? 
Csak onnan, mivel értekező (egy már előbbi szintén ferde 

nyelvészkedés után is) azt verte fejébe, hogy van a magyar mondat
ban (is) valamely értelmező (talán jobban természetes) rend és e 
mellett súlyosbító rend. 

Holott épen ez nem áll, mert a magyar szórend egészen a 
mondatsúlyon alapúiván — a súlyos szó körül sorakozik, a mint, többé 
vagy kevésbé lényeges formaságok megtartása mellett, a többi szó. 
Minthogy pedig egységes azaz egybekötő súly nélkül nincs a vilá
gon semmi ismeretes nyelvben bár a legegyszerűbb mondat: innen 
a magyarban értelmező és külön nyomosító szórendről beszélni (hi
szen elvégre minden mondat értelmező, mert czélja valamely értel
mes gondolat kifejezése) haszontalan törekvés, sőt, mint a jelen érte
kezés mutatja, végtelen zavart, érthetetlenséget is okozó. 

Egy helyütt értekező még az ábéczérendhez is folyamodik. 
Neki csak mindenütt erőnek erejével korlátoló szabály kell, akár 
alapszik az általános nyelvszokásban akár nem, s akár van reá szük
ség akár nincs. 

Ezért, ha a költséget nem sajnálnók, czélszerü lenne ez érte
kezést is kinyomatni a jelen észrevételekkel együtt, hogy tanúiná
nak mások is, hogyan nem kell szabályokat fejből csinálni. 

Mert többen is vannak ilyetén szabály gyártó nyelvészeink, 
kik vagy a népnyelvet veszik alapúi, de a melyet egész terjedelem
ben nem is ismernek, vagy saját tájuk nyelvét. 

Holott az alap másban rejlik s alapítottunk már elég alakot, 
pl. az ok ök} sot uk ük birtokragokat, melyekről az általános népnyelv 
mit sem tud, s melyeket még az ily bogaras nyelvészek is széltiben 
használnak. 

De ha ezen javaslat el nem fogadtathatik is , e jelentést, mely 
az értekezésből a leglényegesebb pontokat kiemeli és önmagában ia 
könnyen megérthető, a Közleményekben minden esetre kiadatni in
dítványozom. _ 

* F o g a r a s i . 
III. Az 1864. mártius 5-kén tartott ülésben az eléadó, Kovács 

Frigyes orvosnak az akadémiához beküldött, s ettől a Nyelvtudo
mányi bízottsághoz véleményadás végett áttett folyamodását, illető
leg értekezését „a Magyar Szótár ügyében" ismerteié meg. — A 
bízottság magáévá tévé az ismertetésben kimondott véleményt, mi-
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szerint más nyelvészkedési utat nem választhat, mint azt, mely a 
szóértelmezésre és más nyelvekkel való összehasonlításra vezet. A 
nyelvtudomány annyiban történelmi tudomány, mennyiben a nyelvek 
történelmi tények, a melyek megértésére csak a nyelvek történetei
nek felvilágosítása vezethet. 

IV. Az április 5-ki és május 7-ki üléseket az átírási ügy feletti 
tanácskozás töltötte be, melynek eredményét a jövő füzetben fog-
iuk közölni. 

V. Az akadémiai Nagy Szótárra folyvást gyűlnek az adatok, 
melyek vagy közvetlen a bízottsághoz küldetnek, vagy másutt ki is 
adatnak, a honnan szintén tudomásul veszi a bízottság. Jelesen Po-
nori Thewrewk Emil a Tanodái Lapokban közöl folyvást jegyzeteket, 
a melyekben pótlásokat vagy úgyvélt helyre igazításokat írt össze, 
s a melyekben sok becses adat van. A Tanodái Lapok 1863-ki fo
lyamában a jegyzetek száma 1—87-ig halad; az idei folyamukban 
már a 134-ig ér ; az utolsó czikk az égedelem szó. A jegyzetek az idei 
folyam 2. 4. 5. 8. 15. lap-számaiban vannak, t. i. május elejéig. 

Közvetlen a bizottsághoz Marikovszky Gábor küldözi pótlásait, 
a melyek eddig elé 42 ívet tesznek (szintén május végéig). Az utolsó 
szó „földárj." 
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Magyar Nyelvtan. Irta Riedl Szende stb.^Pest, 1864. 
Hat esztendeje, hogy Riedl úr német nyelven adott ki egy ma

gyar nyelvtant németek számára (Magyarische Grammatik, Wien 
1858.) : most a czímben kitett könyvet veszszük tőle, melyet mint a 
magyar királyi tudom, egyetemnél az összehasonlító nyelvészet m. ta
nára tett közzé. Valamint az első munkát én ismertetem meg a Ma
gyar Nyelvészet II. 466—474. lapjain, úgy ezt is meg akarom is
mertetni, elmondván észrevételeimet az előkerülő esetekben, — mert 
mi tanulunk egymástól. 

A magyar nyelvtant a szerző egy általában igen jeles be
vezetéssel nyitja meg, melynek azért is, mert jelesnek tartom, kimu
tatom azt a néhány fogyatkozását (ha ugyan azok), melyek föltetszet
tek. A könyv, úgy reménylem, több kiadást fog érni; lehet tehát, 
hogy egyik vagy másik észrevételemnek hasznát veszi a szerző. 

„A nyelvet általában úgy határozzák meg, hogy az hallható 
gondolkodás", evvel kezdi meg a bevezetést, s ezt abban még több 
helyütt is mondja. A kifejezés nem talál, úgy látszik nekem; abeszé-
det, vagy beszállást (das sprechen) lehet hallható gondolkodásnak ne
vezni, de nem a nyelvet: a nyelv inkább a reges régen nyilatkozott 
gondolkodásnak lerakodása. Valamint a földrétegeket, s mindazzá mit 
azokban megkövesülve találunk, nem lehet most levőnek, most ere
dőnek mondani, mert azok régen megvannak : úgy egy nyelvet (nem 
a magyart, nem mást) sem lehet hallható gondolkodásnak nevezni, 
mely most történnék. Lehet, hogy Steinthal, vagy más valaki így 
határozza meg a nyelvet, hogy „die spracheist ein hörbares denken", 
de én ezt a németben sem helyeselhetném, annál kevesbbé helyesel
hetem a magyarban.— Maga a szerző is mindjárt így folytatja: „mi
dőn beszállunk, hangok által nyilatkoztatjuk azt, amit gondolunk." 
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— Egyébiránt kifogásom csak a kifejezést illeti: a szerző gondolatja 
igen helyes. — Jól mondja legott, hogy nem az érzést magát fejez
hetjük ki a szókkal, hanem csak a gondolkodás alakjába Öltözött 
érzést. A puszta érzést az úgynevezett indúlatszók (szerző jól nevezi 
érzetnyilvánüásoknsik) fejezik ki, melyek nem tesznek nyelvet. 

De ha a beszéd hallható gondolkodás: lehet-e abban két fő
elemet megkülönböztetni, úgymint a gondolkodást és a hangot 1 A 
szerző szerint,lehet: én nem találom lehetségesnek, ha ugyan éles 
logikát követünk, a melyet ilyen bevezetésben kell kívánnunk. A 
beszédnek elemei csak a szók lehetnek: a gondolkodás, mit a be
széd képvisel, nem lehet eleme. Igazolja logikámat a szerző is, mi
dőn ezt mondja: A gondolkodás képzeteket és fogalmakat vonat
koztat egymásra, tehát az két elemből áll: anyaghói (képzetek és 
fogalmak) és alakhói (a képzetek és fogalmak egymásra való vonat
kozása). Ebből következik, hogy a nyelv is anyaghói, és a^a&ból 
(t. i. anyagszókból és viszonyításokból) állván, a nyelvnek két fő 
eleme : az anyagszók és viszonyszók. 

Még a hang ellen is volna kifogásom. En nem mondanám: 
^gondolkodás és hangu, „képzetek és fogalmak, a mennyiben hangok 
által fejeztetnek ki." Miután a szerző az érzetnyilvánításokat (ah! 
haj ! jaj ! stb.) igen helyesen kirekeszti a szók közzül, a hang-ot se
hol sem kell a szó helyett írnia. Az érzetnyilvánítások hangok; a 
mi a nyelvet magát teszi, az szók. Csak ilyen határozott
ság végett óhajtanám, hogy a 47. lapon is ezt: „A nyelv tartalmát 
képzetek, gondolatok teszik, nem pedig érzetek," máskép fejezné ki 
a szerző, minthogy a tai'talom szón is a nyelv elemeit lehet érteni, 
nem csak azt a mit jelent. 

A nyelvek olyan szókból állván, a melyek jelentéseket és vonat
kozásokat tesznek, a szerző legott a gyökök magyarázatára ér, a 
hol a rész szóról azt állítja — s utóbb ismétli, — hogy gyöke az r 
betű, tehát r a jelentési hang: a többi (ész) csak vonatkozási han
gok. — Nagyon szeretnők ezt egy-két szóval igazoltnak látni, — 
mert így csak hinnünk kell. 

Az V. lapon felül olvassuk: „Azon kivül — mint említettük 
— a nyelvek abban is különböznek egymástól, hogy azokban a vo
natkozás majd kifejeztetik szóhangok által, majd nem (világosabb 
volna így: hogy azok a vonatkozást majd kifejezik majd nem); s 
hogy az első esetben a vonatkozási szóhang majd megelőzi a gyököff 
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majd követi, majd belé olvad ; s hogy a vonatkozás egy s ugyanazon 
•nyelvben is többféle módon fejezhető ki.íl Az előadás szerint azt kell 
gondolnunk, hogy mind ezt már megmondta volt az író: pedig a ki
emelt mondatok itt kerülnek először elő, melyek oly nyomatosak, 
hogy azokat különben kellene felhozni. — Folytatván a nyelvkü
lönbséget a felhozott ismérvek szerint, példával is világosítja fel a 
dolgot, többi közt a magyar írt és a német geschrieben szókkal^ ezt 
mondván róluk : „Az ír-t szóban a vonatkozási hang, a f, a jelentés
hang (szó) után áll (nem mögött), holott a geschrieben szóban ugyan
azon vonatkozást a ge, mely a jelentéshang (szó) előtt áll, fejezi ki." 
A német példa nincs jól megválasztva, minthogy benne a ge, és az 
en teszik azt, a mit a magyar t, s minthogy ezeken felül még a 
schreib jelentésszó is schrieb-bé változik. 

A nyelvek különbségeit a leghelyesebb alapon keresi, a melyet 
csak fel tud állítani a mai nyelvtudomány, használván a Schleicher 
kigondolta morphologiai schemájit is, melyek szemlélhetövé teszik a 
dolgot, jóllehet különben nem sokra mehetni velők. — A példák 
felvilágosítás végett lévén, azokat jól meg kell választani. Valamint 
a geschrieben példa nem volt eléggé helyes, úgy az sem áll egészen, 
a melyet a VII. lapon találunk. A szerző így tanít ott: „A ragozó 
nyelvek, természetűknél fogva a gyökhöz egy képzőt ragasztanak, 
mely eredetileg annyit jelent, mint „tenni." így p. o. a magyarban 
ír átható igéből lesz tétető ir-at, keres-höl tétető keres-tet. De az árja 
nyelvek, hogy az ige fokozott, azaz tétető jelentését kifejezzék, fokoz
zák a gyök hangzóját, s egyszersmind egy végzetet ragasztanak a 
gyökhöz, p. o. a szanszkrit vid-mas, tudunk, melynek gyöke vid, té
tető jelentéssel: ved-ajá-mas (e helyett: vaid-ajá-mas) = tudatunk ; 
itt tehát vid gyök véd, azaz rcucZ-rafokoztatott." A véd-ajá-mas példa 
nem bizonyít semmit a -ueá-jával, minthogy a vid gyökből a ved-mi 
= tudok, is lesz, melyben véd van, a nélkül, hogy tétető jelentéssel 
bírna. Tehát a felhozott példa csak a képző q/a-val bizonyít, mely
nek ereje a magyar t, tat erejének felel meg. Jobb a szerző által fel 
hozott másik példa, a gót sitan = sitzen, ülni, és satjan = setzen, 
ültetni; mert ebben a gyök magánhangzójának (sit, sat) fokozása 
csakugyan megfelel a magyar tet képzőnek. — S minthogy a szerző 
alaposan akarja kiemelni a különbséget, melyet a gyöki magán
hangzók változásai az árja és áltaji nyelvek közt tesznek: kár volt 
neki a VIII. lapon, s még egyebütt is, ezt mondania : „Másrészt a 
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magyarban is vannak szók, melyekben a gyökhangzó változása mó
dosítja a jelentést, p. o. csal (ige) és csel (főnév), a mi különben a 
hajlító nyelvek sajátsága." Evvel a felállított különbséget az árják 
és áltajiak közt ismét lerontjuk; miből következik, hogy tehát nin
csen fajbeli különbség a két nyelvkörök közt. 

Ámde nem is áll a szerzőnek állítása, jóllehet azt mások is 
mondogatják. A magyar nyelvben nincsen példa arra, hogy egy szó 
is, gyöki hangzójának változása által fejezné ki azt, mit különben 
képzők által szokott kifejezni. A csal szó minden lehető értelmi vál
tozásait csak képzők által létesíti; hasonlókép a csel szó is, s minden 
szó a magyar nyelvben. Még ilyenek is, mint: kel, vagy kél és költ; 
van, val és volt; hal és holt stb. az értelmi változást nem a magán
hangzó változásával, hanem a t képzővel fejezik ki. Oly tünemények, 
milyenek p. o. szanszkrit ved-mi, véd-si, vés-ti, vid-mas stb. és a né
met ich weiss, du weisst, er weiss, wir wissen, vagy a görög TQécpm, 
tétQocpa, a latin pello, pepwli stb. nem láthatók a magyar és a rokon 
áltaji nyelvekben. — Mint mondom, a szerző igen helyesen jellemezi 
és osztályozza a nyelveket, s azért óhajtom az észrevett fogyatko
zások helyrehozását, hogy mendtül tisztább legyen a tanítása. — A 
XI. lapon arról beszéllvén, hogy az egy fajhoz tartozó nyelvek is nem
csak szavaikra, hanem még grammatikai szerkezetökre nézve is vál
toznak, például hozza fel, a tárgyi igeragozáson felül, még az általa 
úgynevezett elöképzőket (öe-menni, meg-kWm), a melyek, úgymond, 
„ezen nyelvfaj határain belől csak a magyar nyelv sajátságai." Ezt 
nem lehet állítani. A be, meg, ki, fd, le szócskák nem képzők, ha 
ugyan képzőnek azt nevezzük, mi a szót egyik szó-kategoriából a 
másikba helyezi, azaz névszóból igeszót alkot és viszontag, p. o. jó 
és javid, viszontag javul és javulás ; vagy a mi az egy kategóriájú 
szók (az igék) értelmét módosítja, új-új tényezőt és új-új jelentést csa
tolván hozzájok. Eme szócskák egyikét sem teszik, hanem eredetileg a 
kész jelentést csak határozottan irányozzák, — mit különben az ad-
verbiumok tesznek. Valóban a ki, be, fel, meg stb. szócskák adverbiu-
mokul szerepeltek hajdan a magyar nyelvben, mint máig a finnben és 
más áltaji nyelvben is. Ezek történetei egyikét teszik majd a legér
dekesebb szakaszoknak az áltaji egybehasonlító nyelvtanban, mely 
meg fogja mutatni, hogy azok az észt és liv nyelvben már is olyan 
szerepre jutottak, mint a magyar nyelvben ; s hogy a vogul nyelv 
erre nézve is szakasztott azon fokon áll, melyen a mag var. A szerző 
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tehát bízvást így változtathaja meg az idézett helyet: „ezen nyelvfaj 
határain belül a magyar, vogul, észt és liv nyelvek sajátságai." — 
Egyébiránt a be, ki szócskákat a 167. lapon nem elöképzőknek, ha
nem igekötöknek nevezi. 

Az itt és a VIII. lapon felhozott szók közt a lapp nalma nyom
tatási hiba, mert az nabma. — A régi magyar ise-r'ó\ az állíttatik, 
(mások is azt vélik), hogy az a mai ös. — Nem tudok még példát, 
a melyben a régi i mai ó'-vé, vagy o'-vá változott volna : ennél fogva 
nem hihetem, hogy ise = ös. 

Miután a szerző a nyelvek osztályozását, s az áltaji nyelvek 
csoportjait előadta, igen találóan jellemezi az anyanyelvet, nyelv
érzéket, nyelvszokást (mely tárgyilagossá vált nyelvérzék), nyelvtant, 
és az összehasonlító nyelvészetet. A bevezetés végén olvassuk még, 
hogy „a valódi nyelv alkotása csak a gyökök alkotásával kezdődik, 
melyekből, mint csirákból, úgy keletkeznek a szók." E hasonlat elta
lálja rontani a bevezetés tanítását, mert azt a képzetet ébreszti az ol
vasóban, mintha a szók belső növekedés által termenének: holott va
lóban külső hozzáragadás neveli azokat, mint a köveket. De a külső 
hozzáragadás gyémántot is terem ám: nem alacsonyítjuk a nyelvet, 
ha a valóság szerint mondjuk, hogy a szók úgy keletkeznek, mint 
a becses kövek. E hasonlat áll; a csira hasonlatja nem áll. 

A nyelvtant hangtanra, szótanra és mondattanra osztja fel. A 
hangtanban a szóhangokról, szótagokról, a hangváltozás törvényeiről, 
és az írástanról beszéli, a tanítás közzé kitéréseket szővén, a melye
ket örömmel olvas az ember. Ha itt is kiemelek némelyeket, azt 
azért teszem, mert szeplő nélkül szeretném látni e könyvet. Először 
is föltetszenek nekem a gyakorlatok, melyeket ilyen tudományos 
könyvben feleslegeseknek tartanék. De lehet, hogy szükségeseknek 
mondja a gyakorlati tanítás, vagy épen az egyetemi előadás is. Egyéb
iránt itt is, mint a németül írt nyelvtanban, a példák meg vannak vá
logatva , s idézve az írók, a kiktől valók. E részben a szerző nagy 
gonddal járt el. 

Az 5. lapon, és az illető helyen másutt is, azt olvassuk, hogy 
az ít képző ait, eit-h'ól lett összehúzás által, p. o. szépít, ebből szépeit ; 
némely esetben máig is megvan, p. o. ejt, fejt, bocsájt stb. így tanít
juk ezt általában , de a valódi tény ez : Szép-hv\ lett szépül, s ebből 
szépül-t = szépít, mit a régi nyelv bizonyít, a melyben igazul, azul-t,ig 
vagy igazol, igazol-t; tanol, tanol~t stb. volt szerte. A tanol-t-ból lett 

17* 
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tanojt, mint a ful-hó\ fúlt, folt, fojt; a tanojt, igazojt pedig előbb ta
nét , igazét, utoljára tanít igazít lett. 

A 14. lapon a történeti hangváltozás példájára felhozza, többi 
közt, a mai álom szót, mely még Anonymusnál álmu. Talán így áll 
ez : a mai álom, Anonymus idejében álm volt egy utóhanggal, mely 
most elveszett; mert az utóhangu u nem a mai o, az utótagban. így 
volt tas-u, ma tas stb. 

A 20. lapon azt tanítja, hogy a szó végén álló lágy mással
hangzó a kiejtésben keményen hangzik; szeg, hab stb. így hangza
nak : szék, hap. — Ez nem áll. A szeg stb. minden magyar szájban 
szeg-nek hangzik, soha nem szek-nek. Még a mozo^am féléket sem 
ejtjük mozo&íam nak. 

A 21. lapon azt mondja, hogy p. o. urunk, e helyett van : uram, 
mit a 101. lapon imígy magyaráz meg: Az uk-n&k (házunk) első eleme 
n nem egyéb, mint az első személynek ragja m (házam), mely k előtt 
íi-né változott. — Szükségtelen ezt így magyarázni. Az én-nek többese 
mink, hajdan muk, lásd a „vagy-mzí&"-ot; ha ház a-m ebből lett: ház-
a-m(en), mint a szerző gondolja, úgy a házunk nyilván ebből lett: 
ház-muk. A különbség az, hogy a szerző szerint, a lefolyás ez volt: 
úr, ur-am, ur-am+k : én szerintem pedig így kell azt képzelni: úr, 
ur-a-m, ur-muk. 

Ugyan a 21. lapon azt mondja: „A rokonnyelvekben, p. o. a 
finnben, török-tatárban, a közlő hangok rendesen a felhanguak osztá
lyába tartoznak; közlő hangzókkal bíró szók rendesen fel
hanguak." Ezt a finn megczáfolja, mert ménen megyek, té'en teszek, 
közlő hangúak, s származékaik : menő menés, teko tevés , alhangu 
képzőt vesznek föl. Ellenben nd'en nézek felhangu szó, s ennek 
ugyanazon származéka nak'ó nézés, felhangu képzőt vészen föl. 
Ugyanezt tanúsítja a szerző által felhozott kielto példa is a 22. la
pon, melynek törzse kieltás azért a menő, teko-hoz tartozik. A török
tatár pedig bajosan tanúskodhatik mellette, mert p. o. a szeve-jor, 
gide-jor alakban ujor nagy önállást mutat, milyet a magyar igének 
egyik képzője sem mutathat. 

Riedlúr többször a hang változásainak törvényeit idegen nyel
vekből vett szók által is ki akarja tüntetni, p. o. a 25. és 32. lapon. Ez 
ellen kifogást tenni nem, de tanácsolni lehet, hogy ilyenféléket in
kább jegyzetbe tegyen, mert az idegen nyelvű szók egy törvény fel
világosítására sem lehetnek vezérek, hanem csak kísérők. 
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A 25. lapon az olvasó/, nézei}, hisze/ féléket törvénynyé akarja 
tenni, mire magara is egyszer hajlandó voltam. De miután az l-t 
csak az ikes-ek veszik igénybe: alig lehet tudni, a széphangzat ve
szi-e elő az l-t a nézel félékben, vagy a tétovázó szokás, mely a fjilj-
jék kendíl-et, és „egyen hdtu-ot egymás mellett tűri el. 

A 26. lapon a lesz, tesz (le-sz, te-sz)-féle tüneményt a hangvál
tozásból akarja kifejteni, mi semmikép sem történhetik meg, mert 
annak más oka lehet, mit alább; a hol ez igékről tüzetesen lesz szó, 
el fogunk mondani. 

A 32. lapon idegen szókon mutatván meg a hangelvetést a szók 
elején (p. o. font a német j9/und-ból, tompa a német síumpf-ból), a 
magyar nyelvből az én-t hozza fel, melynek eredeti alakja men volna. 
De ezt a magyar nyelv nem igazolja. Igaz ugyan, hogy az egész al-
tajiságban ben, men, min az első személy: de a magyarban és vogul-
ban, a finn, török és man^u ellenében, ezt találván: 

magyar. vogul. finn. török. man^u. 
én ám miná ben bi 
enyém ánom minun benüm mini 
engem ánom minun beni mimbi stb. 

nem tudom, mi oknál fogva higyük, hogy a magyar én men-böl lett ? 
A 39. lapon megemlíti azt, hogy én a bötii szót a bot törzs szár

mazékának tekintem, mely bot az osztjákban bed. Akár bővebb 
tudósítás végett, akár emez állításom gyengítésére hozzá kell most 
tennem, hogy a tunguzban bit'im vagy bicim írok, bit'et'i vagy biceci 
író, bit'ik vagy bicik írás, irat; a man^uban meg bithe (bitche = bitxe 
könyv; a mongolban is bicixo*) írni, bicikci író, bicik írás, könyv. Az 
írás történetéről az áltaji népek közt azt beszéllik, hogy az ujgurok 
által terjedt volna el az írás a török, mongol és man^u népek közt. 
Hogy vájjon a magyarok , mikor még a Jajk mellékein tanyáznak 
vala, nem kapták-e az írást ugyan abból a forrásból, azt se állítani 
se tagadni nem lehet: de a betű, bötii csakugyan erősen szít a fel
hozott mongol-raan^u-tunguz szókhoz. Legtöbbet bizonyítana a régi 
székely írás, melyet annyi író említett, de a melynek földerítése most 
valahára Szabó Károlynak fog sikerülni. 

A második rész a Szótan. A szókról általában értekezvén a 

*) A x = eh, görög /• 

/ 
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47—52. lapokon, a beszédrészeket a mondat alkatrészein tünteti ki 
nagyon helyesen. Ha a subjectum megnevezésére az alany szót vá
lasztjuk : nem lehet-e már a praedicatumot is vad szóval, mondo-
mánynak nevezni, hogy az állítmány szót egyébre tartsuk fenn ? — Az 
előadás ellen, a mennyiben tanít, legkisebb kifogásom nem lehet; a 
24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. §§-ok igen helyesek. Hason
lókép jelesen fejtegeti a szóragozást, és a ragozási alapfogalmakat, 
melyek: szám, névszó-viszonyítás, birtokragozás, fok, mód, idó, sze
mély. Ezután tüzetesen beszéli a gyökökről, melyek vagy mondo-
mányi gyökök (praedicative wurzeln), a melyekből az anyagszók 
lesznek, vagy névmási gyökök, a melyekből az alakszók erednek. A 
szók pedig vagy szóképzés vagy szóviszonyítás által fejlődnek. Itt 
botlik meg a szerző, úgy hiszem, a hol a magyar nyelvben is belső 
és külső szóképzést fogad el. A külső képzést, mely képzők és ragok 
segítségével lesz, ismerjük: de a belső képzést nem ismerjük, nem 
fogadhatjuk el, azért ismételve szólunk róla. 

A szerző a 64. lapon így tanít: „Belső hangváltozása a gyök
nek , mely eljárás azonban leginkább csak a sémi és árja nyelvek
ben divatos, p. o. német: binde, bánd, bund; görög XBÍTOJ, SXMOV, Xe-
loina stb. bár annak egyes nyomai a magyar nyelvben is föllelhetök, 
p. o. csal és csel, árny és ernyő, karika és kereng, ár és ér, bot és betil 
stb." Hogy annak semmi nyoma sincs a magyar nyelvben, mu
tatják a szerző által felhozott példák, a melyeket nem szabad a fel
hozott német és görög példákkal egybehasonlítani, mert nem hason
lók. A csal, csel stb. szók eredete a mai nyelvnek talajában van, s nem 
látható ; a mit a csal-csel-böl láthatunk, az a talajon feletti szár. Előt
tünk két szár áll tehát, hogy folytassam a képes beszédet, a csal és 
csel szár. Már e két szárnak hajtásait és csomójit kell a német bind 
és a görög Xun szár hajtásaival és csomójival egybehasonlítani, nem 
pedig a nyelv-talajban lehető ugyan, de láthatatlan gyökérszálait. S 
e szárak így állanak egymáshoz : 

csal-ok bind-e Xein-to, 
csal-t-am bánd eXtnov, 
csal-t gebunden 

Vagy : 

XíXoina; 

csalás bund Xoinóg, Xoinag, 
csalás-ok bünde Xoinot, Xourctőig, 
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Ugy-e a hasonlíthatók nem hasonlítanak egymáshoz: minek 
hát aaokat hasonlítani egybe, a mik nem hasonlíthatók ? 

Megfejtvén a képzőket és ragokat, a köthangzót és az össze
tételt, az egyes szó-nemekre megyén által a szerző. Elörebocsátván a 
főnév fogalmát, annak fajait számlálja elő, miszerint a főnevek 
öszszerüek és elvontak. Az összerüek megint vagy anyagi főnevek, 
vagy tulajdonnevek, vagy köznevek, vagy gyűnevek. Az elvontak tu
lajdonság nevei (fiatalság stb.), állapotok nevei (boldogság stb.), cselek
vések nevei (írás stb.). 

Ezekután a főnév összeköttetéséről beszéli a név-elővel. Itt a 
75. lapon, az azon, ezen, ugyanazon, ugyanezen fordul elő, a melyek
ről nem ártana tudatni, hogy az és ön szókból vannak összetéve, 
s hogy tehát azon, ezen tulajdonkép annyit jelent, mint az az, vagy 
ugyanez. Innen van, hogy a régi irodalomban azon rendesen ugyanaz 
helyett áll. 

A főnevek képzéséről beszélltében a 77—99. lapokon sorban 
felhozza a képzőket. Nekem itt csak e parányi észrevételem van, 
hogy ö ezt nem jól állítja : „segéd, ebből: segít" (a 83. lapon), miből 
azt kell kiértenünk, hogy a segéd szó úgy származik a segít-höl, mint 
az erőd szó az eró'-böl. — Megfordítva áll a dolog. A segít származik 
a segéd-bö\, így: segédleni, segélleni, segélni, segélteni, segéjteni, segí
teni. —• Azután a vir-ág-ot nem helyezném a csill-ag-íé\ékh.ez, vala
mint a csill-ám-ot, hull-ám-ot, vill-ám-ot,nem az ör-öm, kell-em,foly-am 
stb. félékhez, a nélkül, hogy keressem a hosszú eí-nak okát. 

Az összetételt is bőven tárgyalja a 90—96. lapokon. Ezután 
következnek a főnév számalakjai, s a 98. lapon olvassuk: „Az össze
hasonlító nyelvészet képes kimutatni, hogy a többes i ugyanazon 
gyöknek maradványa, mint k; s hogy p. o. házaim e helyett áll: há-
zakm. A mi pedig a k eredetét illeti, az nem egyéb, mint előhang-
zója egy szónak, mely a finn nyelvben a koko alakban még ma is él, 
s a magyar sofcnak felel meg. Ennélfogva p. o. házak annyi, mint 
házako = ház-\-sok." — A többesszám képzője, mely a lapp nyelv
ben k, h és í, a magyarban k, a finnben, észtben, livben, mordvinban, 
vogulban, osztjákban t, a szirjanben, votjákban ja$,jos, nagyon ho
mályos eredetű. Riedl úr a magyar, tehát a lapp képzőt is , a finn 
koko szótól származtatja. Én ezt se czáfolni se igazolni nem birom; 
csak arra figyelmeztetem az írót, hogy a koko (mely rakást, mindent, 
egeszet jelent) a magyar gyii szónak látszik megfelelni, mert kokoun 
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gyűlök , kokoan gyűjtök stb. Nem szűkölködik némi valószínűség 
nélkül a szerző gyanítása , — ha csakugyan el akarjuk magunkkal 
hitetni, hogy a különben oly közeljáró szirján nyelv, saját és külön 
pluralisi képzőre tett szert. Én itt a 28. lapon a,jak,jah,jat,jas szóra 
gyanítok: természetesen bizonyosság e mellett sem szól. 

A ragozást a birtok-ragozással kezdi meg a 100 —108.1.; követ
kezik reá a viszonyragozás. Ez a tárgy még nincsen világosságra 
hozva; Riedl úr sem bírja tehát úgy előadni, hogy mindenütt az 
alapjáig hasson be. A leghelyesebb felfogás eddig ez, hogy a magyar 
viszonyragok két kornak a gyermekei. A t tárgyi, azután a va ve 
irányzó, n és t marasztaló, ül, el távolító ragok az ősi koréi, a töb
biek eay újabb kornak gyermekei, melyek közzül a bői, ról} tói 
összetettek, mert ezekben már az ősi el is látható. Innen van az, 
hogy amazokkal a török-tatár, a finn és az ugor csoportok vissony-
ragjai is megegyeznek : ezekkel már távolabb az egyezés. Viszontag 
figyelemre méltó, hogy az összetett ragokban csak a finn nyelv ver
senyezhet a magyarral. Egyébiránt teljes összehasonlítása az áltaji 
nyelvekbeli viszonyragoknak legott sokat fogna kideríteni; láss egy
nehány tényt itt a 30—33. lapokon is. 

Egy ragnak megfejtésére van még is észrevételem. A 116. la
pon olvassuk t. i. „20. Osztó (divisivus), mely a tárgy részekre való 
osztását jelenti. Ragja: nként, p. o. egyenként, százanként, részenként, 
darabonként stb. Ezen rag, úgymond, véleményem szerint nem egyéb, 
mint az igehatározók képezésére is használt állapító n, p. o. százan, 
szépen, és a hasonlító képent, összehúzott ként alakban." Az itt a kér
dés : Vájjon ez: százan, sokan, kevesen stb. egyáltalában azonos-e a 
szépen, hosszan, unalmasan stb. igehatározóval ? Ha mindenkor egyen
lően használhatók, azonosságuk valószínű: ha nem használhatók 
egyenlően, azonosságukat nem lehet majd védelmezni. Tehát lássuk. 
Azt mondhatom : szépen vagyok: mondhatom-e: sokan vagyok ? 
Ugy-e nem? A szépen szóval semmi számi jelölés nem já r : ellenben 
a sokan, kevesen stb. szókkal számi jelölés jár. De vegyük az egyen-
(ként) szót. Mondhatom-e: egyen vagyok ? Nem mondhatom, hanem 
ezt mondhatom: egyedül vagyok. — Ezekből azt kell következtet
nem, hogy a sokan, kevesen, százan, ketten stb. szók nem adverbiumok, 
hanem névszók, melyeknek an, en ragja egy különös többesi rag.— 
Ha most a finn nyelvet kérdezzük meg, hogy ismeri-e a szépen-íéle ad-
verbiumokat, s a ketten, hárman-féle számnévi többeseket ? azt a fe-
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leletet vesszük tőle, hogy ismeri mind a kettőt, sőt mégis különböz
teti egymástól. A szépen-féle adverbium a finn nyelvben a casus 
essivus na} na, p. o. hyvd-nii = jól (mert jóan, vagy javán nincsen), 
kaunii-na = szép-en: valóban is a magyar en-e$ adverbiumok mind 
casus cssivusok. A ketten, hárman-féle számnévi többesek a finnben 
azonosak, p. o. kahden ménemmé = ketten megyünk, kőimen olivat 
•= hárman valának. íme a finn nyelv felelete bizonyossá teszi azt, 
mit a magyar nyelv is kénytelen volt kivallani; — a ketten, hárman 
stb. a latin bini, tevni stb., melyek különböznek a fos-tői, tar-tői stb. 
Tehát: egyenkint, kettenkint, százankint stb. osztó számnevek, nem 
szám-adverbiumok. 

A viszonyragok után a viszonyszókat tárgyalja, melyek nem 
ragok. Ezek után következik a melléknév, vagy tulajdonság-szó a 
126—131. 1., a melynek tárgyalásában nem vettem észre semmit, 
a mit nem helyeselhetnék. 

A névmásokat helyesen értelmezi alakszóknak, „melyek a tár
gyakra vonatkoznak ugyan, de azokat nem belső, állományi, tartal
muk szerint, hanem csak azon külső viszonyok szerint nevezik meg, a 
melyekben a tárgyakat szemléljük, s egymástól megkülönböztetjük. 
A névmások vagy helyettesítik a főneveket, p. o. én, te, ö; ki, mi, 
melyik stb. vagy csak kísérik, mint azoknak alaki határozmányai, 
p. o. ez az ember, ama ház stb. Az előbbiek főnévi (nyomtatási hibá
ból áll: névszói), ez utóbbiak mellék-névi névmások." — Elszámlál
ván azután a névmások nemeit a pronomen relativumot viszonyító 
névmásnak (a 133. lapon), de később (a 141. lapon) visszamutató 
névmásnak nevezi. A visszamutató elnevezés jobb; sőt ezt ajánlom 
minden más helyett, a melylyel eddig a relativumot megszoktuk 
nevezni. 

A személyi (a szerző szemetesnek írja) névmásokhoz a viszo-
nyítókat csatolja, mint a melyek azoknak viszony ragjait pótolják, p. 
o. a nekem , belém, bennem , belőlem stb.; ezután adja a birtoknév
másokat stb. 

A számneveknél föltetszett nekem,, hogy a harmad, negyed-fé
léket osztószámneveknelí nevezi, holott ezek valóban rendszámok, ha
bár ilyenekre is , mint : harmadrész, használjuk. De nem is látszik 
jól érteni ezeket, mert a 145. lapon a vharmad magammal11 szólást 
így magyarázza meg: én és hárman velem. A szólás ezt teszi: ket
ten, s én a harmadik ; ezért: harmad magammal, asaz, a harmadik 
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én lévén. — A 148. lapon ismét a ketten, kár man-féleket adverbiu-
moknak nevezi és veszi. Ha lehetséges az adverbium képezése az 
alap-számnevekből, az az úl, ül raggal történnék, mint az egyedül, s 
a régi harmul bizonyítják. 

Az igét az ötödik szakaszban (151—229. 1.) tárgyalja, először 
nemeit, azután képezését, harmadszor ragozását, s végre alakjainak 
használatát tekintvén. 

Az ige nemei alanyi (subjectiva) és tárgyi (objectiva) igék. 
„Az alanyi igék az alanynak nyugodt állapotját, vagy oly cselekvé
sét fejezik ki , rnely természeténél fogva más tárgyra való hatást 
nem enged meg, p. o. nyugszom, ülök, járok • ellemben a tárgyi igék 
oly cselekvést jelentenek, mely a cselekvő alanytól indulva, vala
mely más tárgyra vonatkozik, p. o. emlékezem barátomról, segítek a 
szegényen, látom a házat." Én nem látom által ezen felosztás helyes
ségét. Ha emlékezem (barátomról) tárgyi ige, miért nem az ugrom 
(reá) is az ? Azután szükségkép alanyi minden ige, minthogy min
denike az alanynak fejezi ki valamely állapotját vagy cselekvését; ez 
a fogalom hát, a mely minden igével okvetlenül j á r , nem lehet osz
tási alap. Még legjobb a szokott felosztás, miszerint az ige vagy 
benható, vagy kiható. Riedl úr csak a tárgyi igét osztja fel átható és 
benható igére. 

„Az átható ige által kifejezett cselekvést ismét vagy cselekvő 
vagy szenvedő módon adhatjuk elő," így folytatja a szerző. Ezt a la
tin grammatikából vettük által; a mienkre nem alkalmazható. Mert 
tessék ám a tud igét szenvedő módon előadni! Ez a beszéd helyén 
volna, ha tudik-ot mondhatnánk, mint a tör ige (átható és cselekvő) 
törik is lehet (benható és szenvedő). De mivelhogy a szenvedő je
lentés új igefajt teszen, melynek külön képzője van : a latin gram
matikából vett beszéd nem illik ide. A magyarban a hat, gat, at, tat 
stb. igefajokat tevő képzők egy soruak. Egyébiránt a szerző is a 
163. lapon a 122. §-ban az atik, étik, tátik, tetik képzőről azt mond
j a , hogy a tetető igéből, a magáraható ik hozzájárulása által szen
vedő igéket képez. 

Az ige képzőit a 153—167. lapokon, elég kimerítően, ámbár 
nem legjobb rendben adja elő. Igaz, a rend maga csak a dolog fel-
deríttetése után mutatkozik ; a hol az még homályos, ott a rend is 
önkényes, nem természetszerű. így például Riedl úr a 153. lapon a 
106. §-ban ezt mondja : „a szép-ít ige ezen névszóból : szép, az ít 
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képző által van alkotva; ugyanezen képző által származtatvák áll
ít, ezen igéből : áll; kicsinyít, ezen származtatott névszótörzsböl : 
kicsiny11 stb. Már ezen példák is bizonyítják, hogy az igeképzés 
ügye nem világos még. A szerző három képzett igét hoz fel egy 
sorban : szépít, kicsinyít, állít; nem sejti hát, hogy már ezek 
között is nagy különbség van. A szépít és kicsinyít névszókból let
tek, az állít igéből lett : vájjon hát névszóból és igeszóból ugyan
azon képzők képeznek-e új igéket ? A mai nyelv a három idézett 
igével azt feleli reá : ugyanazon képzők! Csakhogy a mai nyelv
nek nem mindenkor van igaza. Lám a múlt századbeli nyelv így 
ismeri vala a három igét : szépít, kicsinyít, állat (ponit, stare facit) ; 
továbbá a régibb nyelv egyetlen egy névszóból sem tudott ít képzővel 
igét alkotni, hanem csak ül, l, z stb. képzővel. Tehát a szép, kicsiny 
névszókból lett előbb szép-ül, kicsiny-ül; továbbá ezekből lett már: 
szep-ül-t kicsiny-ül-t, azaz igéből a t képző által lett átható ige; tehát 
á^-ból lett áll-at (stare facit). Az állít korcs fiú, melyet azonban be
fogadunk a tisztes szó-fiúk társaságába. Vala neki t. i. egy hasonnevű 
rokona, az alajt, alít (putat) ige; mikor még maga állat volt. Fur
fangos levén, reávevé rokonát, hogy felejtse el az eredetét, s felejtesse 
el azt a nyevltudománynyal is. Sikerült ez neki, mert ma az al névszót, 
mely az alajt-neik. Őse, nem ismerjük többé. Az ősét felejtett alajt, 
tehát annál szorosabb czimborájává lön az állat-nak. Utóbb az alajt 
más szófiák divatját követvén, nehezelleni kezdé az utótagját, s előbb 
alét-vá,, utóbb alít-wá, változtatá el magát, mint az ember fiai mind 
rövidebbre nyírják vala hajukat. Az állat most cserét javasola az 
alítnak., hogy az egyenlőség mendtül szorosabbá tegye az egyetér
tést. Engedd meg, úgymonda neki, hogy én is gyengítsem utótago
mat : én viszontag megengedem, hogy viseld parókás á-mat. Úgy is 
lön; egy szép tavaszi napon kisétálának együtt az állít és alít; s ím 
°ly egyenlők valának, hogy a nézők távólról meg sem bírták egy
mástól különböztetni, s hol az álít-ot ismerek állít-nak, hol ezt annak. 
— De most az állít igét visszaküldi a nyelvtudomány, a honnan elő
került, hogy ne csaljon többé senkit, s ne tartassék alít-nak. — 

Az illető igeképzökről tehát azt kell tudnunk, hogy az ul, ül 
(hajdan ol) képző csak névszókból képez igéket; igéből nem az ol, 
ul, ül képző, hanem más képzők alkotnak új igéket, legközönsége
sebben a t (at, et; néha tat, tet) képző ; innen: áll, áll-at; ül,ül-tet; 
e-szik, értet; i-szik, i-tat; foly} foly-tat stb. Névszókból így alakulnak 
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igék: szép , síép-iil • boldog , hajdan boldog-l, beteg , hajdan beteg-l} 

most boldog-ál, (beteg-iil szokatlan) beteg-szik ; nagy , nagy-ol; zöld,, 
zöld-el és zöld-iil stb. S az így képzett igékből lesznek azután a t 
képző segítségével új igék, melyek képzős része már annyira elvál
tozott , úgymint: boldog-ul-t, nagy-ol-t, zöld-ül-t stb., melyek előbb 
boldog-ojt, beteg-öjt, nagy-ojt, zöld-öjt-té) azután boldog-ét, beteg-ét, 
nagy-ét, zöld-ét-té, utoljára pedig boldog-ít, beteg-ít, nagy-ít, zöld-ít-té, 
változtak. 

A hol ít képzős igét találunk, ha nem új csinálmány a szó, azt 
névszóból eredettnek kell venni, ha nem él is többé az illető gyök
név. Különösen a mozgást jelentő igék tartoznak ide, p. o. moz-d, 
moz-g; per-d, per-g; fbr-d, for-g; ren-d, ren-g; buz-d, buz-g; pezs-d, 
pezs-g stb. Ezek gyökneveik : moz,per,for, ren, buz,pezs nem élnek a 
mai nyelvben, hanem csak a d és g képzővel tűnnek elő, mint ige-tök, 
olyan különbséggel, hogy a d képző az egyszeri mozgást, a g képző 
pedig a gyakorit fejezi k i ; továbbá hogy a d képző még maga nem 
teszen igét, hanem megtartja mintegy névszói természetét, s azért 
veszi fel azokat a képzőket, melyeket a névszók felvesznek; a g 
képző pedig már maga igét képez. Ezek tehát így felelnek meg egy
másnak : 

Egyszeri mozgás : mozd-úl, mozd-ul-t, mozd-í-t stb. 
Gyakori mozgás : mozog, mozg-at stb. 

A szerző a 163. lapon a 123. §-ban azt véli, hogy a mozg-ít, mozd-
ít-ik változott, tehát g d-vé lett. Ez a változás nem lehetséges itt, ha 
másutt tapasztalható volna is , mert ezekben a d SLZ egyszeriségnek, 
a g pedig a gyakoriságnak jelelője, — mit lehetetlen nem látni. 

A 157. lapon, a 113. §-ban az ik-et a képzők közzé számítja. 
Minthogy egyéb is van abban, a mire nézve kétségem van, ide te
szem az egész §-t. „Ezen ik igen gyakran előforduló képzőnek jelen
tését könnyen kimagyarázhatjuk, ha eredetét tekintjük. A régibb, 
p. o. XV. századbeli nyelvemlékekben ezen rag majdnem általában 
ek alakban fordul elő ; néhány igetörzsben pedig, hol ma ik ragot 
találunk, ugyanazon nyelvemlékekben még en áll, p. o. fekszen, 
aluszon, ma : fekszik, aluszik stb. Sőt a rövid hangzóval végződő s 
a jelenidöben a gyök- és személyragok közzé sz-t fölvevő igegyö
kök közzöl még ma is csak kettő bír, a harmadik személyben, ik 
raggal, t. i. eszik, iszik ; holott a többiek még az eredeti en raggal 
fordulnak elö, p. o. hiszen, leszen, vészen, teszen, viszen. A mai ik 
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képzőt tehát a korábbi ek-ve, ezt pedik az eredeti en-nek alakjára 
kell visszavinnünk. Mivel pedig, ha a másutt említett hangcserét, 
mely szerint e = Ö, tekintetbe vesszük, en = ön, mely utóbbi a mai 
nyelvben egyesszámu harmadik személybeli névmás : e szerint te
hát az ik alapjelentése a harmadik személy, mely általában az igék
nek magáraható jelentést ád." 

Itt sok kérdés támad, a melyekre meg kell felelni. 
Első kérdés : az ik előfordúl-e mint ek ? Én avval nem dicsek

hetem, hogy mind végig olvastam volna a régi nyelvemlékeket, még
is annyit mennyit olvastam belőlök, sőt épen most is előttem van 
az akadémia által kiadott „Régi magyar nyelvemlékek" II. kötete, 
s a Toldy által kiadott Nádor Codex, hogy egy ik-es ek-et fogjak 
ki : de se előbbi olvasásimból nem emlékezem egyre is , se jegyze-
timben nem találok egyet is , se mostani vadászásomban nem ked
vez nekem a szerencse. Azonban lehet, hogy olyan helyeken lap
panganak az ek-es ik-ek, a melyekre nem bukkantam még. De meg
engedve is azt, még is bátor vagyok kérdezni a szerzőt, ha sok pél
dáját gyüjtötte-e össze az ekés ikeknek í 

De hagyjuk reá, hogy vannak ilyenek : lehet e gondolnunk, 
hogy ezek ew-böl lettek? Van-e egyetlen példa is arra nyelvünkben, 
hogy egy utóhangu k (quorum numerus legio est!) «-né változott ? 
Én nem tudok reá példát, s ek-es ik-et sehol nem találván még : az 
első kérdésre azt kell felelnem — míg máskép meg nem győződöm 
— hogy az ik soha se volt ek. 

Második kérdés: képző-e az ik ? Az idézett §-ban Riedl na
gyon tétováz, majd képzőnek, majd ragnak nevezvén az ik-et Én 
azt gondolom, senki előtt nem is látszhatik kétségesnek, hogy az 
ik soha sem lehet képző, ha össze nem akarjuk zavarni, a mit ez a 
könyv is nagy gonddal megkülönböztet. A képző az igetőhöz új je
lentést ád : a rag, akár mint csupasz alanyi rag, akár mint az 
alanyra ható rag, akár végre mint a meghatározott második vagy 
harmadik személybeli tárgyra ható rag, örökké csak irányozza az 
igének jelentését. Úgyde mit teszen az ikf Módosítja, megbővíti-e 
p. o. a tör igének jelentését, ha tör-ik-et mondunk ? Nem, csak irá
nyozza azt. Az ik tehát nem képző, hanem rag. 

Harmadik kérdés: ha az ik csak rag, melyik személybeli raggal 
cserélődhetik fel ? E kérdésre nagyon könnyű a felelet: a harmadik 
személybeli raggal p. o. bomol vagy bomlik, fekszen vagy fekszik. 
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Negyedik kérdés : volt-e vagy van-e a jelentő mód jelen idejé
nek egyesszámu harmadik személyében alanyi rag? E kérdés a 
magyar igének egy homályos vidékére vezet. Tudjuk és látjuk, hogy 
ez igéknek: lát, tud, ül, áll, fél, szel, szalad stb. stb. nincsen egyes
számu harmadik személybeli alanyi ragjok. De ha a többes számot 
tekintjük, ott ezt találjuk: \kt-nak, tuá-nak, ü\-nek} állanak, fé\-nek, 
sze\-nek, szalad-na& stb. stb. Hol veszi magát ezen többesi ragnak 
w-je? mert a többes jelelöje csak k, mit az ö-k is bizonyít. Riedl úr 
felhozza az idézett §-ban , hogy hajdan aluszom, fekszen volt; hogy 
még ma is van : teszen, leszen, hiszen, vészen, viszen; tegyük hozzá 
a vagyon, van szót; továbbá a lön, vön, tön féléket. Mind ezekben 
n látható. ím ez az n a harmadik személynek alanyi ragja, mely 
most csak néhány egyesszámu igében él még, de a mely a többes 
számban a k előtt mindenütt megmaradt, így : tud-«a&, tnáá-nak, 
tudta-na& *). Hogyan történt hát, hogy ez az n, mint a harmadik 
személynek alanyi ragja kiesett ? Ha nézzük, hol maradt meg, eb
ből kitalálhatjuk az okát, miért nem maradt meg másutt. 

De mielőtt azt nézzük, lássunk még egy új kérdést, mely már 
feleletet igényel tőlünk. 

Ötödik kérdés: Mit kell tartani arról az sz-ről, mely néhány 
magyar igében a tő és az alanyi ragok közt mutatkozik ? Az igék 
ímezek : 

fek-sz-em, fekv-ém, e-sz-em, ev-ém ; 
alu-sz-om, alv-ám, i-sz-om, iv-ám ; 
eskü-sz-öm, eskv-ém ; le-sz-ek, lev-ék; 
törek-sz-em, törekv-ém, te-sz-ek, tev-ék ; 
menek-sz-em, menekv-ém, hi-sz-ek, hiv-ék; 
harag-sz-om, haragv-ám, ve-sz-ek, vev-ék ; 
nyug-sz-om, nyugv-ám, vi-sz-ek, viv-ék. 

stb. stb. 
A jelen idő mellé a múlt időt tettem ki , hogy világosabbá le

gyen a tény. Az sz-es igékhez tartoznak a vonszok, vagyok és megyek 
is, minthogy harmadik személyök : vonszon, vagyon, megyén. Ha a 
második oszlopba tett igéket veszszük, mint a melyek legvilágosab-

*) Némely író lön-nek-et ír, mi nem helyes ; mert a ne&'az egyesszámu 
n-nel van felruházva, így : lön-neh. — Mellékesen legyen megjegyezve, hogy 
a múlt alak tudta-nak szorosan véve ige, tudolt-ak pedig ige'snéV. 
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bak, ezek csak a jelen időben mutatják az sz-et, mely helyett a fog
laló módban gy tűnik elő; a többi időkben elenyészik az sz és a 
gy, mint tudjuk, p. o. 

te-sz-ek te-gy-ek, 
tev-ék ten-nék 
tet-tem tet-tem stb. 

Azt mondják talán , hogy a jelentő mód jelenidejének sz-e a 
múltban v-vé és í-vé, s a foglaló módnak gy-}e hasonlókép majd n-né, 
majd t-vé változik. De az nem lehet, hogy az sz menten v-vé, gy-\é, 
t-vé és w-né is változzék ok nélkül, s ugyanazon egy szóban. Az 
illető igék tője a tev-ek, tev-ö, tev-és után Ítélve nyilván tev, vagy te\ 
egy v vagy j utóhanggal. Hogy ez a v vagy j utóhang a képzők előtt 
ezek előhangjává változik, természetes; lesz tehát 

tev-tem helyett tet-tem tev-nék helyett ten-nék, 
ev-tem » et-tem ev-ném » en-ném, 
iv-tam n it-tam iv-nám n in-nám, 
lev-tem n let-tem lev-nék n len-nék, 
hiv-tem n hit-tem hiv-nék n hin-nék, 
vev-tem » vet-tem vev-nék n ven-nék, 
viv-tem n vit-tem viv-nék 11 vin-nék. 

stb. stb. 

Ez a nyelv törvényén alapszik. Ámde ez nem fejti meg a je-
lenidö sz-ét A tev, vagy tej-hez az ek rag nagyon könnyen, s a nyelv 
hangjainak törvényei szerint is akadály nélkül, hozzájárulhatott 
volna, így: tev-ek} vagy tej-ek (teszek helyett). A foglaló mód jelen-
idejét véve, melynek képzője^', azt kell mondanunk, hogy ez sza
bályosan lett, így: tev-j, vagy tej-j, mi = tégy • tehát tev-j-ek = te
gyek stb. Miért nem lett azonképen a jelenmód jelenje is tev-ek, vagy 
tej-ek f A miatt, hogy így a tejek alak könnyen elcseréltethetnék a 
tegyek alakkal, nem gondolt a nyelv az sz-re ; mert másutt sem kerüli 
el az egyhangú, de különböző értelmű alakokat, p. o. tudja = scit 
hoc, és hogy tudja = ut sciat hoc. A kérdéses sz tehát hangtani ok 
nélkül volna ott: kell, hogy más oka legyen. 

Nézzük a finn nyelvben a megfelelő igéket, melyek is : syö = 
ev, juo = iv, teh = tev, vie = viv, lie = lev. Ezek ragozásai kö
vetkezők : 
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syö-n e-sz-e-m sö-i-n ev-e-m syö-íie-n ev-ne-m 
juo-n i-sz-o-m jo-i'-n iv-á-m juo-wé-n iv-wá-m 
te'-e-n te-sz-e-k te-i-n tev-é-k te'e-we-n tev-we-k 
vie-n vi-sz-ek ve-i-n viv-e-k vie-we-n viv-rce-k. 

liene-n lev-né-k. 
A megfelelő finn igék töji magánhangzón végződnek, a mely

hez a jelenidöben a puszta alanyi rag járul. Az illető magyar igék 
nem végződnek magánhangzón, mégsem járul ehhez a puszta alanyi 
rag. A megfelelő finn igék múltjában ott van az idő-képző i, s az 
alanyi rag; óhajtó módjukban a módképző n és az alanyi rag. Az 
illető magyar igékben mind azonképen van. (A segédmagánhangzó
kat mindenütt kitüntettük.) Tehát a finn nyelv tanúsága szerint is. 
a magyar jelenidöbeli sz nem tartozik az igetőhöz. 
. Honnan való, s mit keres itt az sz ? A magyar nyelv bajosan 

tud felelni reá; a rokonok közzül a finn sem tud felelni, mert az nem 
is ismeri az sz-et ilyen esetben. A vogul nyelvben már van ilyesmi, 
ott is néha sz járul a jelenidőbeli tőhöz , úgy, hogy ott két jelenidö 
is van, p. o. áj = iv, aj-s-ém most iszom, de aj-ém, iszom, ivó vagyok 
(ha most nem iszom is); l'id'=z áll, l'ul'-s-ém most állok, l'ul'-ém állok; 
kai = hal, kal-s-ém épen most halok , kal-ém halok, azaz nem va
gyok halhatatlan stb. Ez a vogul s gyanút ébreszt bennünk, hogy a 
magyar sz-nek is valami oka lehetett, melyet a nyelv már elfelejtett. 
Menjünk egy másik rokonhoz, az osztjákhoz. 

Ez a jelentő mód jelenidejében d-t vészen fel, mely a múltban 
nincsen meg, p. o. 

vesz-ek; 
e-sz-em; 
te-sz-ek; 

vej = 
tév = 

vev 
ev: 

pan = tev; 

ve-d-em 
te-d-em 
pan-á-em 

men = men ; men-d-em men-cZ-ek; 
Jiv = jó ; 

sző 
ád; 

sev 
mej c= 

vej em vev-ék 
tév-em ev-ém; 
pan-em tev-ék; 
men-em men-ék; 
jiv-em j öv-ék; 
sév-em szöv-ék; 
mej-em adék. 

ji-c/-em jöv-Ök; 
seu-á-em szöv-ök; 
me-d-em ad-ok; 

E néhány példából látjuk, hogy az osztják igének jelenje d-t 
vészen föl, mely megfelel a magyar sz nek a veszek, eszem, teszek 
szókban, s a mely megfelel a megyek szónak belhangjában lévő annak, 
a mi több ott az n-nél. Az osztják nyelvben tehát szabály, a mi a 
magyarban kivétel; az osztjákban t. i. a participium praesens d kép-
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zövel lesz, p. o. men-da "= menő, s a jelenidő ebből a participium-
ból alakúi. 

S most kezdjük sejteni a titkot, melynek jelentését a török 
nyelvek is tudják. Ezekben is a praesens indicativi a participiumból 
és az alanyi ragból lesz; ez a participium pedig a törökben r a csu
vasban d, t képzővel alakul. Ezt mutassa nekünk a val ige, a mely 
a linnben ol, a törökben is ol, de a csuvasban bol és az osztjákban űd. 

Finn. Török. Magyar. Csuvas. Osztják. 
ole-n (A-ur-uva vagy-ok bol-ari-ip út-í-am 
ol-et ol-nr-sun vagy bol-ao?-i'n út-í-an 
ole, on o\-ur vagyon, van bol-aí' űt-í 
olemme ol-wr-uz vagy-unk bol-aí-pír űt-í-eu 
ölette ol-wr-s'iz vagy-tok bol-aí-tir üt-te-den 
olevat ol-wr-lar vagy-nak bol-as-se űt-í-et 
ol-i-n — val-é-k — űd-e-n 
ol-i-t — val-á-1 — űd-e-n 
ol-i — val-a — úd-ó-t 
vogul: ol-s-em ol-d-'ím vol-t-am bol-d-'ím 

ol-s-en ol-d-i'n vol-t-ál bol-d-'in 
ol-s ol-di vol-t bol-d-e vagy 

bol-^e. 
Tegyünk még ide eg y-két példát a finn, magyar, osztják és 

csuvas nyelv ékből. 

Finn Magyar. Osztják. Csuvas. 
syö-n e-sz-e-m te-d-em sij-atZ-e-p 
syö-t e-sz-e-1 te-d-e-n sij-ad-e-n 
syö-vi e-sz-ik. té-d-et sij-aí. 

te'-e-n te-sz-e-k pan-</-e-m tuv-acZ-e-p 
te'-e-t te-s2-e-sz pan-c/-e-n tuv-acZ-e-n 
tek-e-e te-sz-e-n pan-eZ-e-t tuv-aí. 

Az osztják és csuvas jelenidő tehát azonos, a mennyiben a 
participialis d-t elfogadja, vagy inkább a participiumból lesz. 

A magyar nyelvben is az sz ott, a hol ajelenidöben előfordul, 
bizonyosan participialis eredetű. De csak néhány igében maradt meg, 
mely igék magánhangzó (alu, fekü, eskü) va^y félmagánhangzón [v, 

NYKT.VTITD. KÖZLEMÉNYEK. I I I . 18 
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j) végződnek, mint a tev, ev, iv stb. a melyeket tehát így is írhatni : 
te\ e', i' stb. Az a participialis képző d, z, sz-féle lehetett; s némely igék
ben a jelen időn kivül is megmaradt, p. o. menek-sz-ik, menekv-ém7 

menek-eá-ni, harag-sz-ik, harag-v-ám, harag-u6?-ni, és harag-?m-ni stb. 
Más igékben megcsontosúlt mintegy, hogy tőbelinek nézzük már, 
p. o. az úsz-ni szóban, mely a finnben ui, a vogulban is uj, még a 
gal képző előtt is, p. o. 

Finn. Magyar. Vogul. Magyar. 
ui-n úsz-o-m ujgál-ém úszkál-ok 
ui-t úsz-o-1 ujgál-én úszká-lsz 
ui-vi úsz-ik ujgál-í úszkál. 

A vonni igében nem csontosúlt meg az sz, legalább Pereszlényi 
csak a praesensben ismeri még; „caefera (tempóra) supple 
ex vonok ef vonom" úgymond, LásdToldy „Corpus grammatico-
rum" 500. lapját. 

A val men igéknek vagyok és megyek alakjaiban rejlik az a 
participialis tényező. S ezen igék, a melyek azt a régiséget megtar
tották mind, avval is kitűnnek , hogy a harmadik személyben meg-
őrzötték az alanyi n ragot, p. o. megyén , vagyon, vonszon, teszen, 
leszen, viszew stb. lön, tön stb. 

Nem tudhatjuk, ha vájjon reges régen mindenik igének jelen 
ideje participiumból alakult-e? Azt látjuk, hogy azon néhány igén ki
vül, melyek sz-esek, a többiek utóhangja nem magánhangzós; azok 
annál könnyebben ellökték a netaláni participiumi tényezőt. De a 
mely ok ezt a tényezőt ellökte, az ellökte az alanyi ragot az w-et is. 
Innen van, hogy az alanyi n rag és az sz, d-féle participiumi té
nyező együtt maradtak meg, vagy vesztek el. 

Hatodik kérdés. Az n alanyi ragból válhatott-e ik? Nem, 
mert különböző eredetűek. Az n csak alanyi, az ik alanyi és az 
alanyra visszatérő, vagy szenvedő jelentésű. Azt, hogy hajdan alu-
szon volt, s most alszik van, csak az ismeretes tényt igazolja, misze
rint némely ige ikes is, nem is. így volt az eleitől fogva, kivált tá
jonként, mint van mai napig, mikor hol bomol, hol bomlik alakokat 
hallunk. — Sokáig időztünk ezen §-on; de a tárgy megérdemli a 
fáradságot és szorosabb megtekintést. — 

A 164—167. lapon a képzők egymásután való következésének 
törvényeit tárgyalja helyesen. 
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Most az igék összetételét adja elő, de nem eléggé alaposan és 
kimerítően, kivált ha a 286. lapon az e) alatt levőket is hozzá vesz-
szük, hol az itteni 127. §-ra hivatkozik. Ily tudományos nyelvtanban 
mindaz egyes igekötök eredeti és átvitt jelentését, mind azoknak tör
téneteit, mind kiváltkép szerepöket a szórendben (mi egyik bajossá 
a magyar nyelvnek), sokkal terjedelmesbben kellett volna tárgyalni. 
Helyet reá a paradigmák megrövidítése által is lehetett szerezni. 

Az igeszók ragozása 130. lapot foglal el (168—216. lap.). 
Először előszámlálja az igealakok alkatrészeit, melyek a személyeket, 
az időt és a módot fejezik ki. A személyeket ragok jelölik, melyek 
vagy egyszerű személyragok (a tiszta alanyiak), vagy tárgyi személy
ragok (p. o. I, a vár-Z-ak-ban, vágyja a vár-ja-tok-ban), vagy magá
raható személyragok, melyek az ikes igékhez járulnak. — E felosztás 
helyes, de kellő is. — Az idők osztályozásában szabatos (jóllehet a 
kezdő cselekvést jelentő idők nem nagyon szükségesek^. — Kime
rítően tárgyalja az egyszerű, a tárgyi és a magáraható ragozást *), 
előbb a foglaló (syntheticusj idő-alakokat terjesztvén elő, azután az 
összetetteket (analyticus). Ezekre nézve a kellőnél adakozóbb. O a 
várjak vala, várj vala, és várnék vala végzetlen múltakat is tudja, 
melyek magyar nyelvtani lehetetlenségek. 

Röviden, de nem fogyatékosan, tárgyalja a különböző személy
ragok, az idöalakok és a módalakok szerepét a beszédben; valamint 
az igeszó névalakjainak (infinitivus, részesülő) használatát is. 

Az yehatározóknafc. nemeit, és képzését hozza fel. Tüzetesebben 
és helyesen tárgyalja az állapotjegyzők (tudva, tudván) használa
tát ; egy példában nem világos talán. Azt mondván (a 233. lapon), 
hogy a tudva alak mind az alanyra, mind a tárgyra érthető, p. o. 
ülve láttam öt, meg akarja mutatni, hogy ezt mint fejezte ki a régi 
nyelv. Az alanyt értve, úgymond, „a régi nyelv: ülvém láttam ötu 

mondott; a tárgyat értve pedig : láttam-öt ülvéje. Nekem úgy lászik, 
a régiek e latin mondatot : vidit eum sedentem így fejezik vala k i : 
látta őt ülvéje; ezt pedig: vidit eum sedisse, így: látta ót ülötte. 

A kötszók a 234—240. lapon adatnak elő. 
A könyv harmadik része a mondattan alapvonalait adja elő. 

Ennek a résznek a mondatok felosztása, és értelmezése legbecsesebb 

*) Ez utóbbit hajlításnak nevezi, az előbbi kettőt ragozásnak. — Mint
ha a ke'ziratnak vagy szede'snek utolsó javítása nem történt volna meg ele'g 
gonddal; sok helyütt az idézett ff-ok száma sincs kitéve. 
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darabja; ebből nem csak a tanulók, hanem a tanítók is igen sokat 
fognak tanulni. 

Az egyszerű mondat alatt a csupasz és kifejtett mondatot fejte
geti; a kifejtett mondat & jelzőkre, viszony ragokra, (247.—268. 1.) és 
viszonyszókra (269. 1.) meg az igehatározói bővítésre (272. 1.) vezeti. 
Arabár az írókból kiszedett példák nem kis számmal vanak minde
nütt felhozva: e tárgy még sincs eléggé kimerítve. Úgy látszik nekem, 
hogy ilyen tudományosabb nyelvtanban meg kell ugyan mindent 
említeni; de ha elég,megérinteni a közönségeseket, a kissé nehezebbe
ket, a kétségeseket bővebben kell tárgyalni; — s erre nem hibáznak 
az előkészületek is. P. o. a szerző szól ugyan a beható rag értelméről, 
de a „beteg lett belé11 szólás megfejtése nem kerülne ki abból. „Fe
jébe nyomta a kalapotu ezt maga is felhozza: de minden megjegyzés 
nélkül. Mondjuk: én beérem avval. Itt is a be-ben rejlik valami, a 
mi még a tárgyiragozást is szükségelli stb. Felette rövid a viszony
szóknál. De szükséges lett volna kifejteni, p. o. mikor kell mellett, 
mikor nálf vagy egyáltalában egyet jelento-e a nál rag és a mellett 
viszonyszó ? 

Az összetett mondat alatt természetesen a mellérendelt, fölé- és 
alárendelt és a sokszerü mondatról értekezik, helyesen és világosan. 

A szórendnek két lapot szán (a 285. 286. lapon), mi a kevés
nél is kevesebb. Azok után, miket különösen Fogarasi János kitűnő 
evQtjxa-jávai, utána Szilágyi István, Brassai sok oldalról és bőven 
előhoztak, nem szabad ily röviden tárgyalni a szórendet, — mely csak 
ugyan legtöbb figyelmet érdemel. 

A munkát egy függelék rekeszti be , melyben magyar szók 
egybe vannak vetve a rokon nyelvű szókkal. Hogy az ily egybeve
tés lassankint tökéletesebbé válik, bizonyítja a 301. lapon felhozott 
úsz szó, mely a finnben ui, az osztjákban úgyem (údem) ; miért ? azt 
itt mondtuk meg. 

Általában ítélve, a szerzőnek, mit különben is tudtunk már, 
igen jó nyelvbölcselete van, miért is szinte belé szeret az olvasó a 
könyvébe. De ebben a szótan erősebb, mint a mondattan. Az előadás 
mindenütt egyszerű és világos, a hol a magyaros szórend ellen nem 
vétkezik, — mi gyakran történik. 

HUNFALVY PÁL. 
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1. Ki. 

A ki szóról rendesen azt tanítják, hogy a ki személyre, nem do
logra vonatkozik. E tan azonban nem kimerítő, mert p. ha azt kérd
jük, ki az a szép ember, s a nevét megtudjuk, ily kérdést is tehetünk: 
mi ő. Világos ebből, hogy a ki nem kizárólag vonatkozik személyre. 
A ki és mi között e szerint a különbség nem abban áll, hogy amaz 
személyre, emez pedig dologra vonatkozik, hanem abban, hogy 
a ki mint kérdő-szó , a személynek lényegére mintegy énjére (s ezt 
a tulajdon név jelöli meg) , a mi pedig mint kérdő-szó , mind sze
mélynek mind dolognak nem lényegére hanem mi-nemiiségére, ez 
vagy wz-féle voltára vonatkozik p. ha a szép embernek megtudtuk 
az énjét, a mi szóval a mi-nemüségót, mi-féle voltát (hivatalbeli, ipa
ros, kereskedő stb.) akarjuk megtudni. Az a körülmény, hogy a mi-
7iemüséget jelentő név szorosb vagy tágasb fogalmú (p. gyerek szoros 
fogalmú, mert csak e két faj-nevet engedi meg./w, leány, fém tágas 
fogalmú, mert két faj-névnél több tartozik alá p. arany, ezüst, vas stb.) 
a dolgon természetesen mit sem változtat; a mennyiben az első 
esetben is épen úgy a mi-csoda (a gyerek concret név levén) szót 
kell használnunk, mint a másodikban p. micsoda gyereke van (rövi
den mije van ?) és micsoda fém ez ? 

2. Mi. 
A mi szónak, azután mit a ki-né\ róla mondtam, csak azon 

tulajdonságáról kell szóllanom, misBerint a midőn adjective áll, a 
micsoda} miféle bővebb alakokban is előfordul. Történik pedig ez ak
kor mindig, ha concret név mellett áll p. micsoda v. miféle kalapot 
akarsz venni (gyapjúból vagy szőrből csináltat) ? Az abstract nevek 
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mellé ellenben majd rövid alakjában, majd a most említett bővekben 
járul, p. mi bajod van v. micsoda bajod van ? (fej-fájás, fog-fájás, 
veszteség) stb. Hogy pedig a mi szónak akkor is, ha substantive áll 
hasonlóan micsoda, miféle értelme van, a feljebbiekből önként kö
vetkezik, s ez esetben ezt kell hozzá gondolnunk dolog ; p. mitől félsz 
= miféle dologtól félsz ? mit ettél = miféle dolgot ettél (káposztát, 
rétest stb) ? mivel mulatod magadat = miféle dologgal mulatod ma
gadat ? (avval, hogy ezt meg ezt teszem ; mert nemcsak a tárgy, ha
nem a cselekvés is lehet külön/eZej. 

3. Mily (milyen). 

A mily (milyen) szó a személynek és dolognak csak milyensé
gére vonatkozik, p. milyen lovat akarsz venni ? (pejt, fakót, feketét) 
milyen ember Péter ? (szép, jó, rósz, nagy), milyenről (lóról) beszél
tetek? (olcsóról, drágáról, kicsiről stb). Nem lehet tagadnom, hogy 
maga az élő-nyelv is a mi vagy micsoda, és milyen szókat — a mi
kor adjective állanak — sokszor felcseréli, mert micsoda szót hasz
nál, a hol milyen szó kellene, és megfordítva; p. milyen lovatakarsz 
venni ? e kérdést teszi több izben akkor is, ha azt akarja tudni, hogy 
angol, magyar, vagy arab ló van-e szándékomban, a mikor tehát így 
kellene tenni a kérdést: micsoda lovat stb. Történik e felcserélés 
pedig azért, mert nyelvünkben sok fő-nevet mellék-névül is, és sok 
mellék-nevet fő-névül is használunk. Ilyenek p. a nemzetek nevei 
magyar, tót, német stb. kivétel nélkül j ilyenek az egységtelen 
v. anyagnevek (nomina materialia) legnagyobb részben, p. vas, réz, 
tégla, vályog, bor f búza, árpa , rozs, szilva, alma, üveg, bór, ken
der, gyep, posztó stb (vas lábos, réz mozsár, tégla ház, vályog kerítés, 
bor leves, búza kenyér, árpa czipó, rozs liszt, szilva pálinka, alma 
pép , üveg hordó, bőr nadrág, kender hám, gyep ágy, gyep föld, 
posztó ruha stb). Nem csuda azért, ha beszéd közben a micsoda és 
milyen szókat fölcseréljük, a mennyiben beszéd közben nincs 
időnk arról gondolkodni, vájjon az illető név alatt vannak-e faj-ne
vek vagy nincsenek. Máskép áll a dolog az író-nyelvre nézve, mert 
az író meggondolhatja — s e meggondolást a kifejezés szabatossága 
ajánlja — hogy a tárgynak egyik vagy másik fajára, vagy a tárgy
nak csak valamelyik tulajdonságára (milyenségére) akar-e vonat
kozni. Szabályul állíthatja pedig föl magának, hogy a mi, micsoda 
szóra mindig csak fő-név, a milyen szóra pedig mindig csak mellék-
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név felelhet (a magyar, német, vas, bor stb. szókat úgy kellvén te
kinteni, mint faj-és így fő-neveket) A mely író mégis e szabatosság 
ellen vetne, annak legfeljebb gondatlanságot lehetne szemére vetni; 
nem gondatlanság, hanem valódi hiba ellenben, ha efféléket í r : mi 
nagy reményem volt, akármi szép arcza legyen is stb;, mert itt már 
világosan tulajdonságra (milyenségre) van vonatkozás, a mennyi
ben a nagy és szép kétségtelen mellék-(tulajdonság) nevek, s így 
helyesen csak mily (milyen) és akármily (akármilyen) állhat. 

4. A mely (melyik). 

A mely szót — a mennyire én tudom — az élö-nyelv alig 
néhány név mellett használja adjective, helyette rendesen a melyik 
alakot használván; p. melyik lova döglött meg bátyámnak ? (akár 
két akár több lova van), melyik bün legnagyobb ? substantive pe
dig a mely még gyérebb használatú, mert p. e szavakra : leraktad 
már a szekérről, a mi rajta volt? megitattad már a tehenet? a tuda
kozást így halljuk: melyikről nem melyről, melyiket nem melyet. 
Kétségtelennek látszik azonban, hogy a mely alak adjectiv használása 
hajdanában terjedtebb volt. Bizonyítják ezt e még mai nap is divat
ban levő szók: mettől ( = melytől, azaz mely helytől v. mely idő
ponttól), meddig (=s melyig, azaz mely helyig v. mely idő-pontig), 
mennyi ( = melynyi, azaz mely-nyalábú, t. i. az egységtelen nevek 
mint bor , búza, liszt stb. tömegéről), mekkora ( = mely kora, azaz 
mely-mértékü, t. i. az egységes v. köz nevek — nomina apellativa, 
mint asztal, ablak, gyerek, állat stb. terjedelméről). Minthogy már a 
mely és melyik között csak az a különbség, hogy amazt rendesen csak 
adjective, emezt pedig adjective is substantive is szokták használni, 
ebből következik, hogy ha a melyik szó értékét megismerjük, meg
ismerjük egy-úttal a mely szóét is. Szükségtelennek tartom a melyik 
szóra sok példákat hozni föl, mert ilyeneket százával csinálhat kiki 
magának. Legyen elég csak két példa, az egyik concret név mellett, 
a másik abstract név mellett, jelesül: melyik szekérnek van baja, és 
melyik bün legnagyobb. E példákból azonnal szemünkbe tűnik, 
hogy a melyik két vagy több tárgy közül egynek a lényegére mint
egy énjére vonatkozik. A melyiknek e szerint két tulajdonsága van: 
egyik hogy a tárgynak énjére vonatkozik, másik, hogy e tulajdon
sága nyilvánítására legalább két tárgyra van szüksége; s ez utóbbi 
tulajdonsága az, mi öt a ki, mi, mily szóktól megkülönbözteti; mer 
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a ki szó a személynek csak énjét; a mi szó a személynek v. dolog
nak csak faját; a mily szó a személynek v. dolognak csak milyen
ségét veszi tekintetbe akkor, midőn a melyik (mely) szó a személy
nek v. dolognak énjére és számára tekint. 

Különös figyelmet érdemelnek továbbá: 
1. Az a ki, a mi, amily (amilyen), a mely (a melyik), még pe-

dig azért, mert ezek (nem úgy mint a ki, mi, mily, mely) se kérdő- se 
kérdő-szerü szerepet soha nem vihetnek. (Kérdő-szerüleg szerepel
nek a ki, mi, mily} mely p. ily mondatokban : 

nem tudom, hogy ki beszélte azt 
jól jut eszembe, hogy mi újságot beszélt 
előre megmondtam, hogy melyik erényről szóllj 
elhatároztam már, hogy milyen szint válaszszak. 

Osztoznak e tekintetben többi kérdő szavaink sajátságában ; 
mert nyelvünkben minden kérdő-szó p. hol, hova, honnan, merre, 
meddig stb. oly természetű, hogy ha az a szócskát maga elébe veszi, 
kérdő-ereje egészen s annyira elenyészik, hogy még hangsúly által 
se lehet neki kérdés-erőt adni, holott a hang-súly minden egyéb szót 
kérdő-szóvá tehet, p. 

a lovat ? adjam el 
a 'feketét ? vegyem meg 
megvegyem ? a pejt 
három ? számot tegyek 
nekem ? adjátok 
mellette ? megy el az út 
erősen ? szokott dolgozni stb.; 

holott más részről kétségtelen, hogy az 
a ki (sokat igér, keveset ad) 
a miről (tegnap beszéltél, azt már rég tudtam) 
a milyen (kalapunk van, olyannal köszönünk) 
a mely (tyúk sokat kárál, keveset tojik) 

szóknak nem vagyunk képesek semmi módon kérdés-erőt köl
csönözni. 

2. Semmi, még pedig azért, mert ennek helytelen használásával 
számos germanismust követünk el. Ha egy németből fordított müvet 
vagy hírlapi czikket megtekintünk, száz eset közül kilenczvenben 
azt tapasztaljuk, hogy a kein szó semmi-vei van fordítva, holott a né-
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met kein-nak a magyar semmi csak nagyon ritka esetben felel meg. 
A mi — ha adjective áll — e rövidebbik alakjában csak abstract nevek 
mellett szokott olykor-olykor szerepelni, concret nevek mellett pe
dig soha. Természetes már, hogy a semmi-nek is — ha adjective áll 
— ugyanez a szokása; halljuk annál fogva az illyeneket: nincs 
semmi reménységem, nincs semmi hajóm stb.; de nem hallunk effélé
ket : nincs semmi lovam, nincs semmi borom, hanem helyettök eze
ket halljuk : nincs egy lovam is (se), és nincs egy csép borom *) is 
(se). A semmi szót e szerint a magyar nyelv csak az abstract nevek 
mellett használja, a concret nevek mellett pedig nem használja soha I 
ez utóbbiakra nézve azt a szabályt követvén nyelvünk, hogy — ha 
a concret név egységes név — a semmi fogalmát az egy s az ezt kí
sérő is vagy se szóval fejezi k i , p. Jánostól egy lovat se loptak el, 
vagy : nem loptak el Jánostól egy lovat is (se); ha pedig a concret 
név egységtelen név, a feljebbi szókat még az egységesítő szem, csép. 
darab, szikra, falat, szál, stb. szókkal pótolja p. egy szem búzája se 
volt; egy csép bort se ittam; egy darab fájok se volt a télen; egy 
szikra lisztet se kaphattam tőle; egy falat kenyeret se ettünk ; egy 
szál gyujtókátok se volt stb. Nem tartoznak ide azon esetek, midőn a 
semmi fogalmát kiemelni nem akarjuk, s így valamely névről — akár 
concret akár abstract — csak tagadólag akarunk szóllani, p. most 
nincs pénzem, nem volt szerencsém, nekem nem volt házam stb. 

3. Valami. Abból a jelenségből, hogy a valami szónak vala
micsoda alakja nagyon gyéren fordul elő adjective az élo-nyelvben 
(nem úgy mint ez az illető alap-névmással — mi és micsoda — tör
ténik), sokan azt következtették , hogy a valami szót az író-nyelv
ben adjective nem lehet használni, s azt a tant állíták föl, hogy 
a valami pronomen substantivum, s a wiarae/?/pronomen adjectivum. 
Mióta e tant egyik tekintélyes írónk kimondta, azóta nagy gonddal 
kezdjük kikerülni a valami szónak adjective használását, sőt akkor 
is félünk használni, ha az illető név abstract név, így p. e helyett: 
ha valami bajod lesz, helyesebbnek tartjuk ezt írni: valamely bajod 
lesz; holott az alap-névmást (mi) ez esetben mind az élő-nyelvben 
mind az író-nyelvben nyugodt lelkiismerettel használjuk. A mi pe-

*) Semmi bor annyi volna, mint semmiféle bor, a mikor a borfajokról 
van szó 5 egy csép bor sincs pedig annyit teszen , hogy általában nincsen bor. 

S z e r k e s z t ő . 
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dig a concret neveket illeti, — akár egységesek, akár egységte-
lenek ezek — a valami szót ezeknél használni, valóságos vétek 
nek tartanok, s ennél fogva így írunk : az asztalon valamely 
könyv (egységes név) volt; valamely gabona (egységtelen név) közé 
rejtőzött. Én azonban úgy látom, hogy e tan felállítása félre-értésből 
származott, mert a valami szót épen oly jogosan használhatjuk ad-
jective az író-nyelvben is, mint a valamely szót. A különbség ugyanis 
a valami és valamely között — épen úgy mint a mi és mely között — 
abban áll, hogy amaz a személynek vagy dolognak fajára, emez 
pedig a személynek vagy dolognak több egyedek képzelete mellett 
énjére vonatkozik. E különbségből következik már, hogy bízvást 
lehet írnunk akár így : vigyázz, hogy valami kőbe meg ne üsd a la
bodát, akár így: vigyázz, hogy valamely kőbe. Az első esetben 
ugyanis azt akarjuk mondani : vigyázz, hogy valami-nem# (fajú) (a 
nemét hogy t. i. mész kő , gránit kő stb.-e, nem tudom, a bizony
talanságot, a nem-tudom-ot a vala jelentvén) kőbe stb.; a másodikban 
pedig azt, hogy több darab kő közül egyikbe v. másikba (nem tu
dom , melyikbe) meg ne üsd a labodát. A mi áll egyébiránt a valami 
és valamely közötti különbségről, ugyanaz áll a bármi akármi, és 
bármely akármely közötti különbségről is. 

I k e s és nem i k e s comparativus. 
A különbség az ik-es és nem-ik-es comparatívusok és super-

lativusok között — úgy látszik nekem — abban áll, hogy az 
erősebb , legerősebb , erösebbek , legerősebbek az illető tárgynak 
vagy tárgyaknak (személy v. dolog) csupán milyenségére (quali-
tas) vonatkoznak ; az erösebbik, legerösebbik és az ezen nevezőktől 
származó többi nevezők (erösebbike} legei'ösebbike, erösebbikünk, leg-
erösebbiktek stb.) pedig az illető tárgyaknak — mint egyedeknek — 
számára is vonatkozik. Ha úgy tetszik , nevezzük az erősebb stb. 
alakot milyenségi, az er'ósehhik stb. alakot pedig számi nevezőnek 
(t. i. az egybehasonlítás alsó v. felső fokán). A milyenségi nevezőt 
használjuk már, valahányszor a tárgyak számát mellékes dolognak 
tekintjük, p. Péter nagyobb Pálnál, ez a jiu legügyesebb volt; vagy 
más szóval : a milyenségi nevező (az egybe-hasonlítás alsó fokán 
mindig két tárgy között, az egybe-hasonlítás felső fokán pedig leg-
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alább is három tárgy között) mindig csak a milyenség nagyobb 
v. legnagyobb mérvét veszi figyelembe. A számi nevező ellenben a 
milyenség nagyobb v. legnagyobb mérvét mint kész tényt tekintvén, 
több tárgyak közül egyet — de csak is egyet — kiszemel, s arra az 
ik raggal közelebbről vonatkozik, p. a kisebbik, szerényebb: e mon
datban két személyről van szó (mert comparativus van használva), 
s a kisebbik szóval (illetőleg az ik raggal) ki van jelölve egy bizo
nyos személy, a szerényebb szóval pedig annak a milyensége; e 
mondatban pedig a legkisebbik ügyes kettőnél több személyről van 
szó (mert superlativus van használva), s a legkisebbik szóval ki van 
jelölve egy bizonyos személy, az ügyes szóval pedig annak a mi
lyensége. És ez egy különbség az ik-es és nem-ik-es comparativu-
sok és superlativusok között. 

Más különbség az, hogy az erösebb és legerősebb alakoktól 
származik többes nevező erösebbek és legerősebbek; az er'ósebbik és leg-
erösebbik alakoktól pedig természetöknél fogva nem származhatik. 

Az erösebbik és legerösebbik alakok felveszik a birtokos rago
kat, s lesznek : 

1. erösebbike, legerösebbike, p. a fiuk jelesebbike meghalt, a két 
testvér vagyonosabbika sokszor meglátogatott; mint szintén a fiuk 
legjelesebbike (kettőnél több) , és a testvérek legvagyonosabbika (ket
tőnél több). Egyébiránt a szerkezeti nevezőt mindig föl lehet cse
rélni az illető (comparativusi v. superlativusi) nevezővel, p. a jeleseb
bik fiu meghalt, a legvagyonosabbik testvér meglátogatott; vagy pedig 
így : a fiuk közül a jelesebbik, a testvérek közül a legvagyonosabbik, 

2. Az ev'ósebbikünk, a legerösebbikünk p. a szerényebbikünket (két 
személy) meg Jicsérték, a legszerényebbikünk (kettőnél több-személy) 
kapta meg a jutalmat. 

Az erösebbiktek, a legerösebbiktek} p. a szebbiktek (két személy) 
nagyon hiu, és ezt a koszorút a legszebbiktek (kettőnél több személy) 
foga kapni. 

Az erösebbikök, a legerösebbikök, p. két fiam van : a nagyob-
bikukat mesterségre adom, és négy lányom van: a legkisebbikök apá-
czántk készül. 

Ezeket hasonlóan föl lehet cserélni az illető nevezőkkel; p. a 
szerényebbiket közülünk megdicsérték ; közülünk a legszerényebbik 
kapta a jutalmat; a szebbik közületek nagyon hiu; ezt a koszorút a 
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legszebbik fogja közületek kapni; a nagyobbikat közülök mesterségre 
adom; a legkisebbik közülök apáczának készül. 

J e g y z é s . A mikor így széliünk : ezek a leányok dolgosabbak 
amazoknál, vagy a régi kor emberei erösebbek voltak a mostaniaknál, 
csak látszólag van kettőnél több tárgy (itt személyek) a milyen
ségre nézve egybe-hasonlítva; a mennyiben az , hogy az egybe-ha-
sonlítás alsó fokát csak két tárgynál használhatjuk, az ily példákra 
is kifogás nélkül áll; mert e példákban a lányok, és a régi kor em
berei csak annyi, mint akármelyik collectiv név, p. nyáj, nép stb. 

TAKÁCS ISTVÁN. 



VEGYES APRÓSÁGOK. 
ISMERTETÉSEK, ÉSZREVÉTELEK, FEJTEGETÉSEK. 

20. A magyar és finn többesragok. 

A Ny Közlemények idei 1 ső füzetében (III, 19. stb.) Hunfalvy 
úrnak Alilqvist (finn-magyar) nyomozásairól való ismertető érteke
zésében néhány pontra akadunk, mely némi bővebb fejtegetésre, ille
tőleg megvitatásra hív föl. Hunfalvy úr a pluralisképzö finn t-t egy
nek állítván a magyar k-val, ezt mondja róluk (fent 27.1.) : „Honnan 
származik e rag, nem lehet már tudni, de hogy itt azonos a t és k, 
bizonyítják azon megfelelő szók, melyekben k és t váltakozik, p. o. 
a finn yksi, kuksi az észtben üts, kats ; magában a magyar kettő, két 
szóban is k vagy /* változott t-vé, mert kettő, két nyilván keld, ez meg 
kekt-höl való." Semmit sem szólván az állítás ellen, először csak azt 
alapítsuk meg, miben áll tulajdonképen ez állítás, a mennyiben hang
tani betü-váltakozásra vonatkozik, és mire szolgálnak a bizonyíté
kok. Az állítás azt tartalmazza, hogy egy f i n n í = raagyar k; 
továbbá, tekintetbe véve, hogy a szó végén mindig önhangzó után 
álló pluralisragbetüröl van szó, hogy semmiféle mássalhangzóval 
közvetlen össze nem kötött vagy érintkező finn t = szintilyen ma
gyar k; végre, tudva levén , hogy a hangzók helyzete nagyon is te
kintetbe venni való a hangtani fejlődésükre vagy elváltozásukra 
nézve, hogy szó végén való finn t = ugyanily magyar k. Már most 
nézzük, mire szolgálnak a bizonyítékok. Először is azt mutatják, 
hogy f i n n & = e s z t t, még pedig olyan k és t ezek, melyek köz
vetlen össze vannak kötve vagy érintkeznek s-szel, tehát tulajdon
képen azt, hogy finn ks = észt ts; végre azt, hogy egy magyar h v. 
k (keAt, kefct, mely mindenesetre egyszersmind finn h, k a ksJtte és 
ka&si-ban) a m a g y a r b a n lett t-vé, még pedig közvetlen rá követ
kező t előtt, tehát tulajdonképen azt, hogy magyar ht, vagy kt helyett 
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állott be tt (a mikor is csak a keWö alakot vehetjük számba, mely a 
szintén substantive használt cseremisz kokta-hoz hasonlítható , míg 
két a megrövidült kok-nak (e h. hoki) felelhet még ; a két pedig kétség 
nélkül hosszú önhangzójába olvasztotta el a ke/ct-beli második gut-
turalist). Látjuk immár, hogy az állítás között és a között a mit bizo
nyítanak a bizonyítékok, lényeges különbség van, vagyis hogy a bizo
nyítékok azon állítás bebizonyítására nem is szolgálhatnak. Mert va
lóban, hogy egy magyar kektS lett kett'ó ez teljességgel olyan, milyen az 
hogy latin directoi octo lett az olaszban diritto, otto ; ámde azért még
sem lett a latin foco az olaszban foto, hanem maradtfoco, a lacu nem 
lato, v. lado, hanem lago, a francziában lac stb. Azaz ha kt lesz íf-vé, 
ebből korántsem következtethetni, hogy magában álló k is í-vé le
hessen ; mert amannak látható oka a consonansok assimilatiója, mely 
e hangváltozásnak az egyszerű k = í-ra való bizonyító erejét meg
semmisíti. Szintén csak az assimilatiónak egy neme, ha finn ks-h'6\ 
az észtben lesz ts, mert a dentalis s magához közelebb vonja a k 
jellemét is, azaz dentalist tesz helyébe. Nem lehet kétség a felől, 
hogy ha a fentebbi állítást (finn t = k pluralisrag) ugyancsak be 
akarnók erősen is meggyőzőleg bizonyítani, ez csak olyan hasonlítási 
példák elegendő számával lehetne, milyenek ezek v o l n á n a k , hogy 
p. o. f i n n kdte (kasi) = m a g y a r kék volna (és nem kéz), vagy 
viite, kuute (cseremisz vit} kui) =. magy. ük, hak (és nem öt,' hat) stb. 
— A már említett bizonyítékokon kivül azonban meg ezeket ol
vassuk (fent 27.1.): hogy „a finnben Mekka és hieta homok, kaupunki 
és kaupunti város , vaiki és vaiti hallgass; s hogy Ahlqvist a svéd 
trana és német kranich, a svéd tvcir és a német quer szókat is hozza 
föl annak bebizonyítására, hogy általános hangtörvény szerint váltja 
föl a t-t a k, s megfordítva." Serami esetre nem elégedhetnénk meg 
ily kevés példával, mikor egy „általános hangtörvény" megalapítá
sáról volna szó, s ha bár még néhánynyal szaporítható volna is e 
példák száma, még sem adnának egyebet, mint az itt vagy ott elé-
forduló kivételes hangcsere jelenségét, nem pedig á l t a l á n o s hang
törvényt. S különösen ily formulázatban nem fogadhatnók el ezt a 
hangtörvényt, hogy ez akár „megfordítva" is álljon, mert ez nem 
nagyon módszeres licentia volna, melynek segítségével sok ered
ményt, de igen kevés biztos meggyőződést bírnánk eléhozni. Külön
ben, az idézett példákra tekintve, ezek először a szóközépi k és t néha 
történő fölcserélődését mutatják egyedül a finnben, tehát nem ennek 
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a jelenségnek a magyar és finn közti létezését is ; továbbá azt, hogy 
egy n után álló k — t} azaz nk = nt, a mi az által magyarázódik 
meg, hogy vagy az nk gutturalis n-je dentalissá csapott át s magá
hoz vonta a k-t is, vagy megfordítva, a mi szerint nk vagy ni az ere
detibb ; végre a svéd tvar a német ziper-nek igazi megfelelője, és 
trana = kranich annyiban kétséges, hogy az előbbi ó-éjszaki nyel
ven „schnabel"-t is teszen; s hozzájárul, hogy az ezekbeli t =z k, 
ha el fogadjuk is a példákat alaposaknak, noha helyettük altáji nyel
vekből néhány mást lehetne fölhozni, a szókezdetre vonatkoznak, 
tehát korántsem bizonyíthatnak még a szó végén álló finn t = k ma
gyar k pluralisrag mellett. 

Nem érthetünk egyet avval a hangfejlődtetéssel sem, mely sze
rint, k, föltéve hogy eredetibb mint t, és csakugyan átmegy í-be, 
Zt-vá és t-\é változzék (1. fent. 27. 1.); mert ha a k, mely physiolo-
gice tekintve explosiv-hang, szintén explosiv, de előbbre való ar-
ticuláló helyet kivánó hanggá akar haladni, útja nem vezethet a 
fricativ hangok során keresztül, azaz, mihelyt h lett a k-ból, vagy 
akár a vastagabb %, már nem várhatunk ennek a hangnak előbbre 
való helyre tolt articulatiojától explosiv f-t, hanem csak fricativ s-t. 
A mennyire pedig eddigelé a hangváltozások története megalapítta
tott, altalános tapasztalatként az áll, hogy igen is több ejtési erélyt 
kivánó explosiv helyett lépett be a könnyebb fricativ hang, de nem 
megfordítva a már meglevő fricativ helyett az explosiv; e szerint a 
h v. ^-ból sem mernénk megint í-t eredtetni, mert tudjuk p. o. hogy 
a német wasser lett a waíer-ból, s pedig nem csak tegnap, s bátran 
mondhatni, hogy soha sem lesz belőle megint waíer, míg csak a fel
német nyelv él és fejlődik. 

Hunfalvy úr (fent. 28. 1.) a birtokos-ragú magyar többesszám 
alakoknak (milyenek : botjaim, -jaid, -jai; botjaink, -jaitok, -jaik) 
megfejtése végett, nehogy azt az absurdumot kelljen hinnünk, 
mintha az egyes-számú 3.-birtokosragú alakból (bot-ja) származ
nának a több birtokot jelentő 1. és 2. személyi birtokosragú ala
kok , azt a mindenesetre igen figyelemre méltó sejtelmet mondja 
k i , hogy hátha ezekben jak, jek rejlik mint pluralisrag, melynek 
Zc-ja i-vé vált? s ha a finn pluralisi i-ben is jatfjat rejlik, melynek, 
í-je vált i-vé? s e sejtelmét az által is látja némileg támogatva, hogy 
a fölvett pluralisragalakokkal egyeztetni lehetne a szirján és votják 
nyelvek jas f jos pluralisragját, mely nyelveknek e részben a finn 
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s ugor nyelvektől való elütését mégis a legnagyobb különösségnek 
vagy szeszélynek kellene tartani. — Méltó e sejtelem, hogy lényege 
részleteit és következéseit közelebbről vizsgáljuk meg. Mindenek 
előtt meg kell jegyezni, hogy e sejtelem vagy mondjuk inkább e 
véleményes állítás megalapításában nem szabad, hogy bennünket 
az a törekvés vezéreljen, hogy a rokonnak s bár közel rokonnak 
elismert nyelvek rokonságát okvetetlenül a többesi ragalakok egyez
tetésével is iparkodjunk igazolni vagy megerősíteni. Mert okunk 
van hinni, hogy a többes-szám kifejezésére ős altáji nyelvünkben 
nem csak egyetlen egy anyagszó szolgált, hanem egymás mellett is 
több, ki sem levén még fejlődve határozottan a többes-szám gram
matikai kategóriája sem; s hogy azután a külön váló nyelvek hol 
ezt, hol amazt az anyagszót a többest kifejező raggá fejlesztették. 
Csak így magyarázható meg, hogy olyan két nyelv is, mely nagyon 
is közel áll egymáshoz, sokkal közelebb mint a szirján és votják 
a finn és magyarhoz , a csak dialectusi különbségű hegyi és er
dei cseremisz nyelvek merőben különböző többesi-raggal élnek 
(amaz vülci, emez samoc, sarnic) ; s hogy az annyira törökös csuvas 
nyelv nem osztozik a törökség lar, ler-tele többesragjában (élvén e 
helyett sam, sam raggal); csak így magyarázható meg, hogy az egy 
mongol nyelv egymás mellett három vagy négyféle pluralisragot 
használ, s hogy többnyire ott is , a hol a főnevekhez csak egyféle 
pluralisrag járul, mégis az 1. és 2.-dik személynévmások másképen 
képezik plurálisukat. Mind ebből kitűnik, hogy a rokonságra nézve 
sokkal kevésbbé fontos és döntő a pluralisrag azonossága, mint p. o 
a számnevek egyezése, s ennél fogva nem is fogjuk nagyon se csu
dálni se bánni, ha a finn pluralisrag t nem találna azonos lenni a 
magyar k-val', vagy egyik sem a szirján votjakjas, ^'os-szal. De néz
zük már közelebbről a kérdéses sejtelmet vagy állítást. 

Föltéve, hogy a magyar pluralisrag birtokos-személyragok 
előtt jak, jek-íé\e volt, föl kell tenni, hogy ugyanez alakja volt a nem
birtokosragu névszók többesragjának (k, ok, nk, ök, ek) is, mert oly 
nyelvben, a melyben általában csak egyféle közönséges többesi rag 
van, az nem szokott lenni más mikor még birtokos-ragok járulnak 
hozzá. És csakugyan van egy pont a közönséges többesi rag hasz
nálatában , mely annak a ragnak legalább még teljes egy szótagból 
állását látszik mutatni: nem az, hogy mássalhangzó végű szóhoz ok, 
okt ök, ek járulnak (hal-ak, ház-ak, ember-ek — mert ezekre azt 
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mondhatná valaki, hogy a k előtti vocalis segédhangzó, vagy erede
tileg még a névtőhöz tartozott, p. o. hala-k = finn kala), hanem az, 
hogy ú, ü végű szók után is, hol a segédhangzóra semmi szükség sem 
látszik lenni, ak, ek állhat, hiatussal elválasztva az ú, ü szövegtől: szo-
moruak, keserűek, négylábwet&, tökfejűek. Itt főleg tekintetbe jő az u, 
ü és ak, ek közti hiatus, mely nem csak az ak, ek-nek. külön és ön
álló szótag voltát biztosítja, hanem egyszersmind azt is sejteti ve
lünk , hogy ezen ak, ek előtt volt még valami testesebb elválasztó 
consonans-elem, mely ezen hiatussá, azaz arab hangtan szerint szólva, 
hamzává gyengült el. Miután épen ennek a helyén a személyragos 
alakokban (bot/ami stb.) a^'-t találjuk, nem tévedünk, ha, legalább 
a magyar nyelv bizonyos korára nézve , evvel pótoljuk az ak, ek 
plurális ragalakot jak, jek-ké, nem hallgatván azonban el azt a va
lószínűséget, hogy ezen j eredetibb megelőzője olyan volt, mely nem 
csak j-vé fejlődhetett, hanem másrészt könnyen el is enyészhetett. 
Tudjuk, hogy szintilyen elenyészhető j-]e van a 3-dik birtokos sze
mélyragnak ja, je-nek, melynek eredetét, ha a jakut-törökre (a hol 
ta, ta és s'i, si van mint teljes ragalak), vagy akár az ugor családbeli 
osztjákra (hol t van) vagy a cseremiszre (hol s, se, ze van) szabad 
hivatkozni, nagy valószínűséggel lágyított t' (ty) által í-ből kell le
hoznunk ; másrészint látunk egy vastagabb gutturalis-ból fejlődött 
j-t az imperativusban, mely szintén elenyészik némely régies formák
ban, p. o. jövel = jöjél, jöj (jöv-hel helyett, v. ö. az ó-török gíl, gil az 
imperativus egyesszámi 2. személyében), jövetek e. h. jöjetek (itt 
egyszersmind emlékeztetünk a hallhadsza-íéle példákra, hol még h 
van SLJ helyén, v. ö. Magy. Nyelvészet V, 443). E szerint a folvett̂ 'cíA;, 
jek pluralisragbeli y-re nézve egyelőre mind a két lehetőséget meg 
kell engednünk, hogy vagy í-hahg, vagy vastagabb gutturalis, alkal
masint h (—%) volt hajdani megelőzője, azaz vagy *tak, tek vagy *hak, 
hek az alakja a ragnak. — Ezen, most még el nem dönthető kérdést 
azonban nyugodtan mellőzhetjük, azon változáshoz fordulván, me
lyet a jak, jek rag további személyragok által szenvedett. Meg kell 
itt gondolni, hogy e személyragok hozzájárulása és a többes-számra -
gos névszóval való összeforrása nem csak a magyar nyelv történe
tileg ismert korában ment véghez , hanem olyan korban, melyben a 
most uralkodó magyar nyelvalaktani törvények tán még nem alakul
tak s nem állapodtak meg ágy, a mint most vannak. Igaz, ha most 
egy jak, jek-végíí névszóhoz járultatunk hozzá a birtokos személy-
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ragokat, nem keletkezhetnek más alakok mint ezek : jak-ovi, jek-ém, 
melyekre nézve a hangtani szabály már oly megmerevedt és hajtha
tatlan, hogy sehogy sem lehet belőlük ja im,jeim. Ámde kimondhat
ja azt, hogy a magyar nyelv történeti kora előtt a plurális-raggal ösz-
szeforrván a személyragok, s így a rendes hangfejlődés visszontagsá-
gainak kitett hangalaki egészet képezvén, egy jakom-ié\e hangzó-
egész nem változhatott többé, a nyelvnek azon ismeretes és akkor még 
tevékenyebb hajlamánál fogva, hogy alakjainak nehézkes úgy szólván 
feszességén, hangzói teljességén könnyítsen, rövidítsen? És milyen 
lehetett a jelen esetben e könnyítés menete, némely más nyelvtényeink 
gondolórav étele mutathatja meg. Van a magyarban homok = jakut 
kumai (a törökben kuniak volna, ha el nem veszti az egész ak, ek szó
véget , kum-mu] elégedvén meg), homlok = kojb.-tatár karnak, öreg 
= csag.-tör. irig, sereg = csag. Úrik s több ilyen (lásd Értés., Nyelvi, 
II, 165.). De van megint velö(\k\>. velej) is = tör. jilik, apró (apraj) 
= csag. javruk, ünö = tör. inek} jk. 'inai stb. (1. Értés., u. o.) Azaz : 
a magyar nyelv hajdanta explosiv gutturalis végű szavainak részint 
megtartotta azt a gutturalisát (k, g) , részint elenyésztette, azaz be
leolvasztotta a megelőző önhangzóba, még pe Mg, a mint könnyen 
kipuhatolható, h és j fricativ hangzók közvetítésén át (v. ö. Értés., 
II, 164. a jegyzetet). Mindenesetre a, jak többesszám ragja is az ex-
plosiv-gutturalis végű szók körébe esik, mintha a törökben akárme
lyik aft-végü szó ellenében állana. A magyar nyelv evvel aja^-kal 
részint úgy bánt mint a homo/c, homlok szók végével, mikor t. i. a 
szó végén álló puszta vagy többnyire mássalhangzóval kezdődő vi
szonyragok előtt álló pluralisrag gyanánt k-vaX végződtette (s ez 
esetben ily alakkal tartotta meg: 'ak, 'ek, 'ok, 'ök), részint úgy mint 
a velej, apraj (*veleh, aprah) szók végével, midőn t. i. az önhangzó-
val kezdődő 1. és 2.-dik és az annak idejében j-vei kezdődő 3.-dik 
személyi birtokosragok előtt h,j-ve\ végződtette (juj}jej), mely utób
binak a nyoma főleg abban rejlik, hogy az utána következő önhangzó 
(mai nyelvünk szerint o, é: om, ém , od, éd, ótok, étek, vagy u; ü : 
unk, ünk, de a mely szintén még ismeretes korban onk, énk volt) i-
hangzással állapodott meg, s hasonlóképen.a 3-dik személyragok 
(ja, je,jok, j'ök) J-je után való önhangzó is, miután ennek ^'-je a plu
ralisrag végj-jevel egyesülhetett*). Ezen utóbbi egész hangváltozás 

*) Azon nem kell megütközni , hogy csak a magyar nyelv ismere
tes korabeli személyragalakokat rakjuk a pluralis-rag után, nem vévén te-
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teljességgel hasonló ahhoz, hogy van rendesen vél-i, e. h. vél-je, sőt 
táj szerint lati = e. h. lát :ya; ha e szerint fogjuk föl a pluralisrag 
vég-j-jének a következő önhangzóra volt hatását , hogy t. i. abba 
az önhangzóba tökéletesen beleolvadt, hangzását i-vé változtatván, 
megértjük egyszersmind azt i s , hogy a jaj, jej-r'ól eltűnvén a vég-j, 
eléálit a maradó ja, je után a hiátus , épen úgy a mint vélj-r'ól el
tűnvén a,j, puszta vél maradt meg(i>é7-i). í g y fogjuk föl ujaim, jeim, 
jaid, jeid, jai, jei, jaink, jeink, jaitok, jeitek, iáik , jeik, pluralisra-
got és személyragokat magokban összefoglaló szóvégek keletkezését, 
mely fölfogásunkból egyszersmind az tűnik k i , hogy az i valóban 
csak félig és másodrendülog tartozik a pluralisraghoz, jóllehet ilyen 
összevont alakokban, milyenek népim e. h. népeim (nép/eim, népeim), 
az egyedüli maradéka a pluralisragnak. Derék része e ragnak min
dig a ja, je (-im, ja-id stb.), vagy az a, e mikor a kezdő j is elmarad 
a nem szeinélyragos alakok hasonlatosságára (ura im, szemeim), 
íme fejtegetett fölfogásunk egyszersmind lényegesen különbözik Hun-
falvy úrétól, ki fent. a 28. 1. azt sejti, hogy a jak, jek pluralisragban 
levő j hang miatt válik í-vé ugyané ragnak vég-&-ja. Hiszen ezen j , 
mely a ragot kezd i , nem is érintkezik a k-vsd, el levén választva 
tőle a, e által, ez pedig megmarad még a k eltűnte után i s ; másrészt 
tudjuk, hogy eredeti k, g hang valamely szomszédj megvolta nélkül 
is változhatik j-vé ; de nem ám önhangzó ?-vé , mely csak egy már 
meglevő önhangzóból a / -ve i együtt keletkezik ver-r ; lati ( = ver-je, 
l&t-jai). 

Hunfalvy ú r , a mint a magyar pluralisjegyzö k helyett volt 
eredeti teljesebb alaknak ajak, jek-et, úgy a finn l helyett is egy 
m e g v o l t j a i , jiit-et állít föl (1. fent. a 28. 1.). Nem levén még meg
győződve a finn t 2= magyar &-ról, vizsgáljuk meg e fölvételt vagy 
sejtelmet külön, nem nézvén a magyar k vagy jak, jek re. A fölvétel 
azt akarja megmagyarázni, hogy hogyan tűnhetik elé mint plurális-
jegyző a finn pluralisalakokban, a nevezőben t, a casusokban i, s 
ebben azon mindenesetre megkételhetetlen nézetből indul ki, hogy 
ugyanegy szónak nevezőjében csak nem lehet más pluralisrag mint 
a többi casusokban. De úgy látszik, e fölvétel mindjárt két nehéz-

kintetbe , hogy unh, tok, jok magok is m, t, ja-bó\ képződtek egy hozzájárult 
plurális-raggal, mely akkorában alkalmasint meg nem szállt volt le ezen 
legrövidebb alakjára. De később ezek álltak ele', és akármikor is, meg kel
lett lenni az egymással érintkező hangzók hatásának. 

1 9 * 
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ségbe ütközik. Ugyanis föltevén , hogy jat, ját volt valaha a finn 
pluralisrag, melyja-val kezdődik és í-vel végződik, következetesen 
föl kell tenni, hogy épen akkor mikor ilyen bő alakja volt, az egyes
számi névtöhez hozzájárult teljesen, nem hagyván el se elejét (a mit 
egyáltalában lehetetlen csak képzelni is , és ebből is akarnók meg
magyarázni a casusokbeli i pluralisjegyet), se végét (hiszen épen ez 
tűnik elé még most is a nominativusban). így p. o. ebből kala lenne 
ezen plurális kala-jat : a valósággal létező alak pedig halat. Ebben 
csak az a csudálatos van, hogy ha kala-jat valamikor létezett s így 
most kalat-ha, ment át, hogy ez a j , mely különben a casusala-
kokban annyira grassált volna, hogy többnnyire a szótő végönhang-
zóját egészen kiszorította, csak a kalat-b&n nem hagyott semmi je
lét nyomát hajdani létezésének, s nem lett kalajat-bó\ sem kalait, 
sem kalit vagy más valami a kalat helyett. Ez az első nehézség. A 
másik a volna, hogy ha kalajat volt valamikor a teljes többes-számi 
tő és ehhez járultak a casusragok, és tegyük hozzá a ja össze is hú
zódott i-vé, miért nem tudott a ragnak a vége (t) is valahol megma
radni, teszem csak a na, ne casusragok előtt (*kalajat-na, kalait-na), 
úgy, hogy legalább az n kettőzéséből volna még látható (-inna, -itme) ? 
Az első nehézséget ellenben tökéletesen úgy kerüljük el, ha fölvesz-
szük, hogy í-vel csak kezdődött a finn pluralisrag, s így nem levén 
még előtte semmiféle ja, ja , nem is volt alkalmas arra, hogy az 
egyesszámi névszótö végönhangzójában változást hozzon elé : kala-
t... Föltenni továbbá csak azt kell, a mit legkönnyebben el is hihe
tünk , hogy a finn többesrag í-vel kezdődvén ezután is még egy 
kis hangtesttel bírt, mely a nominativusban a t mögől elkopott, mert 
a szó végén egyenesen ki volt téve a kopásnak. Vegyük föl, hogy a 
finn többesi rag bizonyos korban a t után még csak egy önhangzóval 
bírt, teszem ta, td volt, s legott ilyen pluralisragalakból a casusok
beli pluralisjelző i is megmagyarázható. Ugyanis csak azt kell 
statuálni, hogy maga a t változik elj-vé s ezenj acasusokbeK/ és i , 
miáltal egyúttal a második nehézséget is elkerüljük, nem kellvén 
már többé gondoskodni a t nyomtalan eltűntének megfejtéséről. 
Hogy t olyan helyzetben a melyben a finn többesben is jutott volna, 
t. i. két önhangzó között (kala-ta = kalat), általában l e h e t e t t j-vé, 
arra mint megkételhetetlen hangváltozási tény a török ajak = jak. 
ato^-féle példák hozhatók föl (1. fent. a 241. lapon) ; s hogy a finnben 
valóban ;'-vé l e t t is a többesragbeli t, mutatják ilyen többesbeli 
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casus indelinitus alakjai, milyen p. o.jalkoja, ettől :jalka. A jalkoja-
ban benne van a jalka tő, ta mint plurális, és ta mint casus-indef. 
ragja — tehát *jalka-ta-ta , melynek első ío-ja változik ja-vá, (jal-
ko-ja-ta), mert p. o. a genitivusban is tűnik elé (jalkojen), hol nincs 
második ta; a második ta í-je a finn nyelv még ismeretes korában 
uralkodó hangtörvény szerint kiesett, épen úgy mint az egyesszám
ban jalkaa lesz jalkata-ból; e szerint jalkoja annyitérne mintjalko-
jaa, a többi casusokban, melyek kezdő mássalhangzója ki nem es
hetik, a^'a-nak «-ja szorul ki, s egyéb részletes változásokat mind 
az alakok összehúzása fejt meg. Nem szabad azonban felejtenünk, 
hogy ha a finn t pluralisragnak a casusokban j-vé változtat statuál
juk , ezt már a finn nyelv ismeretes kora előtt történt változásnak 
tekintjük, melynek általános lehetőségét nem lehet kétségbe vonni, 
de mely a nyelv most megállapodott hangtana szerint már nem tör
ténhetnék. Ugyané hangváltozásnak, azt hiszem, még több példá
ját fogja kideríteni a rokon nyelvekbeli alakhas onlitgatás: így p. o. a 
nélkül, hogy most nagyon bizonyítgatni akarnám, azt tartom, hogy a 
finn i-vel képződő múlt csakugyan megfelel a török d'i, di, jak. ta 
ta, stb.-félének, az i itt is a í-ből ellágyult j és a vele járó önhangzó 
által hozatván elé (finn oli = tör. old'i, tat. bold'i, jak. buollo e h. 
buolto vala). 

Térjünk most vissza a magyar pluralisragra. Már fentebb mond
tuk, hogy ha nem találna is azonos lenni a magyar pluralisrag a fin
nel, az semmit sem rontja a két nyelv rokonságát. Ám ha mégis 
eredetileg azonos volna a két rag'? — természetesen annál jobb. 
Hogy ezen azonosság nem úgy fogható föl, hogy a finn t (a ragnak 
kezdete) = magyar k (a ragnak vége) legyen, az világosnál világo
sabb. Hanem csak arra kell utalnunk, hogy a magyar k (illetőleg 
ak, ek stb.) ragot a, jak, jek alakra vivén vissza, meg kellett en
gednünk azt a kettős lehetőséget, hogy a jak, jek kezdő j'-je is ere
detibb vastag gutturalis vagy pedig dentalisból keletkezett; meg arra, 
hogy a nyelvhasonlítás elég példát tudna fölmutatni arra, hogy a 
finn nyelv a szótök végéről már igen korán elhagyogatta a végguttura-
lisokat (p. o. kala = tör. bal'ik} oly bizonyosan elvesztette a vég k-t 
*kala/fc-ról, mint az e tekintetben a finnhez hasonló csuvas pola). 
Ha már most a magyar jak, jek j'-jének t-t substituálunk, a finn 
ta, td-t pedig *tak, tak-ké egészítjük ki, megvan az azonos ragalak, 
t. i. *tak, fák, melyből mind a magyar mind a finn külön alakok 
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folyhattak. Föltaláljuk e ragalakot az osztják ta, da vagy te, áe-ben, 
a mint ez birtokos személyragok előtt jelenik meg, p o. pögor-r/i m 
sziget-ei-m- pogor-áe-í szigete, kerap-fri mhajó/?n, kerap-ífí-í hajój7 ; 
föl az egyik mongol pluralisragban rZ-ben, mely «-végü névtök vég 
n-íét kiszorítja (jele hogy c? az eredé'kezdete a ragnak : morin, töb
besben morid), s még teljesebben a fo'-cíe (mi, 6i = : én)-beli áe-ben; 
föl az egyik mandsu pluralisragban , ta, te-ben ; végre a rag végén 
való &-hang mellett tanúskodik még a lapp k, illetőleg ak alak (p. o. 
ussteb : usstabak , vuoskon: vuoskona&, vuoras : vuorasa/c; 1. Rask-
lapp. Sproglaere 56. 58. 11.), még pedig azt, hogy ezen k nem a rag 
kezdőbctíije, ugyancsak a lappban mutatja az s 3.-dik személyrag 
után álló dualisrag gá} mely mint a kakt (lappban gv rft kettő) szár
mazéka bizonyos tudtunkra gutturalison kezdődik , de hozzá is já
rul közvetlenül az s-hez {sga p. o. suddo-s-ga), míg a többesi rag a 
k előtt megtartja önhangzóját (s-e&, p. o. suddo-s-e/t;). A lapp nyelv 
tehát többesragjára nézve oly tökéletesen egybe találkozik a ma
gyarral, mint p. o. a rendszámnevek képzőjére nézve is (gálinad — 
hármad, golm — három). 

Hunfalvy úr a szirjan ós votják jas, jos pluralisragot is a ma
gyarjai , finn (szerinte fölvett) jattal akarja egyeztetni. Eddigi fejte
getésünk szerint csak egy *t<ik, *'Hk alakban volnának egyeztet
hetők a finn-magyar többesi ragalakok ; s magától értetöleg csak c 
*tak alakhoz köthetnök a jas azonosságát, ha meg akarnók vitatni. 
Erre ugyan nyomós szükséget nem látunk; de annyit mégis mond
hatnánk , hogyannak absolut lehetőségét, hogy jas, jos alak egy 
tak ös alakból keletkezhetett, meg kell engedni , emlékezvén arra, 
hogy gutturalisból igen is fejlődhetik ki sziszegő, még s is (ilyen 
levén az eddigi többnyire c-szel átírt ismeretes szanszkrit palatal .<••; 
ilyen s nem egy van a szláv nyelvekben, p. o. orosz sot száz = szkr. 
c,ata, görög inárov, desjai = szkr. dagan, gör. őéxa, serdce XKQSÚI, 
cord-); csak azt kellene előbb nyomozni, vájjon ez általános lehető
ség a szirjan és votjákra nézve is áll-e, a mit ez úttal még nem te
hetünk. 

Fent. a 29. lapon Hunfalvy úr a magyar finn és török sze
mélynévmásoknak a rendes többes-képzéstől eltérő többes-alakjait is 
szóba hozza, különösen azoknak egyszersmind egyesragu és kettös-
raguságát emelvén ki, p. o. tör. biz és biz-ler, finn myö, me és me-t, 
magyar mi (miv, mii) és mink (ez utóbbi helyett, mely igazán csak 
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a Ü-tek-kcX áll egy sorban,inkább a székely miik-et lehet vala fölhozni) 
stb. Hunfalvy úr ezeknek egyesragu elütő többes-képzését egyező
nek találja, mind a magyar-finnben mind a törökben; bizonyosan 
— úgymond — miv, myö, biz ; tiv, työ, siz közt az egyezés majd
nem azonosság, mert a magyar v (a miv, tiv-hen) megfelel a török 
z-nek (a biz, siz-ben); ugyanaz a v rejlik a finn yö-ben, minélfogva 
a magyar mü, tü szakasztott másai a finn myö, työ-nek; — ezek 
többesi ragja tehát v és z, mely különbözik a rendes finn t, magyar 
k, török lar, ler-t'ó\.u Ai ellen nem lehet senkinek sem kifogása, 
hogy a magyar mü, tü szakasztott másai legyenek a finn myö, työ-nek, 
valamint mi, ti a finn me, te-nek ; hanem azt mégsem fogadhatjuk 
el, mint minden kétségen fölött való bizonyos dolgot, hogy magyar 
v megfeleltörök z-nek, még pedig eredeti azonosságról éitve a meg
felelést , mert miv , tiv-nek biz, siz-ze\ való azonossága van belőle 
következtetve, s egyszersmind azon érdekes körülményre figyel
meztet bennünket értekező úr, hogy a finn-magyar és török nyel
vek , míg a rendes többesben különböznek egymástól, épen a rend
hagyóban (a személynévmások többesében) egyeznek egymással, a 
miért is alkalmasint ez (az egyező rendhagyó) volt a legősibb, am
azt a különböző rendest (k, t, lar,) idő szerint megelőző altáji töb
bes. De még ezen szép következtetések kedvéért sem lehetünk haj
landóbbak az említett hangtani aequatio (magy. v = tör. z a személy
névmásokban) elfogadására. Mert a török biz, ha z ragját tekintjük, 
s arra emlékezünk, hogy e biz mint önálló személynévmás a jakut-
ban ugyan szintén bis, de mint személyrag bit, legrövidebb úton a 
mongol bide alakra van visszavíve, melyet fentebb is említénk, 
s melynek nyilván a de pluralisragja vagyon, azaz azon rag, mely, 
ha fentebbi fejtegetésünk eredményét többnek nézzük mint csak 
valószínűnek, ugyancsak a finn és magyar rendes többesi raggal 
(t, k, *tak) azonos. A mi a biz-v'6\, természetesen a párjáról siz-röl 
is áll. A finn-magyar és török nyelvek tehát sem a rendes többesi 
ragra nézve nem egyeznek egymással (mert lar, lar merőben külön
bözik t, *tak, tek-tö\f s e különbség legjobban szembe Líinik a mon
golban , hol egymás mellett léteznek a finn magyar ragnak megfe
lelő d és a lar, ler-nek megfelelő nar, ner pluralisragok), sem a rend
hagyó többes-képzésre nézve, mely a törökben épen az, mely a 
finn-magyarban a rendes. Azt sem lehet mondani, hogy ez vagy am
az többesi rag idő szerint megelőzte volna a többit 5 mert bajos azt 
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képzelni, hogy ha már egy rag oda ragad bizonyos szókhoz, csak 
azért kopjék megint le róluk, hogy egy nem különb értékű későbbi 
jövevénynek engedjen helyet; a több pluralisraggal rendelkező mon
gol nyelv is egy szóban nem ezt a ragot meg a másikat is használja, 
hanem csak egyet és ugyanazt. Sőt ellenkezőleg a pluralisragok 
eredeti többfélesége csak úgy érthető meg, ha egy időben keletke
zetteknek képzeljük, midőn t. i. a nyelv majd ezzel majd amazzal 
az anyagszóval kíscrtgeti vala meg a többes-szám kifejezését. Végre 
meg lehet még jegyezni, hogy a török nyelv, noha az 1. és 2. sze
mélynévmások többeseinek pleonasticus raásodragozására nézve 
egyezik a finn-magyar nyelvekkel (értve t. i. annak módját, nem 
magát a ragot), mégis az által különbözik ezektől, hogy tulajdonké
pen nincs 3. személynévmása, legalább nincs önálló, hanem e he
lyett kénytelen mutatónévmással élni, míg a magyarnak van ó'-je 
(iv, ü: az ö házuk) és kettősragu ftfc-je, a finnek meg a Jian-tö\ 
egyragu ke, kettössragu ket-je. Csak az egy jakutban van 3. személy
névmás kini; de ez nem részesül a rendhagyó többesben, hanem, 
mint akármely más névszó, kinilar-ré lesz. 

21. Magyar visszoűyragok és postpositiók. 
Szintén fent. a 30—38. lapokon Hunfalvy úr a finn viszony

ragokról , azok összetételeiről és osztályozásáról, s másfelöl a ma
gyar viszonyragoknak hasonló természetéről s a finnek némileg meg
felelő csoportosulásáról szól. Az általános helyi viszony ragjai a finn
ben na, ne, ta (essivus, lativus, ablativus) levén, ezek közül a na-t 
megtalálja értekező úr a magyar helyjelelő n-ben (ház-tm, Pesten 
stb.), ablativus ta is nyilván megvan a magyar tói, töl viszo-
nyítóban, melynek Z-je összetétel útján járult a tőhöz." Hanem mit 
mondanak ehhez a tói, töl társai, ról, böl í Azt mondják, hogy ők 
nem általános viszonyjelelők, hanem egyike a fölszínf-roT), másika a 
behöség(-böl) viszonyragjai közül való, és hasonlóképen a töl a kö
zelség viszonyragjai közül való, melyek csak a külső hely viszonyok 
sorába tehetők, nem az általánosokéba; tehát töl értékileg csak a 
finn összetett ablativusraggal l-ta-vsd vethető egybe, a melyben az l, 
mint a külső helyviszonyt kifejező hely-alapszó maradványa, a ma
gyar töl kezdetének felel meg, s az általános viszonyrag (a távozást 
jelentő ta) a töl végével áll szemben. Mert a dolog természete hozza 
magával, hogy a belsőséget, fölszínt, közelséget stb. jelentő alapszók 
előtte álljanak az általános viszonyítóknak, melyek rajtok még csak 
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az ottlétet, ottlétbe jutást, ottlétből távozást fejezik ki, p. o. magy. 
ben (benn, bent), be (belé), böí (belől) — s szintígy a finn sna (-ssa), 
s-ne (-sen, -han), s-ta (sta). A tói, tölro nézve tehát most ezen kérdé
sek támadnak: mi tulajdonképen az alapszó benne, és lehet-e fölta
lálni annak párját a rokonnyelvekben ? továbbá: általános viszony
ragja (melyhez nyilván a vég-Z tartozik) vájjon van-e valamely vi
szonyban a íinn távolító taraggal? s végre: kimutatható-e valamely 
egyezés a magyar, ugor és török nyelvek közt a három egyszerű 
általános viszonyragra nézve? 

Ától, tol nyilván a közelségböl-távozást jelentő postpositio 
(hadd nevezzük így a valamely alapszóból és általános ragból össze
tett viszonyragokat, és egyszerűen viszonyragoknak a csupa általá
nosokat). Csakhogy nincsenek mellette az ugyanazon alapszóból ké
szült közeibenlétet és közeibejutást jelentő postpositiók, helyettük nál, 
nél és hoz, höz levén. A mennyire a ról, mely raj-t és re-á, rejd sze
rint meg bői. b'ól = balól, belől szerint *raj-ól, rah-ól-höi lett és *raj, 
ra^-féle alapszóból alakul, enged a töl-re is gyanítva következtetni, 
ennek *tej, teh-íél-Q alapszavát állíthatnék föl. Ezt legkönnyebben a 
mongol tayan, tegen (dagan, degen) postpositióval egyeztethetni, mely 
egysersmind dativusi (közelítő) és locativusi jelentéssel van, mely 
tehát nincs meghatározó irányraggal, vagyis csupa postpositionalis 
alapszó gyanánt áll előttünk; e mongol tayan, tegen-hez megint a 
szirján és votják din csatlakozik, mely már csak a háromféle irány
raggal fordul elé : szirj. din-ö, votj. din-d = -hoz , -hez ; szirj. din-
ín, votj. din-in = -nál, nél; szirj.-votj. din-is, = -tói, -tői. Vé
leményem szerint megfelel ennek a törökség részéről (mely kü
lönben a magyar hoz-nok is mutathatja föl párját a török kat, kojbál 
kaz-b&n) a csuvas szintén postpositionalis alapszó som (1. NyK. II, 
31.), mely = török jaJcin, kojb, d'agan közel (csuvas szókezdő s 
calhatatlanúl tör. j - r e mutat, 1. fent. 245. 1.; a közbenső gutturalis 
elenyészése nem ritka jelenség a csuvasban a török ellenében; 
csuv. m = tör. n van ebben is tom-áir = don ruha), melynek azon
ban d'ag a fogalmat jelentő alaprésze, a mint a másképen végződő 
karagasz t'őg-as közel (casusragokkal adverbiumokat képező : t'ogas-
ka közelbe, t'ogasta, közelben, t'ogaUen közelből) mutatja. Midőn így 
a sejtett magyar %teh, tej*)-ho\ indulván k i , török *jak-ín, kojb. 

*) Ugyancsak ezen alapszó megfelelője rejlik a mordvin fi dativus-
ragban, mely tkp. lativusi postpositio.. V. ö. alább a 305. 1. 
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d'ag-i\n (csuv. so-m) hoz értünk, e két végpont egymással szembe 
kerülése annyival kevésbé lephet meg bennünket, mert elvitázhatat-
lan néhány példánk van rá, hogy szókezdő tör. j magy. í-nek is áll 
ellenében, akár csak a^'ap-ismak =s tap-adni vagy jaz (jak. sas, kojb. 
t'as) =r tavasz-t engedjük is meg. Különben magából a magyarból 
is táj (ebben : dél táj-tt, tnjá-bsLw) hozható föl a *teh, tej párjaként, a 
miben a táj mélyhangusága sem lehet akadály. 

A tol postpositionalis alapszavát jóformán immár meghatároz
tuk ; mit kell benne, hasonló magyar alakok szerint, általános irány
ragnak tartani, az sem lehet kétes : nem mást mint ól, 61-t, úgy hogy 
töl=^tej-ol, teh-öl. A magy. ól, öl volna tehát az ablativasi irányrag, 
melynek a hosszú önhangzó is mindenesetre lényeges része, nem 
csak az l. Mert különben megvan neki szép párja a vogul eZ-ben 
(jol-el alól stb.). De vájjon az ól, vog.eZ-nek l mássalhangzója eredeti-e? 
A vogul testvérének, az osztjáknak ívet (evet) ablativusragja van, 
mely elég hosszú ugyan arra, hogy Castrén egy elveszett postposi-
tióból eredetinek mondja, de melynek vég í-je is mindenesetre a vogul-
magyar Z-nek felel meg (tudva, hogy épen a vogul-magyar szeretik 
az l-t sok osztják t ellenében: p. o. toll, vog. taul, osztj. togot stb.); 
s hogy az osztják ívet-ben csakugyan a t jelenti a távolítást, mu
tatja a na locativrag mellett még néha eléforduló hosszabb ivenat 

íven (zve-na, ive-n), mutatja m"g néhány osztják adverbium is, p. o. 
avas-ta alulról (avas-vöt al-szél), %ovat-ta, surgut diai. kovatl-ta messzi
ről, vanet-ta, vanetl-ta közelről, kámet-ta, kamttl ta stb. kívülről. Ezen 
osztják adverbiumoktól egyenesen áttérhetünk a mordvin ingal-da elől 
és elülröl, ftál-da mögől és hátulról, kov'il-da honnan, tov'il-da onnan-
féle postpositiók és adverbiumokra, a melyekben mind a da ablati-
vusi irányrag van; ezek meg átvezetnek a cseremisz c (hegyi diai.), 
c (Reguly, erdei diai.) ragra, a melynek Regulynál itt-ott még az 
eredetére visszamutató f alakját találjuk, p. o. sengal-tó\ lesz §en-
gac hátulról (sengal-c helyett, mint sengak e. h. : sengal-k, sengalka 
hátra, v. ö. sengal-ne hátul, sengal-an hátra) , litval alj-tói lesz lüvcic 
alól (v. ö. lüvál-ne, lüvalan, lüvak) stb.; a cseremisz c (f, c)-hez 
csatlakozik végre a votják-szirján s, p. o. votj. soi'is közöl, -tol (v. ö. 
Sor'in közé), k'üíé honnét (ktttn hol), ötté, onnét (of'n ott), tat'ii innét 
(tátin itt) stb. *). — így megértjük a magy. -ól, Öl, vogul el Z-jének 

*) Ha itt a szirjan-votják s ragot is puszta ablativusi irányragnak 
Aeszszük, azt az ellenvetést tehetné valaki, hogy a votjákban ezen s rag után, 
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mivoltát, hogy t. i. a z osztják t, tu, mordvin du , cfti, cseremisz i', c, 
c, szirján és votják s-nek megfelelői eg ablativusi irány-rag, s látjuk 
így , hogy a magy. tói, töl-hcm nem a t, hanem az l a z , a mi a linn 
ta, tel ablativusi i rányragnak felel meg. De a hosszú ó, ö, mely még 
az l előtt v a n , csak nem magyarázható értéktelen segédhangzónak, 
s a vogul eZ-nek e-je is aligha nem megvolt hosszúságból rövidült 
el. Talán nem nagy merészség azt sejteni, hogy mind a kettő, a magy. 
ól, 81 s a vogul el ugyancsak az osztják ívet összevontabb és rövidült 
párjai, azaz, hogy nem egyszerű i rányragok , hanem egyazon irány-
ragos postpositio alakjai, melynek megint alapszava nyilván az oszt
j á k ive (magy. ó, 6, vogul e ) , melylyel meglehet a cseremisz abla
tivusi ge-c van összefüggében. Hogy pedig a magyarban ilyen post-
positiók, mint cd-ól, fel-öl, belől (höl), *rajól (ról), *tejöl (töl), alapsza
vaikból nem egyenesen ablativusi irányraggal, hanem szintén postpo-
sitióval képeztetnek, nem fogjuk különösnek találni, ha látjuk, hogy az 
osztják nem csak a csupa irányraggal ( ía-val) képezi ablativusi post-
positióit (it-ta, itl-ta alól), hanem még többet is a teljes ívet-te\, p . o. 
itpivet e lől , outival fölülről, ról, j irívet (vagy piret-ia) hátulról, pun-
gadivet mellől, kuttebívet közepe felöl, tibi-wt belöl,-ből. — A magyar 

midőn még személyragok járulnak hozzá, t betű toldatik közbe, p. o. doristim 
(nein dorUfai), s azt következtethetné belőle, hogy nem i , hanem st a rag, 
mely a finn összetett elativusnak (s-ta) felel meg. E fölfogás ellen azonban 
több ok szól. Először az •<• ragnak bővebb sen alakja levén , nincs ott a t be
toldása , pedig ha eredeti és az értelemre szükséges , hangtanilag szintoly 
jól állhatna , mint a személynévmások előtt; másodszor a votják legköze
lebbi testvérnyelve, a szirjan nem tud ezen t betoldásról semmit: őámé 2-dik 
személyraggal lesz dinsid,(nem : dinistid) , bör'is 3-dik személyraggal börsis 
(nem : böristis), dorU — dorsis stb.; harmadszor a cseremisz c (c, i) kétségte
lenül megfelel a votják *-nek, p. o. a (lec, lec, let') postpositióban,v alamint a 
hosszabb cen (cen) a votj. sen-nck (lece-i — lesen), azon elem pedig, melyet 
a finn s-ta-val egynek vett St s-jében kellene látni, t. i. a belsőség alap
szava (melyből képződnek inessivus, illativus, elativus), megvan a cseremisz 
S-ta locativus (inessivus) és S-ka (illativus) összetett ragokban, melyekkel 
egyebek közt a kuko, tusto hol, ott, kusko, tuskó hová, oda helyadverbiumok 
készülnek ; ámde ablativusi irányraggal e helyadverbiumok kusec , tusec 
vagy kusecen , tusecen (hegyi diai. szerint : kusec, kusecen stb.) , a mi nyil
ván mutatja , hogy a cseremisz c, cen (c, cen), s tehát a votják * , sen is más 
elem, mint a cseremisz sta, 5A;a-beli s, vagy a finn sfa-beli s. Az említett vot
ják í-betoldás, akármily különös is, s akármily (tán széphangzati) okból eredt 
is, semmi esetre nem eredeti , és az s-értékére nézve befolyhatónak nem te
kinthető. 
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t'ól (*tej-8l) tehát még az által is különbözik a finn l-ta-tó\, valamint 
böl (belől) a s-ta-tol, hogy az általános irányrag nem közvetlenül já
rul a közelséget, belsőséget jelentő alapszóhoz , hanem egy máso
dik postpositiói alapszó közvetítésével, míg a finnben e közvetítés 
nincsen. 

Most a fentebb kitűzött harmadik kérdésünkhöz fordulva, hogy 
mily egyezés mutatható ki a magyar-finn, ugor és török nyelvek közt 
az eredeti általános irányragokra nézve, melyek az essivus, lativus 
viszonyát fejezik k i , — egyelőre a még tisztába korántsem hozott 
magyar és vogul e nemű ragokat számításon kivül kell hagynunk, 
várván, hogy a többiek összeállításából mit nyerhetünk talán a ma
gyar ragok földerítésére nézve is. — Legegyszerűbbek a török vi
szonyragok : 

essivus (locativus): ta, te (da, de), 
lativus (dativus) : ka, ke (ga, ge), 
ablativus *— : tan, ten (dan, den), csag-tör. din, din is. 
Ezen irányragokkal képeztetnek , a mint tudjuk , rendesen a 

speciális hely viszonyokra vonatkozó postpositiók. — A cseremiszben 
megvan a locativusi ta (i-ta összetett locativusragban) s a lativusi 
ka (s-ka illativusban, meg számos lativusi postpositiók és adverbiu-
mokban), — tehát egyezőleg a törökkel; ablativusi irányragúl talál
tuk a c-t (c, t'), mely hosszabb alakjában cen (cen, *t'en), a miből 
miután e c-t r r osztj. t, ta, mordvin da, da-nek ismertük föl, a ten 
(fen) eredetibb, még pedig szintén a török tan, ten-nok megfelelő 
alak könnyen következtethető. Az osztjákban van lativusi ragul 
ka, ga (adverbiumokban, közönségesen ja, «) = tör. ka, ga. Votják-
szirján a, ö = cseremisz ka, p. o. c'ild (szirj. v'il'd) fölé, fölfelé, reá, 
= cserem, vilka, viilkö. Ezenkívül pedig a cseremisz az essivus-vi-
szonyt még na, ne-vel jelöli, meg a lativusit au-nal adverbiumok és 
postpositiókban, p. o. lüvdl-ne, lilval-an, derne (dene) , deran, lan 
(dativus-postpositio, ugyanattól az alapszótól, a melytől lec) stb. A 
szirján-votják essivusrag in: vilin fölött, rajt ( = cserem, vilna, vül-
nö), dórin mellett ( = cserem, dorno, derne — dono, dene) ; szintígy 
az osztjákban az essivus (locativus) na (ne, n)-nel van. A mordvin
ban van, a fentebb említett ablativusi da, da-n kivül, még locativ a, 
a (adverbiumokban és az inessivusi sa = s-a-ban; v. ö. kos-a hol 
== cserem, kus-to); lativus-rag w, i (al-u alá, ingel-i elé, eléfelózz: 
ersza-mordvin ov, ev ; v. ö. még a ezekben : koz-a hova, toz-a oda 



VEGYES APRÓSÁGOK. 301 

= cserem, kus-ko, tus-ho). A finn essivus, lativus, ablativusragok : 
na, ne, ta (1. fent. 30. 1.), a mihez még Ahlqvist jegyzetét (Mordv. 
gram. 69. §.) lehet tenni, hogy a mordvin-féle lativusnak is van a 
finnben meg némi nyoma: koiio (ettől: köti) haza (a melyben i és o 
között bátran egy gutturalist hihetünk elenyészettnek : köti-' o). Állít
suk össze már ezeket : 

E s s i v u s 

tör. ta, te 
cserem, ta, ne 
szirj. votj. in 
osztj.-na, (ne, n) 
mordv. a, a 
finn. na 

A b l a t i v u s L a t i v u s 

tör. ka, ga (ke, ge) 
cserem, ka, an 
sz. votj. á, ö 
osztj. ka, ga (ja, a) 
mordv. u, i (a) 
finn. ne , 'o. 

tör, tan, ten 
cserem, cen, cen (e, c, í) 
sz. votj. sen (á) 
osztj. t, ta 
mordv. da, da 
•finn. ta, ta 

Látjuk ez összeállításból, hogy a legnagyobb egyezés van az 
ablativusi ragra nézve, mely kivétel nélkül í-vel (vagy annak helyet
tesével) kezdődik; e mellett az a körülmény, hogy e ragnak ?i-végü 
török alakja, mely is egyedül különbözteti a locativusi ta-tól, megvan 
még a cseremisz, votják-szirján nyelvekben, jóformán följogosít azt 
az osztják, mordvin és finnben is megvoltnak hinni, az ezekbeli ta-t 
tan ná egészítvén ki. Ezen utóbbi nyelvek ugyanis annyival könnyeb
ben elejthették a rag vég-n-jét, mert nincs ott a ta mint locativus-
rag, melytől amazt meg kellene különböztetni. — Valamennyiében 
az idézett nyelveknek megvan a ka lativusrag is , mert azt kell lát
nunk a szirj an-votj ák a, ö-ben, mely épen úgy ejtette el a különben 
legkönnyebben eltűnni szokott gutturalist, mint maga a törökség 
között az oszmanli-török; azt kell látnunk a mordvin a-ban, míg az 
u, i, illetőleg óv, eo alkalmasint csak a u-ben tükrözi vissza a&arag 
gutturalisát, az egész ov, ev tulajdonképen összetett rag, azaz post-
positio lévén ; azt találjuk végre a finn koti-o-b&n is. De van a ka rag 
mellett még egy n-es lativusi rag a cseremisz an, finn nt-ben; a mint 
látszik, csak a finn-ugor nyelvek szeretik ezt, noha megjegyezni való, 
hogy az osztjáknak csak a ka ragja van. Azonban a törökségben is 
akadunk nyomára, ha a csuvas néha na v. íie-vel készülő dativust nem 
az accusativusi török ni hibás túlterjeszkedéséből magyarázzuk meg. 
— Nagyobb tere van az n-es ragnak az essivus (locativus)-ra nézve, 
hol a ta-v&\ csak a török és cseremisz bírnak, s ez is ne mellett; 
sőt a törökségben egyes esetekben ily n-es rag eléfordulását venni 
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észre, p. o. ka-can mikor = *k&-hofén, my s= kor-ból, v. ö. csuvas 
co7ixe-korban, kor-tt. A mindenesetre csonka mordvin a, d-t kérdés 
vájjon a ta vagy na raghoz kell-e számítani; azt hiszem az utóbbi
hoz, már csak azért is, mert a ta ablativusi ragtól különböznie kell. 
— Azt látván, hogy n-es ragalakok mind lativusi mind essivusi je
lentésben szerepelnek, és tudván, hogy a két-féle jelentés között 
korántsem oly nagy a fogalmi különbség, mint akármelyik között 
és az ablativusi között, söt a kettő közt igen nagy az átmeneti lehe
tőség : könnyen arra a sejtelemre jöhetni, hogy csak egy alapformá
ból keletkeztek ezen «-es ragalakok, még pedig eredetileg cssiv 
(locativ) jelentéssel, minthogy csak a ka lativusrag az , mely soha 
sem találkozik essivust jelentőleg. 

Nézzük már most egy kicsit a magyar általános viszonyrago
kat (irányragokat), Hunfalvy úr (fent. a 31. lapon adott) eléadására 
vonatkozólag. Abban mindenekelőtt meg kell kételnünk azt, hogy 
egy csupa névmásos helyadverbiumokról észrevett magyar / essivus 
(locativus)-rag létezzék — értve az l-t ebben : hol, sehol. Mert előbb 
mégis meg kellene vizsgálni, vájjon ily adverbiumban nem lappang-e 
a névmáson s a viszonyragon kivül még egy közvetítő , hely , táj-t 
jelentő szó, megfelelőleg az idö-adverbiumokban észrevehető ido-, 
kor-t jelentő szóknak ; még azt is, vájjon ezen helyjelentö szó után 
nem kopott-e talán egészen el a tulajdonképi viszonyrag, a mint 
csakugyan elkopott p. o. mikor, azonnal-vő\. Ily vizsgálás közben 
mindjárt útba igazíthatnak bennünket a hol ismeretes mellékalakjai: 
hun, hún és hutt, azaz hűlt (ebben : sohutt, sohult) ; és legrövidebben 
czélhoz juttat a mordvin kov'ilda v. kolda honnét, melyről elhagy ván 
az ablativusi da ragot, marad kov'il, kol; pedig a névmás csak ko} 

tehát v'il a közvetítő hely-szó, alkalmasint ugyanaz, a mi ingel-hen 
az el, csuvas omal-félékben az al (NyK. I I , 43. 48.), osztják kám-
etl-ta-bim az etl, és számos cseremisz helyadverbiumok és postposi-
tiókban az al, ül, id, ül. A mordvin kov'ilda-nsik megfelelő demon
stratív párja tovilda (to-v'il-da); más ilyen helyszó van kosa hol, 
kosta honnét-ban t. i. s, mely = S a cseremisz kusta, kusec-hen (hol, 
honnét) s egyszersmind a belsőséget jelentő alapszó ; más még tiipa-
lii itt, sapala ott-ban, t. i. pdl fél, oldal. stb. Ezen mordvin kov'il
da, kol-da-he\i kov'il, kői-hun legott rá lehet ismerni a magy. hol-ra,} 

mely eszerint nyilván viszonyragtalan, és, mint a mordvin kol a ko-
v'ilhól, egy *hovul-féle alakból vonódott össze. Elkopott viszonyragja 

J 
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pedig, egészen a kor =s kort v. koron hasonlatosságára, kétféle volt, 
t. i. n vagy t: hol-t (v. ö. sohutt, sohult), hol-n (v. ö. hun, hun). A 
viszonyrag elkopására nézve különben a hol-n&k tökéletes párjai a 
magy. alul, hátul, felült belül, utol-íéle adverbiumok, még pedig az 
ulf vagy akár hosszú úl, bennök serami egyéb, mint a *7iOi>M/-beli *vul 
(azt hiszem megvolt e hely-, táj-jelentö szó eredeti alakjában a v, s 
ez okozza főleg a mély u, ü hangzót) ; így, a fentebb fölhozott adatok 
szerint, szépen egymásnak ellenébe kerülnek magy. kivül és osztj. 
kámetl (kámetl-ta), elül és mord. ingei, csuvas omol, hátul és cserem. 
sengal (mintegy magy. seggül) stb., a melyekben nincs semmi vi
szonyrag' ; mert mikor azt mondjuk, hogy hátul, elül van, tulajdon
képen hátúit v. hátidon, hátún (csuv. h'izalda v. cserem, sengalne) 
kellene , és igen helyesen járultat a nyelv a hátid-fé\c\ú\ez még ról 
postpositiót, mint akármely más névszótöhöz: hátulról stb. 

Az ott, itt (ottan, itten) is igényelnek némi vizsgálatot. Ha az 
ottan, itten-hen a viszonyragok ismétlését meg akarjuk engedni (úgy 
hogy t és n locativragok volnának meg), vagy a vég ?i-t másnemű 
nem viszonyragféle toldaléknak tartjuk : könnyen visszavihetö az 
ott, itt a hol (-hutt) analógiájára, t. i. *ovul~t, ol-t-hú\ lett ott, *eviil-t 
(evél-t), élt-b'ó\ lett étt, itt; ezeknek megfelelőleg állíthatnék föl a 
m >rdvin : tov'il-, tavil tőalakokat. És ez, úgy látszik, a helyes fölfo
gás : mert a másutt és mindenütt is, melyek mégsem választhatók el 
ott, itt-to\, egyszerűen megfejtődnek a hátwi-félék szerint, máswZf, 
mindcnJi?£-böl. A magy. ott, étt-hez fölötte hasonlók az osztj. totta 
(szurg. totti), és tette (szurg. tetti, tet), melyekből aligha nem szabad 
a ta, te locativusragnak az osztjákban is az n-es rag mellett létezé
sét következtetni, épen úgy amint a magyarban, cseremiszben is lé
teznek egymás mellett. 

Az ablativusi ól, ó7-ragról már fentebb szóltunk, úgy fogván 
föl azt, hogy csak az l benne az igazi viszonyrag (ó-l, ö-l), az egész 
pedig postpositio. — Kérdés, vájjon a honnan, onnan, innnen-b'6\ 
egyenesen következik-e nan, nen viszonyrag? Az onnan, innen, a 
benne rejlő hely-alapszóra nézve, bajosan szakasztható el az ott, itt-
töl kivált midőn másutt mellett is van másunnan. Továbbá miután, 
fentebbi összeállításunk szerint, a török-ugor és finn nyelvekben 
csak t ta vagy teljes alakú tan ablativusi rag találkozik, nem hihet
jük hoo-y ezt az utóbbit nem kellene keresni az ormrm-ban, midőn 
annak végét tisztán kivehetjük benne E szerint honnan, onnan, in-
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nen, másunnan helyett ezen alakokat teszszük föl : *hol-tan, ol-tan, 
il-ten , mdsultan, s az l-tan-n&k n-nan-ba való átmenetelét; l-nan 
alakkal közvetítjük, melyet a hasonképzésü (1. NyK. III, 74.) tűl-nan-
ban még valóban meg is találunk. A nan, nen rag tehát csak a tan 
másodrendű elváltozatjaként foglalhat helyet az ablativusi viszon-
rag rovatában, úgy mint a cseremisz cen, szirján éen ; mert hogy a 
t-a ragalak is még ismeretes a magyar nyelvben, mutatják az onnét 
(onnat), innét, melyekben a második t aligha lehet más, mint az is
mételt ablativusi viszonyrag. 

A legelterjedtebb lativusi rag ka, mely valamennyi török-ugor 
és finn nyelvekben megvan; hát nem volna meg a magyarban ? 
Előre is hinnünk kell, hogy megvan, csakhogy talán elváltozott 
vagy rövidült alakban. Hunfalvy úr fent. a 31. lapon az á, é (va, ve) 
ragot állítja föl, mint egyszerű magyar lativusragot. Ezt még köze
lebbről kell szemügyre vennünk. A hová alak nem lehet tiszta 
alap a vá ragalak fölvételére; mert mindjárt lehet sejteni, hogy 
a v nem egyéb, mint a mi *hovul-t ( = hol)-ban is , de azt is , hogy 
e szót hajdani *ho-vul-ha ho-vol-ha-íéle alakból kell megfejtenünk 
(fölvévén a majdan elenyésző gutturalisként 7i-t) ; a hosszú cí-val való 
vá e szerint a vol-ha (vohha) két szótag összerántásából keletkezett. 
Egyazon azonban evvel a vá, vé factitivusi postpositio , minthogy a 
*vol nem kevésbbé jól lehet fél-t oldalt jelentő postpositionalis alap
szó. E felfogást, lényegében, már fentebb a 74. lapon a túl magya
rázása közben mondtam ki, s igazoltam a jelentési átmenetre nézve 
is; itt csak annyibzn térek el tőle, hogy nem a puszta val rövididü-
lését látom a m-ban, hanem a hátulról bele összerántott egyszerű 
lativusragot is. — Más mint a vá, vé az á, é ezekben alá, elé, Pesté 
stb. Ennek nem lehetett v az elején, mely a vá, t-e-ben még mai nap 
is erősen megvan, vagy pedig a megelőző mássalhangzóhoz átha-
sonúl. Azonban az eddigiek után nem nehéz, mivoltának nyomára 
jutni. Van hazól ( = oszt. piáivei), s megfelelő lativusi alakja: haza, 
nyilván rövidítve hazá-bó\, mint bele a belé-böl stb. Az ó-l, 8-1 meg
felelvén az osztj. tve-t-nek, az á, é megfelel az ersza-mordvin ov, ev 
lativusnak, melyet legalább is ova, eue-vé kell kiegészítenünk, le
vén benne először is az alapszói elem = osztj. ive, meg az eredeti 
lativusrag, melynek gutturalisa vagy a v-ben lappang, vagy egészen 
elenyészett (o-va v. ova). A mint tehát kudu = ersza-mord. kudov 
= *kudova megfelel a magy. hazá-r.ak (*haz-ova, haz-ava), úgy e 

) 
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következtetés a magyarban positiv támasztópontot nyer az eleve = 
elé által. Egyszóval az á, é ugyancsak az ól, ó7-nek megfelelő lativ-
jelentésü p o s t p o s i t i o , de nem egyszerű viszony rag. — Az oda, 
icZe-böl azt következtették, hogy az, es-nek hajdan od, ed alakja 
volt; elfelejtették, hogy az oda, ide-hexx nem csak névmásnak és vi
szonyragnak, hanem, mégpedig a viszonyrag előtt, hely-jelentő szó
nak is kell lennie; e hely-jelentő szó nyilván más mint a hová-han 
(mert különben oda, ide helyett ová, ivé lett volna), és a d épen 
annak maradványa, vagy helyesebben mondva a da (mely helyett 
dá-t is tehetünk) ebből a hely-jelentő szóból meg a hozzájárult egy
szerű lativusragból össze van vonva. A kérdéses helyjelentö szócska 
megvan különben a votják mind a három correlativ helyadverbium-
ban: kMn hol, oí'in ott, taíin itt; kííis honnét, ot'iá onnét, taíis innét; 
(s már c-vé változva ezekben :) kíci hova, oci oda, taci ide; eredetére 
nézve bátran utalhatunk az osztj. taga = hely-re, mely az irtis-dia-
lectusban csakugyan használtatik ilyen adverbiumok kifejezésére : 
<met tagaja = hova, met tagana hol, met tagajívet honnan. Megje
gyezhető e mellett, hogy különben szintoly rövidítéssel mint a magy. 
oda van a kérdő adverbium osztj. hoda hová, s ehhez csatlakozik 
a hodan = hol is , mely = votj. kttm, a dan = tagan(e)-nak ma-
gyarázódván. — A magyar dativusi rag nek (melynek, mielőtt 
Imre S. úrként (NyK. II, 328. stb.) brevi manu ne-re és k-ra. dara
bolnék föl, a k-t haszontalan toldaléknak tartván, mégis a magyar
ban még meglevő teljesebb alakját és ennek közönséges magyar 
analógiáit kell számba vennünk), úgy látszik már nem bír eredeti 
lativ viszonyraggal, hanem elvesztette azt a maga végéről, még pe
dig csak a szintén nem egyszerű a, é volt meg a végén. Tudvalevő
leg a nek azon postpositiók közé való, melyek egyszersmind igével 
összeköthető adverbiumok (úgynevezett igekötök), s mint postposi
tiók rendesen rövidebb, kopottabb alakkal vannak, mint : ba, be 
és bele, belé, be; ra, re és reá, rá; hoz, hez és hozzá/ szintígy 
van nak, nek és neki-mermi, neki-esni (neki-megy a íaXnak — egé
szen olyan, mint : belement a víz&e). A milyen kétségtelen tehát, 
hogy be a teljes belé-nek rövidítése (v. ö. uruszág-freZe a H. B.-ben), 
oly bizonyos az is , hogy nek teljesebb alakkal tkp. neki azaz neké, 
a mi mellett még az is fölhozható , hogy 3-dik birtokosraggal van 
nekie (azaz : nekije, nekéje) s ez csak úgy rövidült el a közönséges 
neki-yé mint az övé a még szintén hallható öveje (ővéje) helyett. 

NYELVT. KÖZLEMÉNYEK. III. ^ U 
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Hogy a szó végén álló dativusi nek-röl elkopott hátul az át nincs mit 
csudálnunk, ha a rövid ba, be, ra, re alakokat nézzük. A nak, nek-
ben tehát a lativusi jelentés már csak a megvolt alakjának értéke 
szerint van meg; maga a nek-é-hö\ kivett nek pedig postpositionalis 
alapszó, az a mi a bel (beié-ben) f az el (elé-ben), az al (alá-b&n), a 
köz (közé-ben) stb., tehát se &-ja nem haszontalan toldalék, se álta
lában a nek szét nem választható ne és k részekre. Azt is megmond
hatjuk, hogy mit jelent körülbelül ezen alapszó nek: mint amely, la-
tivusraggal (vagy postpositióval), dativust, allativust teszen (nem 
illativust) , azt jelenti a mit a tol alapszava , mely az ól, öl raggal 
(vagy postpositióval) ablativust fejez k i ; egyszóval a „közelség, 
mellett-ség" egyik alapszava. Sőt annál fogva, hogy a tol és a nek 
is magashangú, s hogy a tol = *teh-öl, tej-öl-nek. *teh, tej gutturalis 
végű alapszava van, s miután fentebb az eredeti tan-ndk. nan-ba 
való átmenetét láttuk (ftoZ-nan), még azt is lehet sejteni, hogy a nek 
tán nem is egyéb mint a £ó7-beli teh, tej (vagy akár tek, mert a gut-
turalist szorosabban meg nem határozhatjuk), úgy hogy a magyar 
dativus alak szerint is ugyanazon viszonyban állana az ablativusi 
íó7-hez, melyben a cseremisz Zan-féle dativus a lec-íé\e ablativushoz, 
vagy a votják-szirján l'i dativus a lei, l'is ablativushoz; úgy hogy végre 
a magyar nek dativus megegyeznék a mordvin ti dativussal, mely 
erősen összerántott alakban azonban megvan vagy megvolt az i zsz 
ersza-mord. ev összetett lativusrag = magyar á, é, valamint a ma
gyar nek(é)-ben is megvolt. 

Az á, e-rol még az att (-ott), ett (-ött)-re kell térnünk; mert 
könnyen átlátható, hogy p. o. alo'Z, alá, alatt egy összefüggő sort tesz
nek. E fölismeréssel pedig egyszeriben megtaláltuk annak magyará
zatát is, hogy miért választatik el oly állandóan a tt az al-tól közbenső 
önhangzó által, és miért kettős a tt (alattam) ? Ugyanis világos, hogy 
a mi az alól} alá-b&n, az al között és az egyszerű ablativusi lativusi 
viszonyrag között van, az legyen szintén az al között és az essivusi 
(locativusi) egyszerű viszonyrag között. Ezen közbenesö valami pedig, 
nem más, mint az osztják ?t;e-nek megfelelő magyar ov, ev, melylyel 
al-ó-l lesz al-ov-l-bó\, al-á az al-ov-a-ból; tehát az alatt is kell, hogy 
ebből eredjen : al-ov-t (al-av-t), fölött ebből: föl-öv-t, a kettős tt meg 
a ví-böl, a miért a v eltűnte után a ft-előtti hangzó, nyíltabbá válha
tott. A hol tehát a locativnsi tt előtt még önhangzó van (helyett, Fe-
hérv&ratt), aztaí-vel együtt avt, ovt, evt-böl keletkezettnek kell hin-
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nünk, noha nem ritkán a szórövidítési hajlam még ezt is kiszorítja 
(Fehérvára). 

Nem szándékom most a magyar viszonyragok és postpositiók 
egész tanát venni tárgyalás alá; azért még csak az úl, ül ( k i r á l y i 
ra nézve jegyzem meg, hogy az, tudvalevőleg a lativusi váf vé-\\ez 
úgy viszonyulván, mint essivus vagy locativus, csakugyan nem más 
mint az ul, ül az alul, elül, hátul-ban, a melyeknek locativusi vi-< 
szonyának kifejezésére hozzá kell pótolni a t vagy w-ragot: alult v. 
aluln (v. Ö. &ohult és hun). 

23. Csuvas hangutánzó igék. 

A török hangutánzó igékhez, melyeket NyK. I I , 338. stb. 
összeállítottam s képzésmódjuk szerint magyaráztam, pótlékul íme 
a csuvas e nemű igéket adom, melyek, mint egy legrokonabb test
vérnyelv szóképzéséről előre is lehet várni, nem mutatnak ugyan 
föl új képzőket, hanem gyakran új hangutánzó alapszókat ismertet
nek meg velünk, s itt-ott némely már nem hangutánzónak látszó 
igének megfejtésére fognak ujjmutatással szolgálhatni. Követem itt 
a török igéknek idézett értekezésemben használt osztályozását. 

Első csoportúi vannak fölhozva (NyK. II, 340.) a kar, kir stb. 
képzöjüek, meg az 'ir, ur stb. képzöjüek, a melyekhez ezen csuvas 
igék sorakoznak: 
k'isker, kiöker: kiáltani, kiabálni = tat. ki'ékir. 
kayer: böfögni s e tör. kegir. 
a/er: nevetni (hangosan) — az a, a , a (nálunk ha, ha, ha) nevetési 

hangtól, 
üzür: köhögni, prüszkölni, v. ö. tör. aksi'r, öksür II, 342. és csuv. üs-

lük köhögés. 
toyer: horkolni (ló — or. *upKaTb). 
mager : sírni, ordítani, bőgni (tehén) v. ö. tat. mangra (NyK. II, 

343). 
mügür: bőgni (bika), v. Ö. tör. Ögür. 
j'r/er: híni, utána kiabálni = tör. k*i/ir, kojbal kégar, kejgar (a török 

szókezdő k néha j-vé lesz a csuvasban, p. o. kan = csuv. jon). 
j i r : sírni; — összevonva jiyir-höl, alapszó jiy s e tör. fig, ay: j'igla, 

ayla, 1. H, 344. 
siyir: ríni, wimmern, heulen, KpHiaTB — az alapszó rokon a jir-éve\r 

v. ö. csag. si'kta II, 346. 
20* 
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Seger (sigír): füttyölni — v. ö. tat. sizgír 11,341. (Visnevszkinél van 
Mgirla, még gyakorító képzővel), 

síngír: orrát fúni = kojb. singer, kar. simger, tat. simgir (Reguly: 
sengar-t, még causativ t képzővel). 
Ezen csuvas igetökben az utolsó szótagbeli gutturalist rendesen 

a képzőhöz valónak kell tekinteni; csak jír (e. h. jiyir) és éigir-t 
a török hasonlításnál fogva jiy-ir, éig-ir-nok taglaljuk, az ur, 'ir, ir 
alakú képzővel, a mit joggal is tehetünk, mert a csuvas is osztja 
sokhelyt a I I , 343. említett török ft-hangvesztést. Ez : mager utólag 
még bizonyítja, hogy I I , 344. mangra-bsaa. helyesen a gra-t néztük 
képzőnek. — Az említett világos hangutánzókon kivül még ilyennek 
magyarózhatónak tartom ezt: hojfir bánkódni, búsulni (tkp., a hoj-t 
magy. jaj-íelének vévén : jajogni, sóhajtani, v. ö. hojyru sóhaj , fo
hász). Van ugyan még hojya (rövidebben haj eh) = tör. kajyu szo
morúság, bánat, melyből (dejagyanazon ur, ir képzővel) a hojfir-t 
lehetne származtatni, de ez lehet egy nem használt hojey- {kajya-) 
igetönek (ga képzővel I I , 347.) nomen actionisa, s a hojfir azért 
származhatik egyenesen hoj alapszóból, a melyből különben a hojey* 
(kajya)-t is kellene eredtetni. Mindenesetre egy hangutánzó alapszó 
kerül ki, mint a hojfir és hojya gyöke ; s a hojfir jelentésére nézve 
érdekes tudni, hogy a megfelelő török kaj'ir-msik ezt teszi: aggódni, 
gondozni, gondot viselni, a mit csak azért hozok föl, hogy a magyar 
agg-ni (aggódni), mely nyilván a g (=• ga) hangutánzó-képzőt mu
tatja, hasonló alapszóból eredhetésére figyelmeztessek. — Ide való 
hangutánzónak látszik ez is: cigir hasmenésben szenvedni, mely a 
kegir (kager), aksír, öksür, osur (II, 342.), jak. öyüj (347.), singer-
féle, a testi organismusnak bizonyos hangadással végbemenő műté
teire vonatkozó igék sorába tartozik. — Továbbá vir fúni ( = tör. 
ür), minthogy a fuvási hanghoz (vv) nem tartozik az r, ezt hang
utánzó r-es képzőből valónak mutatja. Hasonlóképen a magy. fúj-
ni-ban*) még a ga ( I I , 347.) képző változatja lappang, valamint a 
Hü-niban (/u'oni)-ban is. — Nem lesz fölötte nagy merészség, a csuv. 
suver, sur = tör. savur, sav'ir-msik (szórni gabonát) igét is urf 'ir 
képzős hangutánzónak mondani, a sav (suv) alapszó a lapátnak a 

*) A NSzótár a magy. fu hangutánzó gyökelemre a csagataj-tör. pu-
lab, puladi-t idézvén hasonlatul, ezt nem helyesen taglalja pul-ab, pul-adi ra ; 
mert ez nyilván pula-m&k ige, la képzővel, ? nem pul hanem pu a pw-ia ige
tőnek alapszava. 
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levegőn átesapása hangját ábrázolván. — Végre a csuvas éuver 
(alunni) is ,• tekintetbe vévén p. o. a pihen-nek is hangutánzó voltát, 
szintén suv alaprészében az alvó rendes menetű lélekzetét fejezheti 
k i ; figyelmeztetek e mellett arra, hogy az alvást jelentő ős árja gyök, 
szkr. svap is a lélekzeti hangot látszik utánozni (sva-p, & p szintén 
a szanszkrit causativképzö alapeleme), meg arra, hogy a tör. ojan 
{pjgan ébredni) is hangutánzónak mutatkozik ( I I , 339.). A csuvas 
swuer-nek nem felel meg képzőre nézve a tör. w/w-mak, jak. utuj / 
ha ez is hangutánzó találna lenni, akkor a ga képző alá tartoznék 
(II, 347. v. ö. nlu = jak. ulvj = kojb. elga). 

A gra, illetőleg ra-féle török képzőhöz (NyK. II, 344.) tartozik 
csuvas : síngra, sangra csengeni (ebben : síngrav v.sangra csengettyű). 

janra, jandra: csengeni (áthatólag : jandrat csengetni). 
Következik a la} le képző (II, 344.), melylyel vannak csuvas 

ühle: zokogni — képzőre nézve is = tor. ayla, csag. j'igla. 
kagala: kotlik (a tyúk, kaga kaga szólással). 
kavala: rágni (ném. kauen). 
ohla-t: sóhajtani (v. ö. tör. a/la; még cselektetö t képzővel, mely 

általában a hangutánzó igékhez gyakran hozzájárul, mikor a 
hangadásnak valamely eszköze vagy általában tárgya képzel
hető még a tulajdonképi cselekvő subjectumonkivül; így oldat 
tkp. = machen, dass es [a szólamszervek] oh macht; v. ö. ko
pogtatni az ajtón). 

k'isla: leharapni, rágni, fogával törni (p. o. diót), — a k'is tehát a 
harapási neszt akarja jelenteni; körülbelül = ropogtatni. 

hortla: horkolni (ló — Visn. horka-t, meglehet csak horkla-t helyett, 
mely egészen = niagy. horkolni volna). 

taberla: lábával rúgni, topogni (ló) = tör. tap'irda I I , 346. (szép 
példa a da és la képzők egyértéküségére, 1. II, 355.) 

A ta (da, de) képző, mely egyértékü a la, Ze-vel, s a törökben 
leginkább r és l végű hang-szók után lép föl (még pótlólag hozom föl 
a tör. kokog-da-mak kodácsolni igét, melynek alapszava eléggé vi
lágos, v. ö. csuv. kaga-la) ; a csuvasban is főleg ilyen, még pedig két
tagú hangutánzókhoz járul, p. o. 

kodercZattar: csikorgatni fogát (ttar caus. képző, 1. ohlat alatt, mely 
minden Önhangzó végű igetöhöz kettős íí-vel csatlakozik; ko-
derda tehát = csikorog, koder koder hangutánzótól). 
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kizirda: vaczogni, csikorogni, és : 
ki^irda-t, kí^irda-ttar: csikorogni, recsegni, = tör. k'rjiida II, 346. 
toberda-ttar: lábával a földön topogni, tánczolva — v. ö. taberla. 
jangerda-t: csörögtetni (v. ö. jangerma csörgő, csengettyű, közvetlen 

ajanger hangszóból, mint tör. cakmak tüzütö aczél, a caft-ból). 
saderda-t, -ttar: csikorog (p. o. szekér, sader iader hanggal, v. ö. 

iaderma v. Sad'irmak klapper, rassel, schnarre). 
sagerda-t: rasseln (v. ö. sager$a kinderklapper, schnarre). 
öiyarda: csikorogni, recsegni, knarren ( = magy. csikor-og, a hang

utánzó rész szerint; v. ö. I I , 360., hol a magyar g jelentése a 
da képzőével van egyeztetve.) 

pozulda, pozulda-t, -ttar: suttogni — v. ö. tör. físi'lda I I , 347. 
j'ibolda-t: hízelegni 
cagalda: kaparni (a földben mint p. o. a kutya). 

Ebben is: hiberde örülni a hiber egy interjectiós örömjelentö 
szónak látszik; a cseremisz övör-t ugyanaz, s ez egy kicsit gondo-
lóra vétetheti velünk a magy. örül alapszavát is. — Egytagú hang
szóhoz járul a ta képző ezekben : tap-ta tapodni, letiporni (v. ö. tab 
rúgni, és taberla) és tokta keresztül ütni (v. ö. tokmak schlágel, 
stössel). 

A da, de képzőt II, 355. egy „facere, machen" jelentésű igének 
magyarázván, mely egy a magy. tev-, csuvas tuv igével (itt föl lehet 
hozni, hogy csuv. as-tuvas valamit, tkp. ész-tenni vlmit, a. m. emlé
kezni valamire, és cop-tuvas csók-tenni = csókolni), egyszersmind a 
finn tek-b'ól a képző végén megvolt gutturalisra következtettem. 
Ezen gutturalis-végü teljesebb képző alak, úgy látszik, a csuvas dty 
ezekben : an-d'iy fulladni, éhen halni, és p'inday v.pínd'iy megfulladni 
(füsttől), a melyekben az an és pín-t a lég után kapkodás hangfestő
jének nézhetjük. Egészen bizonyosnak azonban nem merem adni ez 
igék ily fölfogását, mert van a hasonló képzésű 'indiy eskünni is s s 
jak. andayaj (v. ö. tör. and icmek, és mongol andayaj eskü). 

A török ga képzőhöz (II, 347.) tartozó egynehány csuvas hang
utánzó ige is találkozik: 

haska : lélekzeni (erősen, sebesen), és még passivo-reflexiv n kép
zővel : 

haska-n: hortyogni, keuchen — ha§ a neszes, sziszegő lélekzetrol. 
püry, pürüy: vizet fúni szájából — v. ö. püskür II, 340., a mely sze-

xj 
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rint a csuvaspür tán nem is eredeti r-rel van ; a képző elrövidült 
úgy mint a magyar g. 

lirya: morogni, fonni (macska) — v. ö. wúVilda II, 347. 
lürgá: lármázni, zenebonát ütni. 
sakká: kopogni, — v. ö. sakla-t (kopogtatni) ütni, és jk. cokuj II, 248. 

Minthogy a csuvasban is a gutturalis elenyészhetik, nem lehet 
tudni, vájjon s'iy-n csepegni-ben (az n reflexivképzö) a y még az 
alapszó vagy az igeképzöhöz tartozik-e; az előbbi valószinübb. így 
egy ín (en) reflexivképzö előtt egészen kiszorulhatott a ga képző 
megfelelője, mint p. o. &ig-en} éig-n (sich verschlucken, sich ráus-
pern), tag-in (botlani, v. ö. magy. aka,á, tör. dokun-mak hozzáütödni), 
Áüz-en (megrázkódni a hidegtől). Vagy pedig csak az önhangzója 
maradt meg a képzőnek, mint II, 348. a török és jakut a, e, i, uj, ij-
félékben: mint a ebben: citra reszketni = t ö r . titre, jk. titiriá(mely 
valaha titir-ga' volt = magy. dider-eg) ; mint i ebben : sirbi-t fecscsen-
teni, vagy sirbi-n-der szétfecscsenteni, hinteni (v. ö. török serp-mek 
öntözni, meghinteni, permetezni). — Ennek: kizenes (nyerítni), 
minthogy csak ezen infinitivns alakban hozzák föl Reguly és Vis-
nevszki, nem tudom kizen-e a csuvas igetöje, vagy kizene ; minden
esetre = tör. kisne I I , 348. — Ide való hangutánzónak vélem ma
gyarázhatni ezeket: uven elfáradni (uv-gi-n} v. ö. a fáradság mordvin 
interjectióját: ufuf); ügen, ügün megbánni, sajnálni (üg-iin, v. Ö. üh-\e 
zokogni) ; hóba betenni, zárni ajtót = tör. kajoa-mak, tat. kapka-mak. 
(a hangutánzó kap, v. ö. német klapp !) 

Végre, mint a törökben cak, carp, tep (1. NyK. II, 351.), van a 
csuvasban is néhány hangutánzó igetŐ, melyek ugyan semmi igekép-
zöt nem láttatnak magokon, de melyekről az, a mint az idézett helyen 
a törökre nézve valószinünek állítottam, elenyészhetett. Ilyenek: iab 
ütni, csapni ( = kojb. sab, tör. cap, jak. sabá ; van éaptar mintegy : 
csapogíaíni, v. ö. csagataj dopdur II, 347.); éob tapsolni, pofonütni; 
s'ib kanállal enni; huz okádni, kiköpni = tör. kusmak (v. ö. ném. 
kotzen) ; cav kaparni (a földben, tyúk) v. ö. cagaláa, kaparni. 

24. Ebei H.: Zar Iautgeschichte (Kuhn Zeitschr. f. vgl. spr. XIII, 
261. s köv.) 

A mit Ebei ez érdekes czikkében ad, az az árja nyelvekbeli 
mássalhangzók történeti és természeti részint meghatározása, részint 
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észrevehető változásaiknak fejtegetése; ez első czikkében különösen 
az aspiratákkal és spiránsokkal meg félvocalisokkal foglalkozik. 
Meg kell vallani, hogy Ebei ez értekezésében legalább sok részletes 
észrevétel magyar-altaji nyelvésznek is leköti a figyelmét, ki szó
hasonlításaival mindenek előtt egy hasonlító hangtant tartozván 
megalapítani, bizony nem tesz czélszerütlen vagy haszontalan dolgot, 
ha egy különböző nyelvtéren is a nyelvhangok biztosan kimutatható 
és történeti tényékként megkételhetetlen változásait, mint előlegesen 
ad notam venni valókat tanulmányozza. Hiszen utóvégre a nyelv
hangok változásai nem a nyelvek oktalan szeszélyéből, hanem alak
tani szerkezetükben rejlő némely tényezőkön kivül, főleg általános 
physiologiai viszonyokból erednek, melyek lényegesen ugyanazok 
levén különböző családbeli nyelvekre nézve is , nem lehet hogy 
sokszor e különböző nyelvtéreken hasonló okból támadt hasonló 
hangváltozások ne mutatkozzanak. Ily szempontból indulok ki, mi
dőn a fent czímzett értekezés* fő pontjait a magyar nyelvész közön
séggel meg akarom ismertetni. 

Ebei a szanszkrit, görög, latin, német alap-mássalhangzókat 
(egyelőre mellőzve a csupa hehezö h-t és görög spir. aspert) rokon
ságok szerint ily rendszer-schemába rakja: 

láb. — p ph f 
m b bh v w 

ling. (dent.) — t th sz 
n d dh s(z) r, 1 

pal. (guti.) .— k kh eh 
s g g n j y 

Az 1.3.5. sorokban vannak a kemények, a 2. 4.6.-ban a lágyak; 
megint az 1. oszlopban a nasalisok, a 2.-ban a hehezetlen explosivae, 
a 3.-ban a hehezetes (aspirált) explosivae, a 4-ben a spiránsok, az 5-
ben a semivocales(angol ejtésü to, y). — Kiemeli a nasalisnak főleg a 
lágy explosiva (media)-hoz való közelségét, honnét az mb, nd, %-nek 
mm, nn, nn-he való átmenete; innét bn lesz mn (sőt mm, v. ö. újném. 
stimme = gót stibna), bm — mm, gn — nn (v. ö. Ágnes német ejtését 
= Annes; a gör. és lat. legalább szóközepén: ytyvofiai, ytyvcócxa) lesz 
yívofiai, yívmcxco ; a latinban i-gnarus, i-gnotus, cognosco stb.; ha lat. 
fiammá egy *flagma-hó\ származik, közvetítő alaknak kellett lennie 
*/anwa-nak, mert hasonlóképen nasalis előtt az explosiva legelőbb 
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nasalissá lesz, p. o. ebben : somnus = szkr. svapna, vitvoq); innét 
m váltakozik 6-vel a latinban (hibernus = ptfttQiiróg), és görög /XTT, 
vt, yx az új-görög ejtésben rendesen nfi, vd} yy-vé lesznek, azaz : a na-
salis a kemény explosivát mintegy közelebb vonja magához. — Es 
csakugyan, hogy a nasalis közelebb áll a lágy explosiva (media)-hoz 
mintsem a keményhez, azt részben bizonyítja a magyar hangtan 
azon ténye is, hogy csak dn assimilálódik néha wu-né, de soha sem tn 
(alunni = aludni, tunná = tudná). Megint látván, hogy a 6m-nek erős 
hajlama van mm-mé lenni (a görögben fi fi is n\k is [ifi lesz : zhvn\ica — 
tétvfinai), hogy fogjuk föl p. o. a lapp bm-et, mely a rokonnyelvekbeli 
csupa m-mel áll szemben, p. o. calbme s= finn silmci, m. szem ? Azt kel
lene gondolnunk, hogy a bm-höl ejtéskönyítés végett, tehát gyengü
lésképen lesz mm, m, és talán még sincs úgy a dolog. 

Áttér Ebei a tenues aspiratae hangérték szerinti meghatározá
sára. Ezeknek háromféle ejtése lehetséges: 1) a tenuis és spiritus 
asper határozottan egymástól elválólag egymásután ejtetnek. Ilyen a 
szanszkrit és újabb indiai nyelvekbeli aspiratáknak mai ejtése. De 
kétséges, úgymond, vájjon ezen ejtés mindenütt és mindenkor diva
tozott-e Indiában; 2) a hehezet alkalmazkodik a tenuis orgánumá
hoz, vagyis: a tenuis után a megfelelő spiráns ejtetik k i : pf, német 
z = tsf keh. Ilyenek a felnémet aspiráták általánosan, kivévén a keh-t, 
mely csak a svájeziak szájában hangzik így, különben csak eh spi
ráns használtatván. 3) a tenuis a spiránssal (az orgánumához alkal
mazkodott hehezettel) összeolvad. Azonban ez összeolvadás módját 
mégis különösen érti Ebei, azt mondván, hogy „derhauchwirddurch 
das g e s c h l o s s e n e organ gestossen." Az orgánumnak mégis csak 
meg kell nyílnia, különben nem kapunk semmiféle hangot; ha pedig 
megnyílásával együtt kitör a levegő, okvetlenül explosiva jő létre és 
a spiráns, a nyílás némi ideig megmaradtával, csak hozzá csatlakoz-
hatik az explosivához, azaz a 2. alatti ejtés jő létre. Ha pedig az ex
plosivát teljeséggel el akarjuk marasztani, nem is szabad az orgánu
mot egészen bezárnunk; de akkor meg csak spiránst kapunk. És ezen, 
mellékesleg mondva physiologice kissé lehetlen, ejtést Ebei azért tartja 
az igaz aspirata igaz ejtésének,mert belőle (és nem &ph, th, kh 1. alatti
ból) volna kimagyarázható annak egyfelől német pf, z (ts)-\é, másfelől 
/ , sz, ch-vá, való elfajulása; de elfeledi, hogy hiszen az l.-sö (ph, th, 
kh) ejtésmódnak is kellene abból kimagyarázhatónak lennie. Tehát 
világos, hogy az igaz aspiratának a két első ejtésen kivül nem lehet 
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még harmadik ejtése, a nélkül, hogy meg ne szűnnék igaz aspirata 
lenni, azaz át ne menne tiszta spiránsba. Megjegyezhető külön
ben, hogy a 2-dik ejtés (tenuis-spiransos) oly mássalhangzót hoz
hat elé, mely nem egy nyelv hangérzékének egyszerűnek tet
szik ; így az altáji nyelvek, melyek szó elején nem szeretik a kettős 
mássalhangzót, megtűrik e helyen a cz-t, s a német pf-et is. szó ele
jén nem is lehet oly két-hangzósan ejteni, mint közepén és végén (p. o. 
pferd, pfund — a melyet a magyar font- nak vett á t , nem pofont-
nak, és valóban többet hallunk benne az /-bői mint a p-ből, míg p. o. 
apfel-t lehet ap-fel-nek ejteni; ezenkívül lehet pf után r, l is : pfriem, 
pfründe, pflegen, pflanze stb.). Ha ezen ejtést, a melyből közvetlen 
a tiszta spirans-íéle ejtés következik, az ó-görög aspirátákról is 
föl akarjuk tenni. t. i. qp = ném. pf (a mint a szó elején hallik), s en
nek megfelelőleg ejtve % =s keh (a melynek olyforma ejtéséhez csak 
kevéssé vagyunk hozzászokva), a # == ts-re csak azt kell megjegyez
nünk, hogy ez az s nem a mi közönséges s-ünk lehetett, hanem azon 
spiráns a melybe később át is ment, vagyis Brücke szerint s4 (l.Grrund-
züge der physiologie der sprachlaute 39.1.). A német ellenben közön
séges s-szel aspirált (z=ts), a miért is neki az aspirata elfajulása s (p.o. 
wasser ebből: waíer, valamint zehn ebből: tehn, angol ten). S az ógörög 
aspiratának e fölfogása eléggé megmagyarázza a srq), T#, x^-nek írt ket
tőzést : mert a német sem írhatná okszerűen másképen a pf kettőzé
sét mintppf-fel; megmagyarázza továbbá az aspiraták n, r, x-val való 
kitételét is a reduplicatióban. Valószínűnek lehet még azt is mondani, 
hogy az ily ejtésü aspiraták tiszta spiránsokká válásának, nem mind a 
háromra nézve egy időben kellett történni; jelesen, hogy a legnehe
zebb ejtésü keh Q) alkalmasint legelőbb vált tiszta spiráns ch-wk. Ebei 
a görög aspirátákról az ő 3-dik (lehetetlen) ejtésmódját teszi föl, s 
arra hogy a görögök ph} th, kh-t nem ejtették a h-t különhallatva az 
1. mód szerint, így hozza föl okait: 1) mert érezték az aspiraták kü
lönös megjelölésének szükségét, miután egyideig IJH és KH írással 
úgy a hogy segítettek magokon; 2) fi, v, Q , X következnek az aspi
raták után, szó elején is (kivéve xfi, #ju, qpv, valamint általában nincs 
qpju); 3) még két aspirata is egymás mellé kerül: ## , qp#; 4) a | , \p 
előtt szokásban volt X2, <P2 nem lehet vala, ha & q> = kh, ph; 5) a 
jóniai kii í'nitov különben nem különböznék ácp i'nnov-tól, y.inoqam-
féle tói. Látni való,hogy e nehézségi okok, ha érnek is valamint 
aph, th, kh ellen, nem támaszthatók egyszersmind a 2-dik mód sze-
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rinti (pf, tsk, keh) ejtés ellen; mert, a mely közülök ez ellen leginkább 
érne valamit, a i&, <p#ejthetelensége, nem áll mihelyt csak a pf-t, keh-t 
ejthetése áll; ez pedig ejthető, v. ö. német köpft, rupft stb., svájezi 
wsicht (w&kcht); sőt ezt is ejthető, p. o. tót etil; a t után aztán akár h-t, 
akár egy s4 spiránst ejteni, nem okoz semmi nehézséget; a főnehézség, 
még pedig a mi magyar vagy német ejtötehetségünkre nézve, a i, qp-
beli spiráns (ch,f)-nak. t előtti ejtésében áll, értve szó elején is, mert 
különben nekünk is játékdolog az. Ámde ez valóban nem nehezebb 
mint a nt, xr, melyet a görög szépségesen megtűr és ki tud ejteni 
szó elején is (nxóltpoi, xráoiiai), s megtűri a szláv is az ily kt-t (kto, 
tót kteri), és csakugyan van cht is szó elején p. o. a tót chtiví-ben, és 
ft még az altáji mordvinban is (nem eredeti összeszoritás következ
tében: ftal). A ##-nek 2-dik mód szerint való ejthetése ellen tehát 
nem lehet alapos kifogás, meg nem is kell csodálnunk e qp#, %&-t szó 
elején oly nyelvben, mely a nr, xt-t is ugyanott ki tudja ejteni; 
végre pedig nagyon furcsának kellene tartanunk azt a postulatu-
mot, hogy a görög nyelv ejtése elejétől fogva okvetetlenül valami 
rendkivül lágy, könnyű és széphangzatú volt legyen. 

A m e d i a e a s p i r a t a e-t, úgy véli Ebei, tán a szanszkritban 
is aligha kell külön A-val ejteni, mert még szóelején is vannak gh-n, 
dh-m, ghr, dhr, bhr, bhl, dhv; azonban ily consonanscsoportok ejtésé
nek absolut lehetőségét, a melyet különösen Arendt kimutatott (a Bei-
tráge für vgl. sprachf. II, 285. stb. 1.), ő is megengedi, s így a csak ránk 
nézve álló relatív tehetetlenséget nem szabad elismert tények (a mai 
indiai ejtés) ellen bizonyító okúi használni. Keveset nyom az, hogy 
hébe-hóba a szanszkrit aspirata spiránssá lesz (gh — h, de dh is — h, 
a mi épen a h-s ejtés mellett tanúskodik), mert ez az aspirata termé
szetes fejlődése. 

Ezentúl ahhoz a kérdéshez fordul Ebei , vájjon az ógörög ej
tésben, noha az írás nem különbözteti meg, nem voltak-e mégis lágy 
aspiraták ? Némileg, de nem döntöleg mellette szóló két ok volna: 
1) hogy az újgörög a y, /?, ö-t spiránsnak ejti (arab c, v, arab j vagy 
lágy angol th), 2) hogy a régi grammaticusok e betűket, m é d i a 
nevezettel, a tenues és aspiratae közé helyezték. Ebei azt tartja, 
hogy hol aspiratióval hol a nélkül ejtették, a mi azáltal némileg va
ló? zinütlenné lesz, hogy az újgör. ay, p, 8 ejtésében nem mutat ilyen 
ingadozást. Különben még azt a véleményt is, melylyel Ebei látszik 
lenni, hogy t. i. a médiából vagy általában az egyszerű explosivá-
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ból csak aspiratio közvetítésével lehet spiráns, vissza kell utasít-
nunk: mert az explosivához kellő lég-elzárásnak egyszerű lazulása 
hozza elé a spiránst, és keletkeznek így explosivából spiránsok oly 
nyelvekben is , melyekben igaz aspirátának legkisebb nyoma sincs, 
p. o. a törökben y a k-hó\ (varrnak és varmaya, nem elégedvén meg 
a nyelv a csupa lágyítással, míg a csuvasban p. o. a k mindig csak 
g-vé lágyul, és /-vé csak a h = %, * ) ; szintígy van török z, melly 
etymologice d, t-hol eredt stb. 

A spiránsok külön tárgyalását a német spiránsok fölsorolásá
val kezdi E., melyeket a részben tökéletlen német írásmód elhagyá
sával, így ad: 

/ , s, eh, lih 
v, z, j , jh 

megkülönbözteti a cli-t ebben (ich , röcAeln) a ra,che , tocAterbeli eh 
(hh)-tol] &j = g ebben koni(/es északinémet ejtés szerint, ajh = 
g ebben ta^es ugyana szerint. Megfelelnek ezek a kétféle k, </-nek, 
azaz guttural és palatal k, g-ndk. A Lepsiusféle átírási rendszer sze
rint eh, hh == %} i j j , jh = y') 1' — Az u) *-nek megfelelő félvocalist w, 
7/-nak írja (ang. water, franczia a?/ez), s közülök a y-t az ógörögről is 
fölteszi ilyenekben : [ívla, xaico , sírj — pvya, xaya, iyt], azaz : i*vija} 

xaijw, sljrj). A fentebbieken kivül még új spiránsok lépnek föl, a 
dentalisok és palatálisok (elő, gutturalisok) t közt helyt foglaló han
gok közül, melyeket Ebei az a s s i b i l a t a e közös nevével jelöl 
meg, s melyek legrendszeresebben fordulnak elé a lengyel nyelv
ben, a hol három sorral vannak, ú. m. 

1) ten. c, med. dz, spir. s, z 
2) ez (c), , . dz, sz (s), z 
3) • c, dz,. s, z 

Az assibilatae név ellen az a kifogás lehet, hogy az csak az 1. 
és 2. oszlophoz illik, a 3. 4.-beli spiránsok bizony csak sibilatae, 
melyek semmi explosivára nem támaszkodnak. Az különben helyes 
észrevétele, hogy az assibilatio egy fokon áll az aspiratióval; hiszen 
a dentalis aspirata 2-dik ejtés-módja nem egyéb mint assibilatio (s 
így meg is felel p. o. a lengyel dzvon a szkr. dhv&n hangozni igének). 
Ha azonban arra is emlékezünk, hogy mi tulajdonképen a szláv 
nyelvekben az assibilatio okozója, hogy az t. i. a jésítés (mouillirung), 
kiterjeszthetjük erre is a fentebbi észrevételt, s így egyszersmind 
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megtaláltuk azt is , a mi kivált a mi altáji nyelveinkben az ős árja 
nyelvek aspiratiójának felel meg. És csakugyan, a mint a görög aspi-
rata a csupa aspiráló elembe (a spiránsokba) ment át , úgy nem rit
kán azt találjuk, hogy a jésített hangzó a csupa jésítö elemmé (csupa 
j-yé) vált, mint p. o. a í-ből eredő török j ebben: ajak (1. fent 241. 
1.), vagy a szintily magy. j a nap/aim-ban (1. 293 1.) stb. A jésítés, a 
miről kétségtelen nyelvhasonlítási tények győznek meg, megfog
hatja az oly mássalhangzókat is , a melyek még semmiféle önhang-
zói j elemmel (i-vel) nem érintkeznek; szintígy az aspiratiót is tör
téneti hangfejlődésnek kell tulajdonítnunk ; mely valaha még nem 
létezett. 

Ezek után Ebei a spiránsoknak a szanszkrit, latin, német, gö
rög, kelt és szláv nyelvekben mennyire eléfordulását, kivált a vf j 
spiránsok és w, y félvocalisok viszonyát tárgyalja általánosan, mely 
szakaszból azonban csak itt-ott egy-egy pontot tartok említésre 
eléggé érdekesnek. Így a szanszkritban hiányozván lágy dentalis spi
ráns (z), az s, a hol megkívántatik a lágyulás, egyenesen r-be megy 
át; a latinban szintén nincs lágy s (z), hanem gyakran vocalisok 
között r-be ment át a kemény s, p. o. -árum = -ásám. A latinnak 
régibb korára nézve azonban, véli Ebei, föl lehet tenni egy ily 
lágy z-t, a mint ez megvan az oszkban {-azum gen. plur.) úgy, hogy 
ez esnék közbe a szkr. ásám és lat. árum közé, úgy a mint a gót 
-izö (comparativus) is az ófelnémet -iVo-hoz vezet át; aligha álltak 
elé, azt mondja, Furius, Vale?úus, Papirius-féle szók közvetlen 
kemény s-es Fusius stbiből, hanem kell hogy előbb ezekben az s-
nek lágy z hangja lett legyen, mely mindenesetre megvolt neki a 
Clausus = Clauefo'us-ban. Érdekes ez észrevétel ránk nézve, mert 
s-hangból keletkező r-rel nekünk is van dolgunk, p. o. a csuvasban, 
s néha a törökben. Különösen a szanszkritot tekintve azt kell mon
danunk, hogy az r kifejlődése nem egyéb mint egy folytatott lágyu
lás, s csakugyan a csuvas nem eredeti r nagyrészt oly helyen talál
kozik, hol a nyelv szabályai a lágyulást kívánják meg, azaz két vo-
calis között, s az oszmanli-török is legtöbbnyire már a kész lágy z-t 
állítja ellenébe a csuvas r-nek. Azonban csak a latin és német s-ből 
keletkezett r-hez lehet hasonlítani a csuvas r-t, mert az s-nek, mely 
különben még megvan a csuvas nyelvben, szabályos lágya a z} és 
az r mint s-ből eredt hang csak nyelvhasonlítólag mutatható ki. — 
A latin o megfelel szanszkrit va-nak ebben : soror, socer; alkalma-
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sint, véli Ebei, a v elébb tompává tette az a hangot, mielőtt kiesett, 
úgy mint az angol w hat az a ejtésére ebben : water, ^Marter; v. ö. 
gör. xoŐQÚvtt]g-t a lat. quadrans-ból. E helyes észrevételt alkalmaz
hatjuk némileg arra is, hogy csuv. tuvat (e h. tuvart), tvat a török
ben dó'rt (mélyhangulag dórt volna), v. ö. jak. tí/ó'rd (*tuord), vagy 
arra, hogy csuv. tuvar só (e h. tuvaz) = tör. toz, jk. tős. — A gö
rögben valaha megvolt félvocalisok w, y, vagy önhangzóvá lettek 
(fsaig-böl vsáig, aj-grixTog-ból avQrjxrog, őfijv-h'ó\ őoáv), részint meta-
thesissel (tavQog = galliai tarvos, *xeQya)-b6l XSÍQCO) ; vagy megma
radtak egy ideig elébetolt vocalis által (vocalvorschlag) támasztva 
(éeQ(Ti]f krétai asQffa, azaz : éfénut], dfégaa z= psQtTT], e mellett : %<"?); 
vagy hehezetet vettek föl, mely után aztán kiestek (féairsQog-ból 
tajzsQog, yvfitlg-b'ól ifiéig, s általában v minden v helyett szó elején); 
végre legerősebb támaszt nyerhettek elébetolt muta média által, úgy 
hogy yf} dy keletkeztek (ez utóbbi magyarázza p. o. a nsí£cov alakot 
ebből [ityiojv : péyymv, fisőymv, [isídymv; hogy a pusztán volt w, ^-hez 
utólag ily támaszbetü járulhat, mutatják az iráni nyelvek, p. o. per
zsa gáh = szkr. vasa stb.), meg a román nyelvek (lat. iacere azaz 
yacere lesz későbben diacere = olasz giacere). A tény itt tehát az, 
hogy w, y, kivált szó elején, explosivát nyernek támaszul, jelesen g 
és d-t; hogy ily úton a puszta y, vagy akár j-bö\, melyet úgy sem 
lehet szorosan elválasztani tőle, 3 hang is keletkezik (p. 0. az olasz
ban). Ugyané tényt látjuk fölmerülni a mi áltaji nyelveink körében, 
abban, hogy aszókezdő török J-t több tatár dialectus 3-nek ejti vagy 
írja is {jJ); hogy a mongol szókezdő dz vagy z a J-betíí jegyével 
van írva; hogy a kojbal és karagasztatár í (d')-t valamint a csuVas 
s-t és a jakut s-t állítanak a török szókezdő j ellenébe (mely utób
biak csak azért kemények, mert e, nyelvek szeretik a szó elején a 
kemény mássalhangzót s a jakutnák általában nincs is lágy s-je). 
Már most tudva levén, hogy a török szókezdő j-nek különböző ety-
mologicus eredete vagyon (tehát a tatár, kojbal, csuvas, jakut meg
felelőknek is) , kérdés, vájjon az illető eredeti hangzókból fejlőd
tek-e a török J-nek helyettesítőji, vagy csak ennek médiumán át 
álltak-e elé? Már egyelőre tekintve azt, hogyj a jésítés útján több
féle eredeti mássalhangzóból eredhet (teszem csak gutturalisból és 
dentalisból), tehát többfélét reducálhat egyfélére, könnyebben van 
megfejtve a kojbal t', csuv. s, jak. s egyfélesége, ha, a mi lehet is, a 
közvetítő j-böl eredtetjük, mint ha a többféle eredetiből egyenesen 
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származtatjuk, a mikor nincsen azon egyféleséget biztosító ok-hatás 
(mint a^'-re nézve a jésítés); továbbá mind egy csoportbeli nyelvek 
ezek (a török, tatár, csuvas, jakut), melyek egymástól elválásuk ko
ráig, igen hihetően bírhatták az akármiből eredt szókezdő '̂-t, s csak 
elválásuk után fejlesztették azt tovább különféle módon (a kojbál 
csak dentalissal támasztván : t', a"; a tatár 5-vé változtatván a fölte
endő d ejtést; a csuvas g-t felcserélvén s-vel, mert annyit ér ez, 
csak kemény mássalhangzóképen; s találkozik is még tör. ö-vel; 
megvan még c is = tör. j } p. 0. Ura =. jürek • a jakut végre s-szel, 
z-helyett, mely d-ből keletkezett volna} mint a görög £ dj-böl. E 
fölfogás mellett végre még az hozható föl, hogy kivételesen meg
maradt a csuvasban is a y = tör. j , p. o. jóra =yara-mak, jivala = 
juvala-msik. stb., nyilván való jeléül, hogy a szókezdő s általán véve 
tör. j-höl ered, csak hogy nem minden ily j-t tudott elfogni az elvas-
tagulás és megsziszegösülés. S így jóformán mégis az igazat találja el 
a szókezdő jakut s eredetéről Böthlingk véleménye, mely ellen a Ma
gyar Nyelvészet IV, 437.1. még kétségeket támasztottam; s így to
vábbá szóhasonlító kutatásainkban nem annyira azt kell kutatnunk, 
miből ered egyenesen a csuvas s, jakut s} hanem a töröké-bői kell 
kiindulnunk, melynek eredetét azonban legtöbbnyire csak a török-
ségen kívülről fogjuk meghatározhatni. 

Végre Ebei az l, r-nek, melyeket helyesen mintegy dentalis 
és lingualis félvocalisoknak nevez, szentel értekezésében egy sza
kaszt, különösen az Z-nek kétféle nemét emelvén ki (gutturalis len
gyel 1 és palatális V). Amaz az, mely az u} 0 hangokba átmegy, vagy 
az előtte való vocalisnak ilyen hangszinezetet tud adni (minthogy 
könnyen valami ü-féle hangzik előtte, úgy hogy p. lengyel parasz
tok Michal helyett tisztán Michaul-t ejtenek. A szerb ezen l-t a szó 
végén o-vá változtatja, p. o. bio e h. bil — or. 6ujn>, pisao = or. rm-
caJTB, pisai. — A szláv után legtisztábban a franczia mutatja az l 
megvoltát abban, hogy al, ol, el látszólagosan egyenesen av, ou, eau-
be mennek át, valóság szerint, úgy véli, csak awZ-féle alakok köz
vetítésén át. Már Böthlingk is (Jakut gr., 4.1. jegyzet) kifejezi e vé
leményt, hogy az orosz-lengyel JI (1) idegennek inkább u-n&k hangzó 
ejtése, a franczia au, ou = al, oZ-ra emlékeztet; és egy régi franczia 
(1414—1420-ról kelt) könyvben manteaulx, chevaulx, chasteaulx, 
eulz, ceulz, hault-íéle írásmódot találván, azt gyanítja, hogy az l előbb 
csak homályos-hangúvá tette az előtte való vocalist, mielőtt egészen 
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kiesett. A germán nyelvtéren találja Ebei az l-t az angol calm, cálft 

calves, talk, /aZZ-ban ; a svéd- dán- angol fklla, földe, fold == falten-
ban; az al-ból való hollandi ott-ban d, t előtt : houden haltén (svéd 
hUla, dán holdé, ang. hold) , out alt (ang. old), hout holz stb.; a gö
rögségben tanúskodnak róla a krétai glossák : aixúv} atixvovcfc, av^ia, 
avffog, •Osvytad-ai, avyüv, sv&slv e h. aXxáv stb. — Végre a latinban is 
bizonyítják az l különbségét már a régi grammatikusok, kik az l-
nek szó elején közép-ejtést tulajdonítnak; v a s t a g a b b a t (plé
num ; largius, pinguius profertur) szó közepén, mikor nem kettős, 
mássalhangzó előtt és utána (sol, silva, flavus, darus) ; v é k o n y a b 
b a t (exilem; subtilius effertur), mikor kettős (ille, Allia, Metellus). 
Ebből magyarázza aztán Ebei, hogy egyszerű l (tehát vastag 1) előtti 
o, u váltakozik kettős (vékony) 11 előtti e, i-vel ilyenekben : pepuli: 
pello, perculi: percello, volo, vult : velle, vellem; facultas : facilli-
mus , olim : ille stb.; -idus, -olus kicsinyítőképző e mellett: -ellus, 
-illus; továbbá, hogy metathesis mellett főleg o , u szerepel, mint 
pulmo = 7TlíVfx<ai>} fulgeo e mellett: q>Xéyo), flagrare, fiammá (*flagma); 
túli, tolero e mellett: [t] latus • továbbá az u betoldását ezekben: vin-
culum, pericidum, piaadum régibb vinclum, periclum, umber pihaclu 
helyett, meg kölcsönvett szókban : Hercwles, Aescwlapius ezekből: 
'HgaxXíjg, 'AaxXrjmóg; végre azt, hogy egyszerű l előtt rokonnyelvek
ben a, e helyett o, u lép föl: famulus = oszk/awieZ, mulgeo = ufiéXym, 
molo = gót mala , ószl. tneljty, culmus = xáXa^iog j meg kölcsönvett 
szókban is : crapula, catapulta ezekből: XQawáXri, xaranéXrrjg. — Ez
után berekesztie szakaszt az Z-nek aromán nyelvekben való fejlődése, 
mely nem egy irányban haladott, azért, mert különböző ejtési hajla
moknak engedtek a nyelvek, a franczia p. o. kivált az wZ-t szeretvén, 
a spanyol meg a ly-t. — Ránk nézve is , hogy itt is még egy pil
lantást vessünk a magyar nyelvre, nagyon érdekes az Z különböző 
természete. Vastag, sőt lengyelféle Z-nek a közönséges magyar ej
tésben is eléfordulását az élesen figyelő Regner T. is állítja (1. Nyelvt. 
Értesítő II, 411. 413.) és nem ez adja-e annak kulcsát, hogy külön
böző táj ejtéseinkben az al lesz á, ó, ua, az olf öl — uó, üö, az el — 
e, ie stb., hogy a ragok és képzők végéről az Z el szokott maradni 
(-ru = rul , vótá = voltál stb.) ? Bizony a fentebbiek után, legjob
ban úgy magyarázódnak meg e jelenségek, ha az eltűnt Z-nek a 
vastag (gutturalis) Z-féle jellemet tulajdonítjuk. 

BUDENZ JÓZSEF. 



Könyvhirdetések. 

A m a g y a r nyelv szótára. A magyar tudományos Akadémia 
megbízásából készítették C z u c z o r G e r g e l y és F o g a r a s i 
J á n o s m. akad. r. tagok Lés II. köt. 1. 2. 3 . 4. füzete, egy-egy fü
zet ára 1 frt. Pesten 186 3. Emich Gusztáv m. akad. nyomdásznál. 

Cherstomathia Fennica. — Finn olvasmányok a finn 
nyelvet tanulók számára. Szerkeszti H u n f a l v y P á l . A magyar 
Akadémia kiadása. Pesten 1861. Eggenberger Ferdinánd akadémia 
könyvárusnál. I—X, meg 1—580 lap. A g y a k o r l a t i s e g í t ő , 
melly a szókat elemezi, 93 lapot teszen. Ára 3 for. 

Abuska, csagataj-török szógyűjtemény. Török kéziratokból 
fordította Vámbéry Ármin; élőbeszéddel és jegyzetekkel kisérte 
Budenz József. — A magy. Akadémia kiadása. Pesten 1862. Eg
genberger Férd. akad. könyvárusnál. Ara 1 for. 

Nyelvtudományi Közlemények. Kiadja a magy. tud. Aka
démia nyelvosztályának bizottsága. — Szerkeszti H u n f a l v y Pál. 
Pesten 1862. Eggenberger Ferdinánd m. akad. könyvárusnál. E l s ő 
k ö t e t. 476 lap. Ára 3 for. M á s o d i k k ö t e t. 478 lap. Ara 3 for. 

Magyar Nyelvészet. Szerkesztő H u n f a l v y P á l . 
Első évfolyam, Pesten 1856. 412 lap. ára 5 / r t 25 kr. 
Második évfolyam, Pesten 1857. 478 „ 
Harmadik évfolyam, Pesten 1858. 486 n 

Negyedik évfolyam, Pesten 1859. 480 n 

Ötödik évfolyam, Pesten 1860. 550 „ 
Hatodik évfolyam, Pesten 1861. 556 „ 

Mind a hat évfolyam együtt 25 forint. 

5 » 25 
5 n 25 
5 » 25 
5 n 25 
5 n 25 

Pesten Osterlanini Károly könyvárusnál. 



A 

NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 

c folyó 1864 ik évre há rom füzetben jelennek meg 

A „Nyelvtudományi közlemények" értekező részében 
azon értekezések vannak, melyek az Akadémia és a bízottság ülé
sében felolvastattak vagy tárgyaltattak. „Ismerető részok"-ben pe
dig tudósítások lesznek a bízottság üléseiről, s könyvismertetések 
úgy a bel- mint a külföldön megjelent nyelvtudományi munkákról; 
.ennélfogva ezen „Ismertető rész" elfogad akárkitől bírálatokat. 

Az előfizetési ár a 30 nagyrétü ivet tevő három füzetre csak 
három forint, postai bérmentes szétküldés mellett 3 frt 30 kr. 
újpénzben. 

Az előfizetési pénz alólirotthoz küldendő, ki a szétküldést pon
tosan fogja teljesíteni. 

Pest, 1864. febr. 14-én. 

Eggenberger Perdinand, 
m. akad. könyvárus. 

( B a r á t o k t e r é n ) . 

Pest. Nyomatott Émich Guéxtá 
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