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A FINN NP:MZET TÖRTÉNET-IRÁSARÓL. 

ELSŐ FOGÁS. 

A finn újabb irodalom örvendetes haladásban van, a melyet 
az ország szerencsés politikai helyzete nagyon támogat. Ugyanis 
az orosz kormány, érdekével egyezőnek találja fentartani Finnor
szágnak különös, más orosz tartományokhoz képest kiváltságolt 
állapotját, mely sok tekintetben önállóság. Mert Finnországnak sa
ját és külön törvényei vannak, külön igazgatás és külön törvény
székek alatt él; az országbeli hivatalokba csak született finneket 
szabad kinevezni. A nyelvre nézve külön vált ország vallásával is 
különbözik Oroszországtól; a buzgó protestáns finnek közt nincse
nek orosz hitű községek, kivéve a keleti határokon, a hol a karja-
lai finn nép régi időkben a keleti egyház vallása szerint fogadta bé 
a keresztyénséget. Még a Nagy Péter által meghódított Ingerman 
(Inkerin maa = Ingerország) nevű tartományból se pusztult ki a 
protestánsság; mert Péterváratt (az Orosz birodalom székvárosa 
Ingermanban , finn tartományban van) két finn nyelvű evangélikus 
egyházi község virágzik. 

A svéd uralkodás ideje alatt (1157—1809) a nyilvános élet 
svéd nyelven folyt vala nagyobb részint, jóllehet Finnország lako
sai egyenlő joguak valának az anya-ország lakosaival. De a finnek • 
a keresztyén vallásra a svédek által téríttettek meg, s midőn a hit
újítás Svédországban felkapott, az a finnek közt is akadály nélkül 
terjed vala el. Országlati és vallási egyenlőség, a kitűnő nemzetsé
gek egyaránti honossága mind a két országban, végre a tudományi 
közösség — mert Finnországban 1640-ig nem lévén főiskola vagy 
egyetem, a finn országbeliek, a kik papi, tanári, bírói vagy bármi 
egyéb pályára készülni akartak , svéd egyetf ineken, különösen 
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2 HUNFALVY PÁL. 

Upsalában tanultak vala — szinte magától eszközölte azt, talán kü
lönös politikai szándék nélkül is , hogy a svéd nyelv a nyilvános 
életben uralkodjék. Söt a Hanza-városok virágzása korában, a mi
dőn a Balt tengeren való összes kereskedés a Dán szigeteken, Svéd, 
Finn, Észt, Liv, Kúr, még a nyugati Oroszországban is , a Hanza 
kereskedők kezeiben volt, a finnországi városok lakosságának tete
mes része német nyelvű volt, mely körülmény csak előmozdítja vala 
a svéd nyelv uralkodását. De a nép hü marada nyelvénöz., s midőn 
a hitújítás után a finn nyelv az istentisztelet nyelvévé lett, a finn 
irodalom is meg kezde gyökeresedni. Annak előtte meg volt vetve a 
finn nyelv (a melyen a régi pogány emlékezetek, a bübájosság éne
kei szólnak vala), a mi Agrikola *) imádságos könyvének élőbeszé
déből is kitetszik, a melyben többi közt ezt mondja: 

„Kyllá se kuulee Suomen kielen, 
Joka ymmárttáá kaikén mielen." 

azaz : 
bizony meghallgatja a finn nyelvet is , a ki mindenkinek elméjét 
megérti. De bár emelkedett is a finn nyelv becsülete, bár nem so
kára a svéd törvényeket finn nyelvre fordították is : a svéd nyelv 
még is megmaradt az igazgatásban, törvénykezésben, a tudományok 
mivelésében. 

Nagy változás álla be 1809-ben, a midőn Finnország az Orosz 
birodalomhoz csatoltatott. A Svédországgal való közösség megszűn
vén, a svéd nyelv uralkodásának oka is megszünék; a svéd nyelv
nek pedig a finn nyelv a természetes örököse mindenben. Abo he
lyett Helsingfors lön a főváros; s midőn 1827-bentűzvész hamvasz
totta el a nagy részint fából épült Abo-t, az egyetem is Helsing-
forsba tétetek által. Itt 1831-ben a Finnirodalmi Társaság (Suomen 

*) Agrikola Mihály, Pernaja születésű finn , Skytte püspök költségén 
1535 tájban Vittenbergába mene, honnan 1539-ben mint magister tere vissza 
hazájába. Még Vittenbergában létekor hozzáfoga a biblia-fordításhoz, s 1548-
ban nyomtatá ki az Új-testamentomot, talán az első nyomtatott finn köny
vet. Skytte 1550-ben történt halála után az áboi püspökség, a mely alá egész 
Finnország tartozott vala , két részre osztaték , aboi és viborgi püspökségre. 
Amannak püspökévé Agrikola lön 1554-ben , ezévé Juusten Pál, a Chronicon 
episcoporum Finlandensium szerzője. — Agrikola az Új-testamentomon kí
vül adott ki még Abc-t könyvet, hittanítást, imádság-könyvet, Dávid zsol
tárjait, énekeket, Mózes törvényébőlés a prófétákból összeszedett jövendő-
éseket, Haggai, Zakaria és Maleakhi prófétákat. 
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Kirjallisuuden Seura) alakula, melynek fö feladata a finn irodalom 
előmozdítása. Ez a társaság a Suomi nevű évkönyvön kivül, mely
nek tavai újabb sora kezdődött, mindenféle könyveket ád k i , a 
melyek által a finn irodalom gyökerei megizmosodnak, a nyelv és 
a történelem felvilágosodik, s a miveltség és tudomány mindenik 
ága finn nyelven ápoltatik. Ez a társaság adta ki a Kalevalát, most 
már harmadszor; a KantJetar-t kétszer. Egyéb újabb kiadásai kö
zöl megemlítem itt : Lönnrot-tól Flóra Fennica-t, vagy Suomen Kas-
visto-t; ugyanannak fordításában Palmen törvénytudományi kézi 
könyvét (La'in opillinen kási-kirja) ; Stjernereutz tengerészeti szó
tárát ; Stöckhardt finnre fordított vegytanát; Topelius természet
könyvét; Geitlin-nek német nyelvtanát; Cannelin-nek görög, Flo-
man-nak franczia nyelvtanát; az adja ki Porthdn történeti munkájit; 
ád ki egy latin-finn szótárt; egy színmütárt (naytelmistö), a melyből 
már két kötet jelent meg stb. A finn irodalmi társaságnak saját 
nyomdája van, a melyből legszebb kiadások és igen hibátlan nyom
tatások kerülnek ki. 

Az pedig nem foglalja el az egész finn irodalmi munkásságot. 
Más nyomdákból is és másutt kerülnek ki finn könyvek. Helsing-
forsban a Társaság nyomdáján kivül ott van a Frenckell nyomdája, 
régi híres czég, ott a Sederholm Tódoré és Simelius örököseié; Abo-
ban is van a Frenckell czég, más nyomda- ott a Lilljáé; Hame váro
sában (Tavastehus) Furén-nek van nyomdája, a melyből többi közt 
1860-ban egy finn-svéd szótár került k i ; vannak Vázá-han, Viborg-
ban, Borgo-han, Uleaborg-b&n, Sortavala-han és Kuopio-b&n is nyom
dák. A hírlap-irodalom is mozog, de azt nem ismerem; csak annyit 
tudok, hogy az egyik hírlapnak czíme Mehiliiinen (a méh), egy má
siké Suometar, s hogy egy képes újságot ez év elejétől fogva ád ki 
Stionio, a Sederholm nyomdász és kiadó költségén. 

Az 1863-ki országgyűlésen Sándor orosz császár, és finn nagy
fejedelem kimondá, hogy néhány év múlva (az év-számot nem tu
dom tökéletesen) az összes nyilvános életnek finn nyelven kell foly
nia. Mint látjuk, erre már el vannak készülve a finnek, s mind job
ban készül reá az irodalom. Epenséggel tehát nem áll a finnekről, 
a mit egyik írónk állít, ezt mondván a Budapesti Szemle XX. köt. 
342. lapján: „Míg a nibelungi ének költőjét az emlék megnevezni 
nem bírja, s a Kalevala egy jelentőség nélkülivé törpülő, egységre s 
önálló létre emelkedni nem bíró népé, mely azt ma már alig bírja be-

1* 
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csülni kellőleg, Firduzi egyénisége stb. elvítathatlan." Az Ítélet olyan 
körülményekre akar támaszkodni, a melyek össze sem illenek : 
mert hát a mai perzsa nép, azok tudósítása szerint, a kik ismerik, 
egy korhadt nép, mely nem mutathat fel ilyen jelenségeket, milye
neket a finn felmutathat. A Kalevala Kalevala, mint a Sah-nameh is 
az a mi; ha ott egy lábig kiveszne is a finn nép, s itt utolsó emberig 
kiveszne a perzsaság. De hogy a finn nép már alig birja becsülni 
kellőleg a Kalevalát, ezt nem lehet állítani azokról, kik majdnem 
egy századig fáradoztak a Kalevala énekeinek összegyűjtésében, s 
a kik most azoknak az iskolák számára egy külön, erre alkalma
zott , kiadását készítették; ezt nem szabad állítani Lönnrot-ról, a 
Kalevala szerkesztőjéről, ki előtt egész tudós Európa kalapot emel. 

Valójában a finnek nemzetisége most virágzóbb minden te
kintetben, mint valaha. Tavai Porihán Henrik Gábor-nak szobrot 
állítottak Ábo-ban, mert a finnség Porthánt tiszteli mint nemzeti 
megújulásának hajnal-csillagát és a finn történelem tudományos 
vizsgálatának megalapítóját. Ezzel áttérek a tárgyamra, mert a finn 
nemzeti történet-írásról szándékozom egy kis tudósítást adni. 

Porthan Henrik Gábor az áboi egyetemnek tanára volt, a 
kiről Polén a finn irodalmi történeteibe való „bevezetésében" (Joh-
danto Suomen kirjallis-historiaan, Helsingissá, 1858.) ezt olvasom: 
„Porthan elméje és hazaszeretete a finn történelmi vizsgálatot az 
előbbihez hasonlíthatatlanul jobb állapotba helyezte. Ez az Örökké 
emlékezetes ember a finn nemzet történelmi szemének született és 
nőtt volt, a melynek élessége és gondossága mitsem hagya vizsgá-
latlanúl a hazai ügyekben. Porthan sokat tudó férfi vala, s azért 
sokféleképen hatott a tudomány és irodalom előhaladására egye
temünkön. De legszebb és legállandóbb emlékoszlopot emele ma
gának a finn történelmi és nyelvi nyomozásaival. Ha Porthan, mint 
mondják, a finn nemzet jövendője iránt kétségeskedik vala, úgy 
épen ö az a férfi, a ki a reménységet ama jövendőhöz erősebben 
biztosította mint bárki is. 0 felvilágosította a finn régiséget, s ennek 
következtében a jövendő is ö általa lett világosabb és biztosabb. 
Porthan ideje óta szaporodnak a népies köz iparkodások Finnor
szágban." 

Porthankoráról azt említhetem meg, hogy De poeri Fennica 
nevű füzeteit Áboban 1766 — 1768 adta ki, nSylloge monumentorum 
ad Ulustrandam históriám fennicam nevű gyűjteményét pedig ugyan-
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ott 1802-ben kezdé kiadni. Ebből csak két rész jelent meg, mert 
Porthan belehalt. 

A Finn irodalmi társaság 1858-ban Porthan válogatott mun-
kájinak újabb kiadását elhatározá, mely öt kötetben a következőket 
fogja magában foglalni: I. és II. kötetben Paxdi Juusteni Chronicon 
episcoporu'ii Finlandensium, a melyet Porthan lehető teljes és töké
letes apparátussal adott volt k i , Aboban. — III. kötetben De poesi 
Fennica, mely öt füzetben jött ki Aboban 1766—1768. és Narratio 
Pauli Juusten de legatione sua Russica; a IV-iUben lesznek: De 
superditione veterum Fennorum theoretica et practica; de Bircarlis; 
de antiqua gente Quenorum; de fáma magiae F'ennis attributa; de 
praecipuis dialectis linguae Fennicae ; de dignitate Jarlorum in Sve-
cia ; de anno suseepti ab Erico Sancto imperii et expeditionis in Fen-
hiam motae; de imperio Hermanrici Ostrogothorum rege, s több la
tin nyelven írt értekezések; — az V. kötetben lesznek svéd nyel
ven írt értekezései, és programmáji. — A történeti könyvek közt 
Juustén Pál Chronicon episcoporum Finlandensium-ja nagy becsű 
a finneknél; azt a Porthan bővítései, jegyzetei és kitérései a finn 
történelmi irodalom elsejévé tették. Juustén 1554 ben viborgi, s Agri-
kola halála után áboi püspök vala. Krónikájának szellemét az elő
beszéd tünteti k i , azért közöljük azt : „Paulus Jwsten, Episcopus 
Aboensis, honorabilibus juxta et diseretis Viris, dominis ecclesiarum 
Pastoribus in Finlandia constitutis, gratiam et pacem a Deo preca-
tur in Christo Jesu Dominó nostro. 

Humanissimi Viri, ipsi meministis, repetentes veterum moni-
menta, quod regnante Illustrissimo Rege S. Erico in Svecia, circiter 
annum Domini 1150, Finlandia subacta sit ad capessendum Chri-
stianismum, ut relicto paganismo ad Deum vivum et verum conver-
teretur, ipsum et filium ejus Servatorem omnium nostrum in Spi-
ritu Sancto agnosceret, fide coleret et invocatione adoraret. Tavastia 
deinde anno Domini 1249, duce quodam Birgero Jaerl, genero 
Erici Regis Sveciae, ad amplectendum eundem cultum subigitur. 
Anno verő 1293 conversa est Carelia ab idolomania et regno sub
acta Sveciae. 

Hoc ingens Dei beneficium et singulari praeconio semper cele-
brandum agnoscamus nos Finnones, et Deo pro hac immensa mise-
ricordia , quam nobis in filio exhibuit, grati simus , quod nos, qui 
quondam extra rempublicam Christianorum , abalienati a Deo, in 
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tenebris gentilitatis nostrao vivebamus, non tantum in Christo eli-
gere sed etiam voco Evangelii sui, mediante spiritus sui vivifica 
operatione, ad societatem et communionem sanctae suae Ecclesiae 
vocare, et in ea usque ad haec tristia tempóra, missis subinde evan
gelii ministris, clementer conservare dignatus est. Hoc beneficium, 
quia aeternum est et spirituálé, omnia alia beneficia corporalia et 
terrena multis parasangis antecellit. Inde enim colligimus, nos non 
tantum in bac vita curae esse Deo, et illi fide piacere, verum etiam 
quod ex hac remota natione velit coliigere sibi haereditatem et ec-
clesiam, quae eum in hac vita agnoscat, colat, invocet, adorct, et 
post hanc vitám apud eum in aeternum vivát cum sanctis angelis et 
reliquo glorificatae Ecclesiae coetu. Haec nobis magnae consolationi 
sünt: dum scimus gentem nostram, majores nostros, proavos, patres, 
cognatos, amicos et proximos, nos ipsos et liberos nostros foedere 
baptismi et voce Evangelii ascitos et assumptos esse in societatem 
sanctae Ecclesiae, et per redemtionem Domini nostri Jesu Christi 
factos haeredes vitae coelestis; etiamsi magna videatur túrba esse 
contemnentium bencficium rédemtionis Filii Dei. Haec sic főre, de 
vocandis gentibus prophetarum oracula praecinuerunt. Collegi igitur 
nomina et vitám pontificum Finlandensium, sicut praedecessores nostri 
eas antea descriptas post se reliqtnírant. Ubi illi cessarunt, adjeci ego, 
maximé ab episcopo D. Arvidi Kurck et sic deinceps. Feci autem 
hoc, ut videatis initia, progressus et incrementa Ecclesiae Finlan-
dicae; deinde quid passa sit a vicinis nationibus, a Rutlienis et im-
piis Curonibus, nec non et a Danica perfidia. Hi omnes, quasi con-
jurati philistaei, in perniciem, eversionem et desolationem hujus 
Ecclesiae conspiraverunt : quam Deus tamen bracchio suo extento 
mirabiliter defendit, et hactenus conservavit. 

Vides quoque in hoc brevi scripto non tantum quomodo accre-
verit ecclesia patriae nostrae, sed etiam quomodo et sub quo episco
po factae sint mutationes praecipue status clericalis, reformatio 
doctrinae et ceremoniarum, et quid unoquoque tempore acciderit. 
Credo praeterea ista omnia a praedecessoribus nostris diligentius 
esse scriptis comprehensa, sed crebris hostium irruptionibus, incen-
dio et alio infortunio perierunt. Has igitur veterum reliquias et 
nostra quoque fragmenta, pro aedificanda Ecclesia congesta boni 
consulite, ac in Dominó bene valete." 

Finnországban az egész kormány inkább egyházias vala; a 
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püspökök krónikája tehát annyi ott, mint másutt a királyok króni
kája. Porthan nyomozásai pedig a Juustén krónikáját igazán a finn 
nemzet legbecsesebb történelmi munkájává teszik. — Valamint ennek 
nagy készületü kiadásával s egyéb történeti értekezéseivel Porthan 
a finn történelmi nyomozást nemcsak megalapította, hanem nagyban 
ki is fejtette : úgy a régi finn költészet és a finn nyelv mivoltának 
kiderítése által azokat a vizsgálatokat és kutatásokat is megindí
totta, a melyek e század harmadik tizedetétől fogva oly jeles és 
nagyszerű eredményeket szültek, hogy a Kalevalát mint a vi
lág Ötödik nemzeti eposzát az Iliász, Mabábhárata, Sah-naineh és a 
Nibelungen mellé helyezik (lásd Müller Miksa Vorlesungen über 
die Wissenschaft der Sprachen után a Magyar Nyelvtudom. Közle
mények II. köt. 90. lapját). Juustén nagyon helyesen tünteti ki azt 
az előnyt, hogy a finn nemzet a keresztyénségre való térése által a 
keresztyén nemzetek közt foglalhatott helyet : a szellem történel
mében szinte még nagyobb az, hogy a finn Kalevala a világ ötödik 
eposzának ismertetik el. S ez számíthatóPorthannak is érdemei közzé. 

A finn történelmi nyomozás latin és svéd nyelven folyt az 
újabb időkig, míg azon változások nem álltak be, a melyeket már 
érintettem. Most tehát a történet-írás is finn nyelvű. 

így Kainonen először 1839. és 1840-ben, másodszor 1846-ban 
adá ki a finn nép történeteit e czím alatt: Suomen kansan história • 
Polén, a kit már említettem, 1856-ban Bevezetést ada ki a finn iro
dalom történeteibe (Johdanto Suomen kirjallis-historiaan); Krohn 
1862-ben a finn nyelvű költészet a svéd uralkodás idejében}s képek a 

finnség történeteiből czímü munkácskát teve közzé ; Koskinen György
től pedig megjelentek : 1857-ben a Buzogány háború (Nuija sota), 
1858-ban vizsgálódás az éjszaki föld megtelepítéséről (Pohjanmaan 
asuttamisesta tutkimus); 1862-ben Magnusfi Olaf Párizsban s a 
finnek külföldön való tanulása a középkorban (Olavi Maunonpoika 
Pariisissa, ja Suomalaisten opinkaynti ulkomailla keski-aialla); 
végre s ugyanakkor a finn törzs régiségéről való ismeretek (Tiedot 
Suomen suvun muinaisuudesta). 

Én itt először Koskinen Buzogány-háborúját (Nuija sota, Abo 
1857.) akarom megismertetni. E munkában a szerző Finnország
nak egy nevezetes történetét adván elő, a finn nép belviszonyait fel
világosítja , a melyeket úgy még nem tudtunk. „Szándékom azt a 
zenebonát írni le , a melyet Finnország földmivelöi a XVI. század 



HUNFALYY PÁL. 

vegén Fleming Miklós ellen támasztanak, úgymond az író a könyv 
élőbeszédében, a mely zenebona még most is buzogány-háború ne
vével hangzik a nép múló emlékezetében. Visszafelé akartam he
lyezni magamat háromszász évvel, hogy felvilágosítsam ezen há
ború gyökeres okait, s elbeszélljem viszontagságait, a mint azok 
az idők megöl felénk pillognak. Ezen előbbi történetek és mivoltnak 
tudását kedvesnek és kívánatosnak nézem a finnek előtt, ha bár 
különben mások előtt kevés becsüek volnának is. A mint a szár 
nem teremhet virágot, nem gyümölcsöt, ha gyökerei nem épek: úgy 
Finnország mivolta sem újulhat meg, ha történeteiből nem tanulja 
meg a múltját. Feladatom tehát ama régi kornak alakjait a mostani 
hallgatók elé vezetni, hogy elbeszélljék tudásukat ez újabb időnek. 
Ha nem bírom teljesíteni feladatomat, ha előadásomban sok körül
ményt felvilágosítatlanul hagyok, ennek nem magam leszek az oka. 
Más idő jő utánam, jobb eszközökkel bíró, s jobban kalauzolva. 
Bizodalommal említhetem meg tehát, a mit egy híres történetíró 
mond : „Nincsen oly mélyen alvó régiség, a melyet valamely jö
vendő fel nem költene." 

Gusztáv Váza 1522-ben kezdé meg szabadító müvét; 1523-
ban a svédek neki adák a királyi méltóságot, Fleming Erik és Ivar 
atyafiak pedig Finnországot is neki hódíták meg a dánok kezeiből. 
Gusztávnak négy fia van, Érik, János, Magnus és Károly ; az idős-
biknek a koronát, a többi háromnak egy-egy herczegséget hagya. 
Evvel a különben igen okos és jól gazdálkodó Gusztáv egyenetlen
séget támaszt fiai közt. Erik eleitől fogva fél, hogy öccsei megszo
rítják királyi méltóságát, azért kisebbíti jogaikat a rendek jóváhagyá
sával, megkoronázásakor három grófot és kilencz bárót nevezvén ki, 
s nekik is hííbérül falvakat és egyes házhelyeket adván, a melyekben 
az igazságszolgáltatást gyakoroltatják, s a koronái jövedelmek egy 
részét magoknak szedhetik. Ezen új a herczegekéit megközelítő 
méltósággal ezeket mintegy alányomni akarta a király, valósággal 
pedig csak a koronát tette szegényebbé. — Régtől fogva a nemes bir
tokosok mind saját mind hübérül tartott házhelyeiktől lovasokat vol
tak kötelesek az ország szolgálatára tartani : most Erik megengedé, 
hogy a grófok három, a bárók két s a nemesek egy-egy házhelyet sza
kíthatnak ki a katonaköteles telkekből. így támadtak a nemesi ház
helyek, milyenek azelőtt nem valának. A nemesség fölemelkedett u-
gyan a királyi hexxzogek fölé : de a parasztok mind alább sülyedtenek. 
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Erik és János közt (Magnus elmebeteg, Károly még kis korú 
vala) eleitől fogva irigység forrott. János, atyja életében egész nyu
gati Finnországot bírja vala; Abo-ban lakván Finnországból füg
getlen birtokot szeretett volna magának szerezni. 1562-ben a király 
ellenére a lengyel Jagelló Katalint vévé feleségül; s midőn ezért 
Stockholmba hivaték magaviseletéről számot adni a rendek előtt, 
1563-ban a finneket Aboba gyüjteté maga védelmére. Ezért Jánost 
Svédországban megfoszták mindenétől, hadsereg kivívá Aboból, 
s fogságba veté nejestül Gripsholmba. 

Erik sem vala szerencsés ember; gyanakodó, hirtelen és vál
tozó természete sok bajt szerez neki. Elméje megháborodván, sza
badon bocsátá öccsét, majd ismét szorosabban foga kormánya gyep
lőit'. Magnus Katalint, alsóbb rendűt vévén feleségül, az előkelők Íté
lete szerint a korona tisztességét megsérté; s midőn fiját szándékozott 
örökösévé tenni, János és Károly hadakat indítanak ellene, fogság
ba ejtek, a melyben kilencz év múlva borsó étellel megmérgeztették. 

János tehát 1568-ban a királyi székbe üle; 24 évig tartó 
kormánya sok szerencsétlenséget halmoza országái'a. Svéd és Finn 
ország protestáns vala: de a király, a fogságban katholikus nejétől 
született fiját, Zsigmondot, katholikusnak nevelteié már azért is, hogy 
neki a lengyel királyságot biztosítsa. A jezsuiták Zsigmond segítsé
gével vissza reménylik állítani a katolikus egyházat Svéd és Finn 
országban, mire János is nagy hajlandóságot mutat. Ezért megha
sonlás támada közte és a rendek közt, kik most Károlyhoz szitának. 
1587-ben (Báthory István halála után), a lengyelek Zsigmondot vá
lasztják királynak. János után tehát Svéd- Finn- és Lengyelorszá
gok egy király alá jutnak ; pedig mennyire különbözők egymástól! 
A kalmari egyesség, mely rokon népű országokat kötött volt össze, nem 
vala üdvös a svédekre nézve: mit lehetne az új egyességtől várni! 
Károly ellene vala, viszontag a nemességnek tetszik az, mert a ki
rály távollétében ö fog uralkodni. Az államtanács biztatá tehát a 
királyt, hogy vigye fiát a koronázásra, miután szerződésben Svéd
országnak önállását és vallását biztosította volt. Fijának megkoro
názása után hazatéré, de hamar megbáná, hogy eleresztette fiát. Já
nos meghala 1592-ban. 

A király halála után Károly mint helytartó jelenté kisÖccsé-
nek Zsigmondnak, atyja kimúlását, egyszersmind parancsot külde 
a várak őrzőjinek Észt- és Finnországban, hogy vigyázók legyenek' 
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az oroszok és a lengyelek ellen. Zsigmond levele megerösíté Ká
rolyt a tiszteben : de hamar beborula az ég. Gróf Löverihaupt Axel 
fellázada a nyugati gót tartományban , s szándéka nem sikerülvén 
Lengyelországba futa, hol Károlyt rágalmazván , menedék-levelet 
szerze magának. Fleming Miklós meg Finnországot voná el Svéd
országtól , azaz Károly kormánya alól. Ezcnkivül forrongani kezde 
szerte a protestáns egyház elleni támadás, mely Zsigmondot fejének 
nézi vala. A rendek, Károly megegyezésével, Upsalába gyűlnek össze 
1953 május havában, hol az ágostai hitvallást egyedüli hit-szabály
nak nyilatkoztatják ki, s minden más hitüeket megfosztanak a nyil
vános isteni tisztelet jogától (ez az intézkedés máig alaptörvény mind 
Svéd mind Finnországban). E törvényt jóváhagyás végett elküldik 
Zsigmondnak. Ez azt írván vissza, hogy az ország törvényeit és sza
badságait erejükben meg akarja tartani; senkit sem fog hite miatt 
vagy gyűlölni vagy szeretni; de az upsalai gyűlés határozatait nem 
erősíti meg, söt tiltakozik a gyűlés ellen : csak föléleszté a féltékeny
séget. S azt még fokozá azon tetteivel, a melyekkel utazását Svéd
ország felé kitüntette, mert Thornban és Elbingben elvévé a pro
testánsoktól a templomokat, Dantzigban is ezt akarván tenni, véres 
támadást idéze elő. A ,rex crastinus* — így gúnyolják vala a len
gyelek —, a svéd parton kiszállván, a rendek és a 16 évvel öregebb 
Károly nagybátyja által fogadtatok, azon kívánság világos nyilatko
zatával, hogy erősítse meg a lavali végzést. 1594 másod havában 
gyülének Össze a svéd rendek; Zsigmond kénytelen vala a tavali 
végzést megerősíteni, — de nincs szándéka azt meg is tartani. A 
kíséretében lévő pápai követ és a jezsuiták fölingerlik a népet j 
Zsigmond lengyel hadsereget hí fel Lengyelországból: az államta
nács meg a Dalé embereit gyüjté be Stockholmba. Ily feszült visony 
vala az ország és királya közt. Zsigmond az év nyolezadhavában 
visszatér Lengyelországba, olyan intézkedést tévén a kormányra 
nézve, a mely Károlynak nem tetszhetett, kinek épen 1594 utolsó 
havában hja, Gusztáv Adolf, szülétek, s a ki talán ez által indítva, 
számolni kezde a jövendővel. Zsigmond tekintélye már is semmivé 
vált volna Svédországban, ha Fleming Miklós nem tartaná fel 
Finnországban. 

Nagyon elterjedt vélemény szerint a finnországi nemesség mind 
külföldi eredetű volt volna, mely az ország meghódításával kedö-
dött. De nincs úgy a dolog; Finnország c tekintetben más állapotú 
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vala, mint Észt vagy Lív ország. Midőn Szent Erik (1159-ben) és 
Birger Jarl (1249.) hódításaikat tették , Svédországban nem vala 
olyan nemesség, a mely törvényes előjogainál fogva fölötte állt volna 
a népnek. Voltak ugyan eleitől fogva előkelők mind gazdagságra, 
mind a királyi nemzetséggel való rokonságra nézve: de a törvény 
nem ismert vala különbséget köztök és a nép közt. 1285-ben Mag-
nus király, a kit CsiírlaJcat-nak. neveznek, újmódú nemességet al-
kota, azt rendelvén, hogy a ki maga költségén lovon tesz hadi szol
gálatot , az telkét és önmagát adómentesíti. Ámde ez adómentesség-
nem vala örökös, hanem vége lett, mihelyt a hadi szolgálat meg
szűnt. De más örökös tisztesség kapa fel a lovagsággal, a melyet a 
király érdemes férfiaknak tulajdonított, eleinte ugyancsak szemé
lyes kitüntetésül, de a mely hamar Örökössé lett. S minthogy az 
ország-tanácsba csak lovagok juthattak be, azok tisztelete nöttön 
nőtt; s hogy ők lovasok kiállításával adómentességet is szerzenek 
vala magoknak, az is igen természetes. Az említett intézkedéseknél 
fogva vagyonos finnországi földmivelök is adómentességre juthatá-
nak, mit a finn nevű családok bizonyítanak. A Kortnmaci, Inkonen, 
Kirves nemzetségek a hitújítás előtt haltak k i ; a Kurki, Karpainen 
nemzetségek lányágai sokáig éltek még azután is; 1600 tájban 
Hevonpaci, és Linnunpaa nevek fordulnak elő a nemesek közt; a 
Horn-ok a XIV. században Brabantból, a Plemingek Németország
ból , a Boije nemzetség Csehországból származtak Finnországba és 
hamar elfinnesedtek. A pomeraniai Erik király által behozott pajzs 
és czímer nem bírtak meggyökeresedni Svédországban ; még Gusz
táv Váza is azt szokta vala mondani: „Jó erkölcsök, ész és vitéz
ség nemesítenek csak." Erik király alatt is a nemesség és adó
mentesség együtt járnak vala; adómentességet pedig mindenki 
szerezhetett magának, a ki maga költségén lovast állított ki a 
hadhoz. 

János király azt rendelvén, hogy a hadiszolgálat, tehát az 
adómentesség megszűntével is , megmarad a pajzs és czímer, örö
kössé tévé a nemességet. Mind ebben mi sem vala terhelő a köz 
népre nézve. 

Ámde a visszaélésnek sokféle útja nyílt meg, különösen Erik, 
János és Zsigmond királyok alatt. Régi szokás vala t. i. érdemes fér
fiaknak hübérül a királyi jövedelmek egy részét kiosztogatni; sőt 
a főbb hivatalokat is ekképen adogatják vala oda. A hűbéres és 



1 2 HUNFALVY PÁL. 

hivatalos maga szedetébe a jövedelmet a korona számára is; a tör
vényesnél többet szedni be soha sem tiltotta meg az önösség. E 
visszaélés ellen már Gusztáv kénytelen volt tiltakozni, kivált a 
Flemingck irányában. Az ily hűbérek és hivatalosztások Gusztáv 
alatt csak határozott időre szóltak: ámde maga Gusztáv véte az 
ellen, János fijának Finnországnak felét adóstul és jövedelmestül 
adván örökbe hübérül; kisebb két fijának pedig Svédországban je
lölvén ki örökös hűbéri birtokokat. Fia Erik, hogy kisebbítse öcs-
csei méltóságát, grófokat és bárókat neveze k i , a mivel a bajt csak 
nevelte. A bárók közt két finn is vala, Fleming Lőrincz és Horn 
Miklós; a svéd Oxenstjerna Miklós is Finnországban nyere báró
ságot. János, koronázásakor, új grófokat és bárókat neveze k i ; 
ekkor lön Fleming Miklós báróvá, s a gróffá lett Lövenhaupt Axel 
Finnországban kapa grófságot. Minthogy Erik király törvénye sze
rint a grófok három-három, a bárók két-két, s a többi nemesek egy-
egy háztelket a lovas katonai szolgálattól mentesen bírhatnak 
vala: eme kinevezések által eleinte csak a korona, azután a többi 
adózó telkek is szenvedtek, mert az egész teher ezekre hárult. S a 
nemesek előnye még az által is nevekedék, hogy kötelességök alább-
alább szállíttatott. Gusztáv Váza idejében a nemesek örökös birto
kaik minden 150 márkányi jövedelme után, s hűbéres birtokaik 
minden 100 márka jövedelme után tartoztak volt egy-egy lovast 
kiállítani; Erik az örökös birtok utáni 300 márkára s a hűbéres 
birtok utáni 150 márkára szállíta le egy-egy lovas katonát; János 
még kisebbre tévé azt a kötelességet. 

A visszaélésnek második útja a törvénykezés módjában nyílt 
meg. Az igazság, különösen a büntető igazság, jövedelmet hajt vala 
a koronának. Úgyde a királyok a királyi herczegeknek, grófoknak, 
báróknak, egész vidékeket, községeket, sőt egyes telkeket is hübér-
be vétenek azon föltétellel, hogy a büntetések és perjövedelmek 
csak egy részét a koronának, többijét magoknak szedjék be. A hű
béresek többnyire nagy hivatalokban lévén s nem lakván hűbéri 
földeiken, a törvény-látásra helyetteseket neveznek vala ki hitvány 
díj mellett. T3ogy ezek magukról, s ha kinevező uraságaik előtt ked
vességet akartak nyerni, emezekről sem szoktak megfeledkezni, 
bizonyítja a finn közmondás : nNiin laki Jcuin luetaan" = olyan a 
törvény, a mint olvassák. 

A legterhesebb visszaélésnek útja végre az által nyilt meg, hogy 



A FINN NEMZET TÖRTÉNET-ÍRÁSÁRÓL. 13 

az országban lévő katonaság maga magát élelmezi vala. Meg volt 
ugyan határozva, ki mit és mennyit vehet a parasztoktól : de tud
ván, hogy Gusztáv Váza halála után egész 1604-ig Erik, János, 
Zsigmond és Károly közt folytonos viszálkodás uralkodott; tudván 
azonkivül, hogy mindenik király Oroszországgal viselt háborút, a 
mely mindenkor kegyetlen vala, és hogy nem egy ízben a tatár 
könnyű lovasság átkelt a jégen Révaiból Finnországba, pusztítván, 
égetvén mindenfelé : vajmi könnyű meggyőződni, hogy a honi ka
tonaság élelmezése nem sokat különbözik vala az ellenséges hadak 
pusztításaitól. 

S míg a földmivelök sorsa inkább meg inkább hanyatlott : a 
nemesek elméje is inkább meg inkább megváltozott. Észt- és Liv-
országban gyakran hadakozván az oroszok ellen, megtudák az észt 
és liv parasztság viszonyát a német földesurakhoz , a mely nékiek 
csak tetszhetik vala. Ilyen állapotba sülyeszteni a finn parasztot is 
nem egy finn nemes előtt amúgy természetes dolognak látszhatott. 

A meghódított népnek egyedüli joga az adó-fizetés, s ezt je
lentette volt a „jus finnonicum" és „jus carelicum" is. De Finnor
szágban hamar közönségessé váltak a svéd törvények; a finn pa
raszt soha sem hasonlított az észt és liv paraszthoz. Ámde most félő, 
hogy a finn paraszt is ennek sorsára jut. Egyszer 1589-ben János 
király Révaiból haza érkezvén, Stockholmban háromszász finn pa
raszt várja vala, panasz-levél a kezökben, melynek ez főbb tartal
ma : Nem kis okból jönnek annyian ily szoros munka idejében leg
alázatosabban könyörögni a királynak , hogy az istenért hallgassa 
meg panaszaikat, s ne engedje őket a gonosztevők által olyan nyo
morúságba esni, milyenben Liv- és Észtország van. Nem kérnek 
mást, mint azt, hogy úgy lehessenek, mint Gusztáv idejében valá-
nak, s hogy az igazság Isten dicsőségére és az ország boldogságára 
látassék el. Megköszönik a királynak, hogy kegyelmesen választ 
adott nekik, midőn a községekből panaszt küldtek volt ide : de el
panaszolják , hogy a tisztviselők mit sem adnak a király leveleire, 
hanem ezeket elszedik tölök, s még tízszerte keményebben bánnak 
velők, önkény szerint terhelvén őket fogsággal és egyéb büntetéssel. 
Annyira is megfélemítették már, hogy alig mertek panaszra jönni; 
papjaik is annyira el vannak rémítve, hogy se bizonyság- se panasz
levelet nem bátorkodtak írni Ha a tiszttartók vagy íródeákok 
egy évet töltöttek hivatalban, már nagy udvaruknak, szép lovaik-
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nak, hajóiknak , a városban kőmiveseiknek, ezüst edényeiknek, s 
teli tárházuknak kell lenni, bár a korona várai és telkei elpusztul
nak is. Feleségeik áros ruhákban járnak, maguk becses bőrruhában 
büszkélkednek, midőn reája akarnak ijeszteni a föld népére, az út-
költsége fcjébpn szedvén el tölök a vadak bőreit * ) : de midőn a 
király előtt jelennek meg, akkor foltos ruha van rajtuk, jámbor 
képüek, s az elvett bőrökkel pártfogókat szereznek magoknak. Min
den tiszttartónak és íródeáknak öt-hat írnoka van, s mindenike fe
leséges , házhelyes. Ezek udvaraira dolgozni kell járniok, ötven 
mélyföldnyire is, portékáért a városba, elöfogatot adni. Még nagyobb 
a baj, hogy évenkint változnak a tiszttartók; mert gyakran meg
esik, hogy öt-hat tiszttartói deák egyszerre jár beszedni a hátraléko
kat, a melyeket rég lefizettek. Ekkép némely iró-deák, ki már öt
hat éve nincs hivatalban, feljárja a parasztokat, beszedni az elma
radt adókat, de a korona számoló kamaráji mitsem kapnak abból. 
Még az is megtörténik néhol, hogy a tiszttartók és íródeákok pénz
ért eladják tenni valójikat, s a vevők azután helyettek szedik be az 
adókat, nagy zsarolással. Némely tiszttartónak szolgáji gaz
dag paraszt lányokat vesznek feleségül, s felszabadítják ipjaikat az 
előfogatoktól s más külső munkától, minélfogva a szegények nya
kára még nagyobb teher esik. E szerint minden módon nyomorgat
ják a tisztviselők a szegény népet, néha ötven-hatvan emberrel jár
ván fel a házhelyeket, úgyhogy tolok jobban fél mint a királytól. 
Sok városbelinek és papnak fijai, a kik az iskolából kiváltak, s mit-
sem értenek a hadi dolgokhoz, lovasokká lesznek, csak azért, hogy 
a táborban saját földijeiket rontsák, s a „junkar" nevet viseljék. Ha 
ezeknek egy vagy két lovuk van a táborban, a mellett tíz szolgát is 
tartanak, kik fogatos lovakon járnak egyik adószedőtől a másik
hoz, mindenütt öt-hat napig vendégeskedvén; az alatt pedig a parasz
tok lovai és magok a parasztok ott éheznek és vesztegetik az időt. 
A lovas katonák több lovat tartanak a táborban, s a havi fizetést 
hazaviszik magoknak, nem is eléglik meg a király által megszabott 
jövedelmet, hanem annyit szednek be a parasztoktól, a mennyi ne
kik tetszik. Kérik tehát a királyt, hogy tartsa a lovasokat a korona 
váraiban és a királyi telkeken, a hová szívesen fogják az adót be
vinni, mint az Gusztáv idejében történt. — Az apródok hübérbe ka-

*) A melyeket adó fejében tartoznak vala odaadni. 
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pott telkei szabadok az előfogattól s minden kisebb külső munkától, 
ebbeli terhek annál súlyosabban esnek a többi telkekre; azért is 
jelenben az apródok telkei sokkal gazdagabbak, mint az örökös tel
kek. S ha az örökös telkek birtokosai a túlságos teher által kime
rülnek : az adószedők, negyedesek, gazdagabb parasztok és papok 
magokhoz veszik a telkeket, de megvesztegetik az író-deákot, hogy 
azokat elhagyott telkeknek írják b e ; így némelyik sokszor öt-hat 
telket bír is , de adót csak egy telektől fizet. Mindnyájan tehát igen 
szegények ; ez által sok száz telek elpusztult már, s félő, hogy Finn
ország egészen a Lív- és Észtország sorsára jut. Végre panaszt emel
nek a rósz igazság-szolgáltatás ellen. Minthogy, azt mondják, az 
urak hübérül kapják a törvényszékek jövedelmeit, ők fizetett bírá
kat, vagy törvény-olvasókat tartanak magok helyett, s a parasztok 
kétszeresen kénytelenek fizetni a bíró-díjt, s azonkivül még ajándé
kokat a helyettesnek, a ki a szerint itél, ki mennyitád neki." — A 
panasz-levél avval az alázatos kéréssel végződik, hogy a király 
tartsa meg a finn népet az isteni és a svéd törvényekben. 

Ugyanezen 1589. évben aLövenhaupt Axel grófságbeli Karja, 
Inko és Karjalohja községek követei is érkezének nagy panaszok
kal , a kiknek a király véd-levelet is ada Axel és tisztjei ellen. 
Fleming Miklós tisztjei és szolgáji is sok okot adnak vala a parasz
tok panaszaira. Az 1590-ben újra kitört háború Oroszországgal az 
úgyis kimerült és elfáradt népet még jobban sanyargatá. 

János király 1592-ben történt halála után Finnország külö
nös szerepet vállalt Svédország irányában. Mondtuk már, hogy 
Károly herczeg, mint Zsigmond lengyel és most svéd királynak 
nagybátyja, kezébe ragadá az ideiglenes kormányt, hogy ö és az 
országtanács a Finn- és Észtországok parancsnokait vigyázatra in
tek mind az oroszok mind a lengyelek ellen, s hogy végre a ren
deleket Upsalába hívák a szükséges intézkedések megtételére. 
A svéd rendeket többi közt az is aggasztja vala, hogy Zsigmond en
gedni talál a lengyeleknek, a kik 1587-ben a svéd követektől azt 
az Ígéretet csalták volt ki, hogy Észtország a lengyel királysághoz 
fog csatlódni. Ezt tárgyazza vala Károly és az országtanács intése 
a Finn- és Észtországok parancsnokaihoz. 

De Fleming Miklósnak, az időben Finnország helytartójának, 
más szándéka vala. Rögtön követet külde Zsigmondhoz Lengyel
országba, hadi erőket ígérvén neki, ha mikor fog kelleni. Még mie-
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lőtt Fleming követe oda érkezett volna, Zsigmond megbízottja, Sparre 
János, Finnországban termett azon Ígéretével, hogy az ország sza
badságait és hitét, a melyet az előbbi királyok alatt befogadtak 
volt, megerősíti, s mindenkit megjutalmaz, ki hü marad hozzája. A 
finn rendek tehát Aboba gyűlnek 1593 ötödhava 4-kén, a hol a ki
rályi levél felolvasása után, hűséget fogadnak Zsigmondnak; sőt 
Fleming a svéd rendeket is hűségre szólítja a király iránt, külön
ben hadsereggel fenyíti meg az elszakadókat. Fleming, a finn ne
messég és katonaság e szerint törvényszerű hűséget mutatnak: el
lenben Károly berezeg és a svéd rendek hüségtelenségi színbe 
jutnak. 

E különös állapotban a finn parasztság szinte kétségbe esek. 
A svéd törvények előtt ismeretlen volt azon földesúri hatóság, a 
mely egész Európában uralkodik vala, s a mely Lengyelországban 
még terhelőbb, Észt- és Livországban pedig legembertelenebb. A 
finn parasztság félvén , hogy lassankint az esztek és livek nyomo-
rúságába esik, minduntalan a svéd törvényekre hivatkozók, s a ki
rályok el szokták fogadni panaszait, ha mindenkor, saját esztelen 
eljárásuk miatt, nem segíthettek is rajta. De mi lesz most a finn pa
rasztságból , midőn Fleming és a finn nemesség meg katonaság a 
lengyel királynak esküsznek hűséget. A különös viszonyok megfej
tik, hogy a lázadó finn parasztok Károlyhoz és a svéd rendekhez 
szítanak, s azonképen Fleminget és az ö katonaságát ellenségeinek 
tekintik ; valamint az is világos, hogy Károly szükségből is a finn 
parasztokat védi, mert Fleming ellen kell támadnia. 

Háme-ben, azaz Tavasztehus tartományban, már 1593 másod 
havában történek véres ütközés a parasztok és katonák közt. Mások 
panaszos küldötteiket Károlyhoz indítják, a ki viszontag véd-leveleket 
ád nekik a sanyargatok ellen, a melyeknek nincs hatásuk. így Lö-
venhaupt Axel tiszttartója fogsággal fenyegeté Inko lakosait, mert 
Zsigmondhoz panaszszal mentek volt Stockholmba. Egyébiránt Fle
ming maga és felekezete azon is valának, hogy finn paraszt ne fér
jen a királyhoz, míg az az országban vala. S miután ez visszatért 
Lengyelországba, újra elkezdődék a tusa Károly herczeg és Fleming 
közt. Ezalatt 1595 ötödhava 18. meglett az óhajtott béke Oroszor
szággal ; most érkezett el a rég várt idő, melyben a finn nép zsa
rolása a katonaság részéről megszünhetik, mert most nem kell ka
tona j Károly ez értelemben ír is Flemingnek, ki azonban a király 
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nevében mindenkor az ellenkezőt parancsolja. Károly és az ország
tanács Söderköping-he 1595. szent Mihály napjára lujják a rende
ket ; Finnországból kevesen jelennek meg, köztök az áboi püs
pök. A király tiltakozik az országgyűlés ellen ; de a rendek már elha
tározták volt, hogy a király iránti hűségben maradnak ugyan, de Ká
roly herczeget kormányzóvá teszik a király távollétében, kinek pa
rancsait a kormányzó és országtanács hajtják végre, sőt ezek elle
nére a királyi rendeletek érvénytelenek stb., hogy minden jelen- és 
távollévő az ország iránt hüségtelenné lesz, ha e gyűlés határoza
tait el nem ismeri. — Ugyaninnen abban a hóban nyílt levelet bo
csát ki Karolj7 Finnországba, melyben a parasztságot a tábori szol
gálattól és a katona-élelmezéstől fölmenti, míg a királyi vizsgáló 
székek nem fognak tartatni. Fleming ellenben 1596 elején Aboba 
híjjá össze a finn rendeket, s ott a svéd követeknek azt a választ 
adatja, hogy a finnek az országgyűlés dolgát a király döntése alá 
rendelik, azért kérik a herczeget, hadd várhassák be a király vála
szát. Egyébiránt Svédország törvényeit és hitét a finnek is vallják, 
ezek védelmére készek a svéd rendekkel egyesülni. — Azonban Fle
ming durva magaviselete, különösen a papi rend irányában, sok ne
mest, még rokonai közül is , megsérte. A többség mégis Fleming-
gel tart vala, úgy vélvén, hogy a mi a parasztrendre nézve Svédor
szágban törvényes, nem az Finnországban. 

Finnország éjszaki tartománya, melyet most éjszaki föld-nek 
(Pohjan maa) neveznek, lakosaira nézve a déli Finnországétól kü
lönböző állapotban vala. A skandináv mondai történetekben híres 
Káinul aiak, úgy látszik, a VIII. és IX. században Kr. u. enyész
tek el, alkalmasint elvegyülvén a lappok közzé. Mert a XII. század
ban , midőn a svéd hódítás kezdődék, s a XIII. században, midőn a 
pirkkalai ak oda költözének, nem vala már semmi hírök. Birger 
Jarl 1249-ben hódítá meg a hamelaieket (Tavastlandiakat): vagy 
tíz év múlva Pirkkahi helységből és környékéről bátor férfiak hódí
tani ménének az éjszaki földre, a mit akkor úgy neveznek vala, 
hogy kereskedni ménének a lappokhoz. Nem sokára adományle
velet szerzének ki a svéd királytól, a melynél fogva az ottani lappok 
a pirkkalaiaknak tartoztak adózni, kik hódításaikat lassankint 
a Jegestengerig kiterjesztek. Távol lévén a belső és déli Finnor
szágtól, szinte független állapotban éltek volt; az oroszok ellen 
Gusztáv Váza, Erik és János királyok idejében is magok hadakozá-
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nak saját vezérök és saját előnyökre. Idegen tisztviselőt nem látnak 
vala magok közt, papjaik is oda valók valának többnyire. Az a kü
lönbség a rendek közt, a mely Finnország délibb részeiben annyi 
keserűséget okoz, ismeretlen vala nálok. S János király, mintegy az 
oroszok ellen mutatott vitézségök megjutalmazására, szabadságle
velet ada nekik, hogy mentek legyenek jövőben is a katona-élelme
zéstől és tábori szolgálattól. 

Azonban Zsigmond alatt Fleming kormánya szép" szerrel reá-
jok is ki akarja terjeszteni a katona-élelmezést. Az éjszak férfiai 
jól tudván, mit szenvednek az ország belső és déli részeiben a parasz
tok , nem valának hajlandók az új rendet elfogadni, hanem jogos 
keresőket Fleming elé vitetek, ki úgyis birájok lévén, nálok egy 
helyettest, Melchiorson Ábrahámot, tart vala. De Fleming börtönbe 
veté a kérőket. Az éjszak férfiai tehát Károlyhoz fordulnak. Ez 
menedék- levelet ád nekik : csakhogy azt Fleming embere mibe 
sem veszi. Újra, nagyobb könyörgéssel, mennek Károlyhoz, azt 
mondván, hogy ha nem tud rajtok segíteni, ők, s tudomásuk sze
rint, a többi finn parasztság is , inkább az oroszok alá adják mago
kat, hogysem tovább is eltűrjék a sanyargatást. Károly épen akkor 
(1595 tizenegyedhava 2-kán) búcsút vesz vala Stockholmtól, megun
ván az országtanács ellenkezését. Rémülés foga el a svéd alsóbb 
rendeket, még inkább kétségbeescnek a finn országi könyörgök : ha ö 
elhagyja őket, kibe bízhatnak még? „En most egyebet nem tudok nek
tek tanácsolni, mint azt, szerezzetek saját kezeitekkel békét maga
toknak. A kik rajtatok ütnek, hajtsátok el, ha egyébbel nem, tehát 
sövénykarókkal, és fokosokkal." — E z t találá mondani Károly a 
rímánkodóknak. Szikra vala ez, mely gyúló anyagba szökött. Pouttv 
Bencze, egyike a paraszt követeknek, szárazon mene haza felé, min
denütt azt hirdetvén, hogy keljen föl a nép és segítsen maga magán. 

E hó 25-kén, azaz Katalin napján, Nagy Kyrö-ben Isteni tisz
teletre gyüle össze a nép és az'ott lévő katonaság. A nép közt olya
nok is valának , kik épen hazaérkeztek volt Svédországból, többi 
közt Piri Bencze. Szólalkozás kezdődik a nép és katonaság közt; 
ezek a kutyák, kik minket nyomorgatnak , így szól a nép ; s Piri 
hozzá teszi: Nem volna kár ha beleiket is kiszaggatnák. A szó
váltásból verekedés lesz, s néhány katonát főbe ütnek fejszével. 
Erre a parasztok serezni mennek ; a serezöket meglepik a kato
nák, megfogják , hogy Aboba vigyék , hol Fleming megjutalmazza 
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őket. Ezen való örömükben meg a katonák térnek be egy csapszékbe, 
hol éjjel a parasztok kiszabadítják a foglyokat, s e húzalkodásban 
egy katona elesik. Ez a fokos-háborúnak kezdete. 

A verekedés híre nottön nö, az éjszaki nép feltámad; a szély-
lyel szórt katonákat öli, a nemesek és tisztek házait kirabolja fel
gyújtja. Vezetőji többnyire azok, kik vagy tíz év óta fáradoztak 
volt az igazságtalan közterhek enyhítésén. Némi egység látszik a 
vezetők tanácsában ; mert az éjszaki felkelők nem csak magok föld
jét akarják kiszabadítani, hanem dél felé is szándékoznak indulni, 
s egész Finnországra kiterjeszteni a nép-háború lángjait, mindenütt 
elrontván a nemesek lakjait, ha hozzájok nem csatlakoznak, s főkép 
a katona-tiszteken töltvén ki boszújokat, mig Abo környékén majd 
egyesülnek, a hol Fleminget fogolylyá teszik. Hogy ilyen nagy terv 
valósítása nem sikerülhet nekik, s ha sikerülhetne is, még nagyobb 
szerencsétlenséget hárítana az országra, ingyen sem gondolják meg. 

Három csapatba oszlanak, s karácsonhó közepe táján megin
dulnak. Az egyik csapat vezetője Vilunpoika Márton, a ki Savó, 
Hámé és Satakunta tartományok éjszaki részeit fogja felverni, ma
gához csatolván a fegyverre kapott népet. Ez a csapat először indul 
meg. A második nagyobb csapat vezetője Ilka Jakab, a kiről az 
egész támadást Ilka famacZas-nak nevezték el. Nem tudni, mi által 
nyerte volt meg annyira a nép bizodalmát, hogy ő, s nem az ismere
tes Povita, lett fővezérévé. Múlt nyáron fogoly vala Aboban, s nagy 
merészség által szabadult ki onnan; igen bátor ember. A csapat 
eleinte 800—900 emberből áll vala, de a hír, valamint a felkelők 
kérkedése sokkal nagyobbra tévé. Ilka épen azon az utón tör dél 
felé, a melyen 1808-ban Adlerkreutz a híres visszavonulását az 
oroszok elöl eszközlé. A harmadik csapat alsó Satakuntából indult 
meg Tommola Márton vezetése alatt. Karácson estéjén kelt levelűk
ben avval dicsekednek a nép előtt, a melyet fel akarnak kelteni, 
hogy „táborunk Kei-tónál 5000 embernyi; másik táborunk KyrÖ-
ben és Nárpióben 18,000 embert számlál; a Savo-ból érkezettek, a 
kiknek t»bora Kangasalustában van, 12,000-en vannak. 

A kis hadcsapatok vezérei sa várak parancsnokai eleinte nem 
tudnak vala, mihez fogni, hova indulni, míg eltájékozták magokat. 
Mihelyt Fleming a támadás hírét vette, és megtudta, hogy Satakunta 
felől jönek, legott karácsonhó 23-kán kiindula ellene Aboból. E 
közben 26-kán a felkelők 200 lovas katonát széllyel vérének, a mi 
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méo- fokozá a rémülést. Fleming siet; Pirkkalánál Iliimében 31-kén 
összeütközik a föcsapattal; estig foly a véres tusa. Ejtszaka köve
teket küld Fleming az ellenes táborba, békét ígérvén a parasztok
nak, ha h olnap kezeibe adják Ilkát és a többi vezetőket. Sokan bi
zonyosan megbánják vala már elragadtatásukat, kiváltkép messze 
hazájuktól; némelyek tehát hajlanak Fleming ravasz ajánlatának 
elfogadására, s az éjszaki emberek egy része haza is készül, elvál
ván a háméi, savói és satakuntai társaiktól. Ezt látván Ilka, bizodal
mát veszti a néphez, s ló-háton elmenekül. így vége lön az egység 
nélkül szűkölködő seregnek, melyet reggel 1597 első napján, köny. 
nyen szegyei ver Fleming, kinek lovassága a futamodókat összefog
dossa , míg győzi. Ilkát is kézre keríti Melchiorson, s kivégezteti. — 
Másutt, első hó 14-kén, egy ütközetben 400 parasztot konczolnak 
]e. Nagy Savóban pedig 23-kán a katonaság előbb megegyezek a 
felkelőkkel, miszerint ezek megadják magukat, s azután mégis a 
fegyverteleneket mind levágák. A fokos-háború véres lefolyásában 
ez vala legrútabb esemény, úgymond Koskinen. Savóban is vége 
lön a zenebonának ; ezentúl a hóhér váltja fel a katonát; Fleming 
t. i. foglyokat gyűjtet össze, ha vallomásaikból Károly berezeg el
len sikerülne tanúbizonyságot szerezni. 

Azonban éjszakon újra kigyúl a lázadás lángja. Oda érke
zek t. i. Károly herezeg embere, a ki ott Flemingtisztartója helyett 
ft g intézkedni. Ez a Lnars-son Izrael nevű tiszt csakugyan bejárja 
az éjszaki részeket, s biztatja az embereket, hogy ne hagyják a tör
vénytelen adót és katonaélelmezést magokra vetni, s biztosítsák ha
táraikat a délfelöl érkezhető megtámadás ellen, de határaikról ne 
távozzanak el. Vgy látzik, ez volt Károly berezegnek is a tanácsa, 
s ennyiben Lnars-son a herezeg értelmében működik most. Lehet, 
hogy az első hadjáratból hazamenekültek is égnek vala a bossza-
vágytól; mert Laarssonnak sikerűié táborba gyűjteni az embereket. 
Az új támadás hírére Fleming éjszakra siet; de mielőtt maga, de
rék csapatjával oda érne, már elfogták volt tiszttartóját és katona
tisztjét Melchiorsont, kire és embereire lesből rohonának á" parasz
tok. Melchiorsont Stockholmba viszik, a hol Károly a törvényszék 
által halálra itélteté 1598-ban, mert az vala egyik fő okozója az éj
szaki nép sanyargatásának. Fleming utána sietvén tiszttartójának , 
másodhó 24-kén, Mátyás napján, megütközik a felkelőkkel, kik 
közül 500 foglyot ejt. E volt az utolsó csata ebben a szomorú há-
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borúban. Fleming fékezé vad indulatját, mert mint kormányember 
belátja vala, hogy a parasztok levágása nem teszi hatalmassá 
az országot. Maga harrnadhó 12—13 közti éjtszakán meghaláloz-
ván, Finnországban a nemesek is nyíltan bevallák, „hogy a nép 
zenebonája csak a túlságos terhelés által idéztetett elö, s hogy a ka
tonaélelmezés a finn parasztnak halála. 

Minthogy Zsigmond a Söderköpingi határozatokat meg nem 
erősítette, söt a királyi követekarra is bírták volt az ország tanácsát, 
hogy ellenezze Károlynak szándokát erőhatalommal vetni alá Finn
országot : a herczeg az arbogai országgyűlésen újra le akará tenni 
kormányzói hivatalát. De azt a gyűlés nem engedé meg, sőt azt 
határozá, hogy a királyt az országba kell híni, Finnországot pedig 
erőhatalommal engedelmességre hajtani a kormányzó iránt. Károly 
tehát hadsereggel menc Finnországba, hol Fleming helyére Stolarm 
Arvid-ot nevezte volt ki helytartóvá Zsigmond király. Károly ha
talmába keríté Abot, melyet Fleming özvegye vitézül védelmezett, s 
maga hűségére esketteté mind a hajó- mind a hadsereget. A finn 
nép forrongása csillapulni kezde, mert Károly mérséklé a tehervi
selést s megszünteté a visszaéléseket. 

Koskinen az ezután következő eseményeket is előadja, úgy
mint a háborút, melyet Zsigmond király a svédek, tehát nagy báty
ja Károly ellen folytata, mely alatt a finn nemesség Zsigmond 
részén vala, míg Károly teljesen győz, s lG04-ben királynak meg-
koronáztatik. Halála után 1611-ben Zsigmond újra fegyvert fog, de 
Gusztáv Adolf győz, ki atyja életében Finnország nagyfejedelme 
vala. 1632-ben elesik Gusztáv Adolf Lützcn mellett, Zsigmond pe
dig meghal Lengyelországban. 

Munkáját evvel rekeszti be a szerző: „A nemzetek minden
kor kettőt védelmeztek leghathatósabban : a szabadságot a belügyek
ben , s a nemzeti önállást az idegenek ellenében. Egyértelmüleg 
azt bizonyították tetteikkel a népek, hogy ha egyiket kell válasz
tani, az utóbbik becsesnél becsesebb; mert legrútabb az idegen nép 
alatti szolgaság. Többnyire a kettő, a belső szabadság s a külső 
függetlenség, azon egy szerencsének van alávetve, egysorsu. így 
volt az a svédeknél is abban a tusában, melyet Károly vezete. De 
Finnországnak állapotja épen különböző vala. Reá nézve a legkö
zelebb és legsúlyosabb veszedelem a nemesség és katonaság erőha
talma vala, s ez ellen Svédor szagtól kellé segítséget kérnie. Igaz 
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ugyan, hogy Svédország felöl a másik veszedelem magát a nemze
tiséget fenyegeti vala : de ez a veszedelem akkor nem volt oly 
ijesztő. Nem kell tebát azon csodálkoznunk, hogy ezekben a törté
netekben a nemzeti függetlenség tudata oly alantjáró vala. Egyedül 
Finnország előkelő , s mondjuk k i , legmívéltebb osztályában lehet 
észrevenni azt a tudatot, mely gyenge és hajnalodó vala ugyan még, 
mindazonáltal oly erős és világos , hogy nyugtalanságot okozott a 
Svédország feleinek. A svédek bőszavu állítgatásokkal azt igyekez
tek bebizonyítani, hogy Finnország nem idegenebb mint Upland, 
nyugati Gotland, vagy akármely svéd tar tomány; s abba épen 
nemzetünk leghatalmasabb része, a „finn nép" , szívesen beléegyeze, 
nagyon is félvén a t tó l , nehogy a svéd törvények oltalmából kiesté
vel, az előkelők önkénye alá jut . A mint végre eldőlt a dolog, a pa
rasztok szabadsága felülkerüle : a nemesség igyekezete pedig alább 
szállá. De ezután szorosabban is egyesüle Finnország Svédor
szággal, mint valaha. 

Ennek így kellett lennie. A kik a finn nép előbbi voltából 
annak jövendőjét akarják megjövendölni, azok emlékezzenek arra, 
hogy a buzogány-háború ideje a finn népnek gyermeki kora vala. 
Három száz évet élt volt akkor, mint nemzeti egység, egy rendezett 
kormány alatt, s még rá szorul vala annak gyámságára, a kinek kész 
törvényeit és intézeteit elfogadta. Ez idegen népnek nagy előnyére 
vala az a bizodalom, melylyel uralkodásába a másik nép beleegye
zett. A finn nép a történelem legifjabb gyermeke ; annak viszon
tagságait nem lehet szokott mértékkel és szokott becs szerint meg
határozni. Neki még nagyon nagyon nehéz iskolát kellett j á rn i a ! 
Mindazonáltal vigasztaljon minket e közmondás : 

„Hüsség bőséget nevel, 
hősség aczélt csinál: *) 

S minden viszontagságon által megőrzötte a finn nép a neki legbecse
sebb két k incse t : a szeplőtelen becsületet s a jövendőnek reményét." 

*) Vilu viljan kasvattavi, 
Lámpöinen terán tekevi. 

Azaz : a dereknek se jó, se rósz viszony nem árthat, sőt az a jónak és a rosz-
nak egyaránt hasznát bírja venni. Hogy a hűs időjárás Finnországban is ke-
vesbbe ártalmas a termesnek , mint a száraz hőség , azt ez a közmondás is 
bizonyítja: „Vilu-vuosi vilja-vuosi" = híís e'v bő év. 

HUNFALVY PÁL, 



KRIZA JÁNOS ',SZÉKELY NÉPKÖLTÉSI GYŰJTE
MÉNYBE NYELVÉSZETI TEKINTETBEN. 

II. KÖZLEMÉNY. 

Olvasta az Akadémiának 1864. dec. 12. tartott ülésében. 

FOGARASI JÁNOS. 

A magyar nyelvészkedés, a mennyire észlelhetem, már túl 
van azon elfogultságon, hogy egyik vagy másik szójárásnak, tájbe
szédnek (réginek vagy újnak) elsőséget tulajdonítson mások felett, 
miután első nyelvművelőink nyelv- és szépérzete mindjárt kezdet
ben magát minden tájszólások fölé helyezve, kimutatá az utat, me
lyen kell tovább haladnunk, és sejteté a felsőbb törvényeket, me
lyek őket vezérlik vala. Ki merné mai napon a ,család' és ,cseléd* 
szókat összezavarni, holott azonegy eredetöket, és régente több író
nál azonegy értelmöket is senki sem tagadhatja. A legtöbb nemes 
érezek, drágakövek akkor érik el értékök legnagyobb fokát, midőn 
a müértelem és művészet szabályai szerént megtisztultak s új ala
kot nyertek. így a müveit nyelvnek is nem elég a népnyelvre hi
vatkoznia , hanem ismerni s értenie kell a vezérelveket, melyek a 
nyelv csínosbitásának alapjait teszik. Én a nyelvmüvelés elveiről 
már két ízben is értekeztem. Egyszer „A magyar nyelv szelleme" 
czímü munkám eddig megjelent első kötetében ; másszor az igeidők
ről 1858-ban tartott értekezésemben. S azokat eddig még senki meg 
nem czáfolta, s úgy hiszem meg sem czáfolhatja. Ezek szerént nin
csen ugyan a nyelvmüvelésre nézve egyik tájszólásnak sem első
sége a másik fölött: ámde a népnyelv megbecsülhetlen bánya az 
anyagok gyűjtésére egy részről, más részről a nyelvbuvárkoÜásra s 
a nyelvtörténetnek teljesebb ismeretére. 

E czélból s ezen szempontból kívánom tekintetni jelen fejte
getéseimet. 
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I. Oseredetiségre mutatnak: 

1) val, vei ragok. 
Ezekben a v főképen Csíkszékben még épen fennáll, pl. kés

vei, kenyér-vei, valamint Magyarország némely, kivált palóezos táj-
ejtésíí vidékcin is. így az ötödfél száz évet meghaladott szentpéteri 
végzésben is, mely eljárás mai korban ott többé nem divatos. 

2) szer rag. 
E szó önállólag még ma is életben van, hanem midőn ragoz

zuk , az általános népnyelvben a hangrendszerhez alkalmazkodik 
pl. sokszor, mely egyik székely tájnyelvben: sokszer vagy az r be
olvadásával : sokszé. Egy 1550 diki levélbon is olvassuk (a Leveles-
tárban) „akkoron es ( = is) sokszer szíttál meg. Eredetiségre mutat, 
mert a nyelvtörténet tanúsítja, hogy ragaink eredetileg mint önálló 
szók, ős alakjukat megtarták pl. a régi halotti beszédben : halál-
nek, íajá-nek, jó-ben, paradicsom-5e?i. így a göcseji nyelvjárásban is. 
A nek és ben magashangú ős eredetisége pedig kitetszik a szeniély-
ragozott mai nek-em, benn-em stb. szókból. így maradt meg a nap 
a székely innap szóban, mely némely régi nyelvemlékeinkben id-
nap azaz idv-nap. 

3) es = is. 
A székelységnek legnagyobb részében ,is' helyett es dívik: 

Élményünk oda es. Úgy es mást ad az Isten hejjibe. Régiségét, vagyis 
az í's-nek es régi alakját és így az és-ből származtat tanúsítják szá
mos régi íratok, különösen a Bécsi és Müncheni codexek ,Szentpé-
teriek végzése stb. 

4) j tárgymutató nevekben. 
A háromszéki nyelvjárásban részint tisztán, részint hasonulva 

találjuk a tárgymutató j-t oly szókban is, melyekből azaz általános 
népnyelvből már elenyészett pl. ledny-j-a (általánosb szokás sze
rént : leánya), máj-j-a ( = mája), szdj-j-a ( = szája), dgy-gy-a ( = ágy-
j a, másutt csak : ágya), város-s-a (= város-j-a, másutt csak : vá
rosa), így a göcseji nyelvjárásban is , annak bizonyságául, hogy a 
két magyar haza keleti és nyugoti szélein még jobban megmaradt 
az eredetig vagy t tárgymutató, s melyet már csak a felhozott pél
dákban sem lehet pusztán euphoniai elemnek tekinteni. 
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5) j tárgymutató igékben. 
Több száz, söt több ezer példát találunk a gyűjteményben ily 

alakra : lássuk e helyett: látjuk, ^[.jöjjön hozzánk, jó szívvel lássuk. 
Eléj'ön a két bátya s mikor lássák hogy az eccsik (öccsök) egy haszon
talan portékára lőtt, jól elpofozzák. — Mond meg nekik mit akarsz, 
ók eligazítsák. — Rózsa nem állhassa, kirántsa a kardot, neki uszít
sa a kutyákat, erre a boszorkány megmutassa neki stb. (igazítják, áll
hatja, látják, kirántja, uszítja, megmutatja stb. helyett). Nálunk sem 
egészen szokatlanok pl. Abaujban hallható : szeressük mi (e helyett: 
szeretjük mi) a lencsét. Nem régen olvastam egyik tekintélyes ma
gyar hírlapban : majd meglássuk (,majd meglátjuk* helyett. 

Némelyek ezen alakokban foglaló módot keresnek és látnak. 
Budenz társunk jó helyt tapogatódzott, midőn a ,Magyar Nyel

vészet' egyik kötetében megérinti, hogy pl. lássuk a föntebbi példá
ban épen úgy jelentő mód mint ,látjuk' csakhogy a j itt is hasonult 
mint a foglaló módbeli lát-j-unk és lát-j-uk-b&n, melyekből lássunk 
és lássuk lettek; hanem — így folytatja társunk — az ö tapaszta
lása szerént nem mondják az egyes első és második személyben: 
lássam, lássad, hanem csak: látom, látod. 

Ámde Kriza J. minden kétséget elhárít, mert szerénte a mon
dott személyekben is söt az egész jelen időben divatos némely tá
jon ezen alak : nem igyam meg ( = nem iszom meg), nem vigyem el, 
(nem viszem el) , mi azt nem tegyük (teszszük) meg, az ökrök nem 
vigyék (viszik) el stb. 

Ide járul — a mi fő figyelmet érdemel — hogy ezen úgyvélt 
foglalómódi alak magashangú igéknél csak fölötte ritkán fordul elé, 
úgy hogy ezekben a székely nyelv is csaknem állandóan a szokott 
jelentőmódi alakot használja: czélját érheti (nem pedig : érhesse), 
cséplik, viszik, őrlik (nem pedig : csépeljék stb.), ami legjobban ki
tűnik, ha oly mondatokat veszünk példákúl, melyekben mind magas 
mind mélyhangú igék jönnek elé: vetik a haricskát, arassák, hor-
gyák haza, cséplik vaseséppel . . . . rotyog a haricska puiszka, . . . . 
addég keveri, kavargassa a szapora firiss kézivel stb. íme látjuk a 
különbséget, vetik . . . . arassák, keveri . . . . kavargassa magas és 
mélyhangú igéknél ugyanazon módban. Már pedig a mágashangú 
igék, mint látjuk, nincsenek foglaló módban. 

Végül jegyezzük meg, hogy mind ezt csak a tárgyi ragozás
ban tapasztaljuk, pl. soha sem fordul elé : mondjak, lássak, .üssek, 
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mondok, látok, ütök helyett; a mi eléfordúlna, ha itt foglaló mód fo
rogna fenn. A jeles gyűjtő megemlít egy példát, melyről mások ál
tal értesült; de ilyenképen említi meg: „sőt olykor hallható volna 
ez i s" : ott nem üljünk. Tehát ö maga is kétli ennek divatozását, a 
mi egyébiránt nem lehetetlen, de szabályt nem alkot. 

S íme mit tanulunk ezekből ? Ezt 
a) hogy azon alakok nem a foglaló, hanem jelentő mód

ban vannak; 
b) hogy a tárgyi ragozáshoz tartozó vagyis tárgymutató j -

böl hasonultak át; 
c) hogy minden személyben eléjönnek. 

S épen ezen utóbbi körülmény bizonyítja főképen e tájnyelv 
ös eredetiségét, hogy a nyelvérzés még mindenütt híven megörzötte 
azon i vagy / hangot, mint tárgymutatót, melyet egyik értekezé
semben eléadék, mely i*erént igyam a.jelentö módban is am. i-j-am 
(mint a szintén székely gyavúl = javul), vigyem am. vi-j-em, tegyük 
am. te-j-ük, épen úgy, mintha más igéknél is így szólnánk: mond-
i-om v. mond-j-om, mond i-od v. mond-j-od, valamint: mondja, mond
juk, mondjátok, mondják mindkét módban. 

6) Végső rövid önhangzó meg nem nyújtása ragozáskor és 
föképzéskor. 

A háromszéki nyelvjárás szerént némely ragozások és szó
képzésekben a végső rövid önhangzó nem nyúlik meg, mint : alája 
e helyett alája), melléje (= melléje), ládccska ( = ládácska), bun
dácska (== bundácska) stb. épen úgy több régiségben pl. a Tatrosi 
codexben: pinczejek. így a török-tatár nyelvben is. 

7) Ekvesztö szók az alany esetben. 
Számos szó van a magyarban, melyek némely ragozáskor a 

végszótagban ékezetöket vesztik. S ezeknek eredetileg az alany
esetben is rövid önhangzójok volt, mutatják a Bécsi és Tatrosi co-
dexek, példákúl az utóbbiban : ket, liet, kez, nehéz, szén, szel (ven-
tus, de margó szél), fedél, fel (dimidium) , közép stb. Ilyenek a há
romszéki nyelvjárásban, kivált a Csík felé lakóknál: bogár, szekér, 
kevés, közép, föveny, egér stb. 

8) Átható ige határtalan módja mellett alanyeset. 
Nem szokatlan a nagyobb magyar hazában is ezen viszonyí

tás : favágni} háztüznézni , szbTókapálni. Azonban a jelen gyűjte
ményben ezt csaknem rendszeresen találj uk , pl. zabaratni, búzavi-
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rágszedni, szerencsepróbálni, tűzgyújtóm. Számos példa van erre a 
régieknél is , pl. a Tatrosi codexben : vízmerejteni, söt állapotjegy-
zövel is : tanácstartván; a Levelestárban: puskaporvenni (1557-bŐl) 
stb. Régebben a határtalan mód ni képzőjét a mi névmásból szár-
mazottnak hivém, de miólta a ni, nőtt, ( = ni-ott), női ( = ni-onnan, 
régiesen: ni-onnal) igen érdekes táj beszedi ragok ismertebbek lettek 
előttem, s miólta tudom, hogy a tatár tárgyeset is ni, mely a nyu-
goti törökben már csak i'-vé nyúlánkúlt vagy karcsúdott; mióta 
meggyőződtem a nyelvészek azon elvéről, hogy a tárgyeset ezen 
kérdésre felel: hova, vagyis a tárgyeseti ragban az ,oda' fogalma 
rejlik ; mióta Bopp F. kitűnő nyelvész azon fejtegetéseit is forgat
tam , hogy a határtalan módok rendszerént az igéknek névvé ala
kultában ennek tárgyesetét képezték, semmit nem kételkedem, 
hogy ezen elveket legalább annyiban a magyarra is alkalmazhatjuk, 
a mennyiben a magyar határtalanmódban legalább is igehatározó 
rejlik, úgy hogy például : favágni megyek azt jelenti: favágásra 
vagy vágás végett megyek. Bővebb fejtegetése jelen czélomtól 
messze elvezetne. Most csak azt jegyzem meg, hogy a mondott vi
szonyításokat legczélszerübbnek tartom összetételként alkalmazni, 
vagyis összeírni: vízmeríteni, szerencsepróbálni, úgy hogy ha el vá
lasztanok , már akkor okvetetlen vizet meríteni, szerencsét próbálni 
alakokat kellene használnunk. 

9) Önálló gyökök. 
Hogy sok elvont gyökeink eredetileg önállólag divatoztak, 

kétségtelen. Egy régi emlékből ismerjük a tiszta esek és tet gyö
köknek mint igéknek ragoztatását, amazét ,gázol' (mintegy ,segé-
lyel') emezét ,tetszik' (t. i. ,feltetszik') értelemben. 

Ily gyököket találunk Kriza J. gyűjteményében is mind ige, 
mind névalakban, pl. kák. ,Kákni', azt mondja Kr. J. am. tátni 
a száját. Nyilván ,kákog' szó gyöke. Nevekben röv am. szokott rö
vid , bü am. gamat, takarítatlan; tehát ,bűV, ,büdös' szók gyöke. 
Pill (közelebbről ,pillan' gyöke) am. pillanat: Egy pillra itt lesz. 
Ott találjuk gócz-ot, mely nálunk a népnél csak koczik származott 
szóban ismeretes stb. 

Itten talán azt vethetné valaki ellenem, hogy ezek csonkúlá-
sok, vagy kopások. Nem ismerek a magyar népnyelvben ily cson-
kúlásokat, és roppant tévedésnek tartom, ha valaki a Névtelen 
Jegyző hetu vagy hetü szavából és egykét hasonló szóból akar meg -
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czáfolni. A Névtelen Jegyző ,Etzilburg' szót is ,Etzilburgu/-nak írta, 
és ily hangtoldások ma is számtalanoka népnyelvében, pl. Göcsej
ben; és ,megszakasztja' szót, ha tisztán ki akarjuk mondani a g-t, 
nemcsak a nép, de a magunk beszédében sem ejthetjük a két más-' 
salhangzó közé szúrandott e nélkül. Ma is hallhatjuk, mondja Szász 
Károly némely patheticus lelkész szájából : ,Feleséges Isten' e he
lyett : ,felséges/ S ennyi tényéknél egy-két példa, hogy itt-ott egy 
vagy más betű kihagyatott, vagy kihagyatik, pl. bá ( = bátya), há 
( = hová), kéne vagy kék vagy épen ké ( = kellene, kellenék), melyek 
inkább csak összehúzások, az akár régi, akár mai általános nyelv 
azon törekvése ellenében, hogy a nyelvnek mind anyagát, mind 
alakját híven megőrizze és megőrizte, semmit sem nyom. Hisz né
pünk szelleme inkább a toldásokban gyönyörködött és gyönyörkö
dik, pl. azt helyett: áztat, sőt aztatat, öt helyett: ötét, itt: helyett itten, 
ittenég, nála helyett: nálánál, ünnep helyett: ünnep nap, megint he
lyett : megintelm, mai nap helyett: mai napság, épen helyett: épen-
ségesen és több hasonló toldalékos szókat használ. Hasonlók gyűj
tőnknél : attótólfogoa, sőt aliattótól fogva, tüsténtesen, mihentes mihent, 
eliges onság (nálunk: aligség alig) imigyen stb. Az l és r kihagyásai 
sem csonkúlatok, mint alább fogjuk látni. A keresztnevek rövidü
lései azért nem nyomnak semmit, mert azok legnagyobb részben 
idegenek levén, azokra nézve a népnek nem volt vagy nincs semmi 
nyelvérzéke. 

A jnyelvkopás'-ról talán tüzetesen fogok egy értekezésben 
szólani. 

10) Vannak még némely sajátságok, melyek szintén ös 
eredetiségre mutatnak, de ezeket bővebben a ragozásnál adom elé. 

II. Némely szóhangok különb/elesége és változékonysága. 

1) a fi. 
Általános tapasztalás a magyar rövid a kiejtésében, hogy az 

tompább, zártabb (az o-hoz közeledöbb) mint más nyelvekben. De 
ha a nyelvbuvár minden finomságaiban képes észlelni az összes 
nyelvet, kétségtelen nyomait találja egy nyíltabb (a) és tompább a 
(vagy k) közti különbségnek. A Szótárban elmondok, hogy nyíltabb
nak tartjuk azon a hangot, mely 1-ször a zárt nemü o s u hangok
kal nem szokott váltakozni, mint agg, akad, ajak, arasz stb. 2-szor 
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melynek hangrendi párhuzamos társa nyilt e, ú. in. aj ej (sóhaj , mo
raj, zörej), ha be stb. stb. S ez nem is igen vétetett kérdés alá. Ha
nem Élőbeszédünkben megérintettünk egy más körülményt is, hogy 
t. i. az élő nyelvben is különbség van a madár és majom, barát és 
barlang szók első részében levő a kiejtésénél. De már erre néme
lyek fejet csóváltak. S íme a székely népköltések derék gyűjtője a 
legesleg fényesebben igazolta állításunkat, ezer meg ezer szókat hoz
ván fel, melyekben az utóbbi szótagban levő hosszú á (melyet nyel
vünk , mint tudjuk, általában nyíltabban ejt), visszahatással van a 
közvetlenül megelőző szótagban, sőt szótagokban levő rövid a-ra, 
pl. apám, hazáját, hálál, lákádálmát, annyira, hogy a közvetlen kö
vetkező szó hosszú a-ja még a megelőző szó rövid a-jára is befo
lyással van, pl. hadd lám. 

2) Háromféle rövid e. 
A két magyar haza különböző vidékein igen számos helyeken 

divatos a rövid nyilt t mellett az úgy nevezett közép vagy zárt é (ma 
egy, régebben némely nyelvtanokban két ponttal). Azonban a fi
gyelmes szemlélőnek itt is feltűnik, hogy e kettőn kivül van még 
egy harmadik élesebb vagy magasabb is , mely az említett pontos 
zárt é-töl különbözik, sőt épen ezen éles e az, mely mind magas 
mind mély szókban eléfordúl. S föismertetö jele a kettőnek, hogy a 
zárt é az ö-höz közeledik s tájdivatosan övé is szokott változni, pf. 
ember, embör, a nyilt e pedig az i felé hajlik s ö-vé rendszerint még 
az ö-zö vidékeken sem változik, pl. hervad, gdeszta, néhutt: giliszta, 
reám a székelyeknél : riám; így hernyó hirnyó, czenege, czinige stb. 
így adtuk ezt elé a Szótárban, melynek Élőbeszédében az éleset két 
ponttal jelöltük meg (í;) ; de magában a szótár folyamában , mint
hogy különben is az Akadémia helyes írására valánk utalva, jegy 
nélkül hagytuk ; azonban, -kivált kétes esetekben rendesen megérin-
tök, melyiket kívánjuk éles e-nek tekintetni. S íme jeles gyűjtőnk, 
ki egyébiránt az éles e-t is egy ponttal jelöli, a nélkül, hogy még 
Élőbeszédünket láthatta volna, világosan azt mondja, amit nii taní-
tánk, e szavaiban : „Vannak kivételek, hol a háromszéki nyelvjá
rásban divó közép é nem változik át ö-vé, mint szerte, ténnap, ténta, 
észténa, égy , innen : écczör (== egyször), réá, leány, hezzá, gerenda 
deszka, ménko ( = mennykő), ményország stb. Mi, a mondottak sze
rént ezen éles e- ( = e)-t nem tartván a záró é-vel azonosnak , ennek 
jegyét sem használhatók. Bővebb fejtegetéseket találni Szótárunk 
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Élőbeszédében, és az E, E s E betűknél, azért itt nem kívánok to
vább időzni. 

3) l mássalhangzó. 
Minálunk is tudjuk az l mássálhangzóról, hogy az a palóczos 

kiejtésben bizonyos esetekben ki szokott hagyatni, de helyét leg
többször más hang pótolja, mit a nyelvészek l vocalisatiójának ne
veznek , minthogy némely más nyelvekben is eléjön, pl. az olasz 
fiorino a latin florenus-X>ó\, piazza vagy a német Platz, vagy ezzel 
együtt a latin platea-hó\ (hellénül: ftXctreia, nlarvg-hól származtatva) 
ered, s melyek a magyarban is forint (l nélkül), piacz (szintén, ha
csak a piarcz szóban az r-et nem véljük az Z-ből átváltozottnak). 

Ezen l mássalhangzónak vocalisatiójáról Vass József koszo
rúzott értekezésében azt jegyzi meg, hogy annak kihagyása kétké-
pen pótoltatik : a) az elf ol} öl szótagokból kihagyott l előtt álló ön-
hangzó elé i, M, ü tétetik s vele összeolvadólag hangoztatik, mint el
ment iement, gondolnak gonduonak, fölment filöment; b) az l kiha-
gyásátaz előtte állott önhangzóra eső súly, vagy nyomaték, azaz han
goztatásában túlnőtt húzamosb idő pótolja , mi által rövid Önhang-
zók terjedtekké válnak, pl. elment ement v. e'ment. 

En úgy vélekedem , hogy egyszerűbb az önhangzónak csak 
megnyújtás általi terjedését venni fel; s a megnyújtott önhangzóból 
származik aztán a tájdivatok természete szerénti hangzóikerítés, pl. 
bátya minden kihagyás nélkül is huátya azon tájbeszédben, mely az 
ikerhangzókat kedveli; így jó juu, kóró kuőruő, csősz csii'ósz stb. 

Immár a székely s különösen a keresztúr-fiszéki kiejtés csak 
a terpedten megnyújtott önhangzók mellett marad ; a székely kiejtés 
nagyobb részében nem divatos az ikerhangzók használata. 

Ezen terjedtség abban áll, hogy a száj némileg nagyobb ter
jedtséggel, de a közben esőknél egyszersmind a lépcső (scala) vál
tozatlanságával ejti ki az önhangzókat, így lesz e-böl nem hosszú e, 
hanem e (v. ha tetszik e v. e) a-ból nem a , hanem a (v. a v. a!) ; a 
zártaknál pedig a tökéletes gömbölyüségtől is eltér, és szintén a 
lépcső közepe felé hajlik, pl. az o, o sem tökéletes gömbölyű, hanem 
az ajkak nagyobb nyilasával hangoztatandó, mintegy á, ö. Az egész 
nyíltakat s éleseket sem szereti. Szóval a száj öble s ajakak egyaránt 
terjedtek maradnak, mind az egész zárt mind az egész nyílt önhangzó
nái. (Olyan angolos forma kiejtés). így lesz alma ama (v. rima), esi-
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nálna cs ind na, elmegy emegy, beszélni beszeni, gondolta gondőta, törölte 
törőte, indulnak indiaiák, beülnek beiinek stb. De, figyelmet érdemel, 
hogy az l ezen kihagyása csak akkor tör ténik , ha azt közvetlenül 
mássalhangzó követi, habár más utána jövő szóban i s : házábö jőve 
ki, úgy szinte a mondat vagy mondatszak végén : Ugye, igya, nyu-
godja,.— egyél, igyál, nyugodjál. De ha az l-et közvetlenül önhangzó 
köve t i , akkor megmarad az l, pl. elad, elesik, mint a Dunán túli 
nyelvjárásban is. Két ll-h'ó\ csak egyik hallatszik a£ = á l l , hűl — 
hull. Az ly is sokszor az l sorsára j u t , pl. Gergő — Gergely , métö 
am. métely. 

4) az r mássalhangzó az l-ve\ gyakran hasonló módon hasz
náltatik, leginkább kor és szer ragok alakjában, pl. miko, akkő, ecczö, 
soksző és soksze stb. 

I I I . Némely szóképzések- és ragozásokról. 

1) Az i mint névképzö igen gyakori pl. csali — csalfa, csapzi 
= csapodár , gucsmi = kon ty , jári-futi = járó-futó, kancsi = kan
csal. S a mi legnevezetesebb, itt nem a részesülő ó- v. o'-ja változott 
el, hanem az i önállólag mint kicsinzö tűnik fel; mutatják ezt főleg 
azon szók, melyek nem igékből származnak , mint gucsmi (jgucsma' 
kicsinzője), kancsi (jkancsal* kicsinzője). — Egészen hasonló tekin
tet alá jön 

2) Az int igeképzö, pl. hallint am. fülhegygyei hal l , Mint = 
gyöngén illet, dobint = kissé dob; hasonlók: nyalint, f orralint, fu-
vint, húzint stb. kivált a háromszékí nyelvjárásban. 

3) Még nevezetesebb ezeknél az i hangzó az ik személyragban 
ok, ők, ék helyett a háromszéki nyelvjárásban, pl. szép házik van' 
jó bundájik van, az apjik, anyjik, testvérik hazajött; hasonlók : mind 
kettöjöknek eszikbejutott, sírtak örömikbe, elbeszélték egymásnak mit 
láttak azon éjjel álmikba stb. Mi ezekben nevezetes? Az, hogy csak 
egy birtoktárgyról is i-vel ragoz : házik = házok, apjik = apjok, 
bundájik (jó bundájik van) = bundájok stb. tökéletes inegczáfolása
ra azon nézetnek, — mely a magyar nyelvben semmi alappal nem 
bír — hogy a birtokragozásban maga az {jelentené a birtoktöbbsé
get , ha bár ez százszor igaz volna is más nyelvekben. Miről már 
máskor értekeztem. S íme egyik kitűnő ős magyar nép nyelvérzése 
is harczol mellettem. Hasonló ezekhez a régi halotti könyörgésben: 
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közikön, e helyett : közökön, ma között : „Ö szenti és Önöttei kö
zikön." 

4) Múlt állapotjegyzö. Igen feltűnő a Révay- és Jászay-code-
xekben egy igerag vagy képző, tisztán: att, ett alakban, mely ezek
ben számtalanszor még pedig mindig személyragozva fordul elé, s 
más régi nyelvemlékekben nyomát én legalább nem találtam. Pél
dák: ,ö angyala rnegörizött engemet innét el menet t-em es, ott lakatt
am is , és onnat ide fordőlattam.i „Mikor láítonk tégedet eheze't-ed 
és szomjaztad?" ,,Látá ö nap4t féket t-e és hideglelett-e.u „Le-
lék Dánielt imádkozott-a" stb. „Tü a városba bemenett-eteku (intro-
euntibus vobis in civitatem). „Azok evezettek kedég ö elalvék." S 
íme a székelyeknél találjuk : „Még csak álmottam láttam ilyen dol
got, ö is csak álmotta láthatott." A mai általános aeokás szerént a 
föntebb mondottakat vagy ^íiidőn* , mikor* körülírással, és az igének 
mutató módbeli múltjával fejezzük k i , vagy -ban, -ben ragok segít
ségével, pl. midőn elmentem, midőn ott laktam, midőn ide fordult* m, 
midőn éheztél, midőn imádkozott, midőn bementetek stb. vagy elmen
temben, ottlaktomban, idefordúltombanj éheztedben, imádkoztában, s a 
székely szólás módban : álmodtomban, álmodtában. A régi egysze
rűbb s igen szabatos alak egészen igehatározói vagyis állapotjegy-
zöi természetű, olyanforma, mint a menet, jövet ma is divatos szók, 
csakhogy ezek nem személyragozhatók és szabatosabban: menett, 
jövett volnának. Más igéknél ezen alak ma nálunk nem is található. 
Némelyek azt vélik, hogy a székely álmottam, -ad} -a nem analóg a 
fent eléhozott régi példákkal, mert annak a székelyeknél émettem, 
-ed, -e felel meg. Úgyde az is igealak, az elavult émik igétől. 

5) Határozott vagy tárgyi igeragozás helyett gyakorta s leg
inkább a parancsolóban határozatlan áll : húri be ( = hunyd be) sze
medet, nyis' ki (nyisd ki) szemedet; mit a régieknél is sokszor talá
lunk, pl. a Levelestárban : „Továbbá kérlek, hogy emliss meg az 
uramnak , hogy Kocsis János jó tunna (jól tudna) a sólyomokhez" 
1510-diki levél. A szentpéteriek végezésében 1403-ból : „hogy ha 
az vidéki bort . . . . valaki eladand.11 Azonban ez utóbbinál meg kell 
jegyezni, hogy az vidéki bort névmutatóval is csak határozatlan s 
azt jelenti ,valamely vidéki bort/ A parancsoló módokban pedig, ha 
nem egész alakjában : huny-j-ad, nyiss-ad ( = nyilt-j ad) , melyek
ben j a tárgymutató, hanem összehúzva noha ci-vel ejtjük : hunyd, 
nyisd, így sincs meg a tárgymutató bennök. Ezért találjuk oly gyak-
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ran még a d. (azaz íe)-nek is elhagyásával a régi levelekben; mi is
mét ezen alak ős régiségét bizonyítja a székely nyelvben. Némely 
rokon nyelvekben pedig, különösen a tatárban, törökben, persában 
épen maga a rag nélküli tiszta törzs alkotja a parancsoló mód 2-ik 
személyét. Ellenben 

6) Tárgyi ragozást is találunk a névmutató elhagyásával: 
„Szép orczáját csókolom, 
S mennyországot gondolom.11 

Ismét: 
Fejér leánt ne szeress, 
Mett az árnyékot keres, 
Fejér borit kéméli 
S világot ingyen éli.u 

Gyakran jön elé hasonló eset a régieknél is : 
„Igen köti ebet az karóhoz" 

A XVI. századból Thaly Kálm. gyűjteménye. 
A mai közmondásban is csak így: köti ebet az karóhoz, 
így Vörösmartynál, Aranynál stb. pl. ez utóbbinál : 

„Rázza le nyílvesszőt, valamint pozdorját." 
Buda halála. 

„Visszavonást nézem köztetek én búval." Ugyanott. 
Azonban itt is meg kell jegyezni, hogy maga a tárgy névmu

tató nélkül is határozott. S igen finom magyar nyelvérzés kívánta
tik hozzá, mikor lehessen elhagyni, s nem mindenkinek ajánlanám 
az efféle elhagyást. Miként erről már másszor is értekeztem, a 
hol egyszersmind azt is megérintem, hogy első fényű költőnknek 
semmi sem lett volna könnyebb, mint a vers mértéke, és tagok szá
ma megsértése nélkül a névmutatót is kiírni, s egészen népiesen szó
lani : A magyar megissza a bort. Másutt is olvastam Vörösmarty
nál : „Megemészti embert a bú mint fát a szú." Általán mai napság 
Qsak szokott közmondásban, és verselésben, itt is véghetetlen csín
ján, csak egy Vörösmartytól, egy Aranytól használva tűrnénk el ha
sonlókat. *) 

*) Már régen meg valának írva a mondottak , midőn minapában ke't 
tudósunk közt folyt a vita Vörösmartynak erintett verséről. Nem akarok 
azon két jeles tagtársunk közt bírálóul lépni fel, ele azt sem gondolám, hogy 
e jegyzeteket el kellett volna hagynom , miután azok épen őket mint a szé
kely népnyelv barátit érdekelhetik leginkább. 

NYELVT. KÖZLEMÉNYEK. IV. 3 
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Szintén különös szólásmód : aki egyebet csak dógozott, ha
nem fonni nem szerette." Ügy vélem e helyett van: hanem fonni 
(t. i. a mi a fonást illeti) azt nem szerette. 

7) Sajátító nek} nak rag. Utóbbi időben az a sorsa jutott a sa
játító ragnak, hogy némelyek jogosultságát sőt a népnyelvben léte
zését is tagadják, és még erdélyi nyelvészek is. íme előttünk áll 
egyik legősibb sajátságokkal biró népnyelvünk, minden lehető hű
séggel téve papírra — mi nyelvészeti tekintetben megbecsülhetet
len érdeme a derék gyűjtőnek. — S mit találunk e ragokból ? Csak 
néhány példát fogok idézni, és csak a prózai részből, nehogy a 
verselő szorultságát vessék ellenem. A 374. lapon: mennek födnek 
istene. A 382. lapon: enyimnek a száda. A 388. 1. másiknak a fülit. 
A 396. 1. udvarának a kapuja ; és: baját a hitván kbjöknek. A 397. 
1. Annak az erdőnek a helyét. A 400. 1. A kinek a szájából. A 402. 1. 
Gazdájának úrfija. A 404. 1. Annak a városnak víztelenségiröl szólott ; 
és: A vakoknak szemik világa megjö. A 405: 1. A kőnek kiásásához 
fogtak. A 406.1. Az attyik országának hat havasát; és : A havasnak 
három nyilasán. A 409. 1. A királynak legküssebb leányát választotta. 
A birtokost jelentő szó a birtokragozott szó után is : Másik részibe 
a városnak. És így tovább. De vájjon helye van-e itt ezen sajátító 
ragnak ? Méltóztatik emlékezni a tisztelt osztály több év előtt tar
tott egyik értekezésemről a hangsúly tárgyában. Elmondom röviden 
az ide vonatkozó példákat. Ebben: Az ember teste halandó, egyik 
hangsúly az ,ember' szón fekszik. De ha a jteste' szót akarjuk kie
melni, akkor az jeruber' szóhoz önkénytelenül is hozzá kell adnunk 
a sajátító ,nek' ragot: az embernek teste halandó (ellentéte: nem 
lelke), s ,nek' nélkül (ha t. i. a mondott szót akarjuk főlegesen kie
melni) minden magyar fül érzi a hiányt. Sőt még hozzáadtam, hogy 
az erős hangsúlya szó előtt a (mély nyomatékú) névmutató szinte 
ajánlkozik : az embernek a teste halandó. Oka az, mert az az erős 
hangsúly maga előtt, hogy annál jobban kiemeltethessék , épen a 
legsulytalanabb tagokat követeli, úgy, hogy például a szanszkritban 
az erős hangsúly előtt közvetlenül épen mély nyomaték szokott ál
lani, s a régi iratok is csak ezt jelölték meg, azt akarván tudtul adni 
az olvasónak, hogy a következő szótagra erős nyomaték fektetendő. 
Kísértsük meg tehát a föntebbi példákon is , — a hol szükség, a 
mondat teljes összefüggését is kiírva, — a hangsúlynak mondott ter
mészetét. „A királynak legküssebb leányát választotta." Világosan 
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a ,legkisebb' szón fekszik az erős hangsúly. „Ezek (a királyfiak) az 
attyik országának hat havasát mind esszevadászták." Világosan a 
,hat' szón fekszik az erős hangsúly, ezt tanúsítja a jinmd' szó is. 
„Azt határozták, hogy vájjanak külön s hárman menjenek három 
felé a havasnak három nyilasán." Világosan a ,három' szón fekszik 
az erős hangsúly. „Nagy szorgosan hát a forrást bedugó kőnek kiá
sásához fogtak." Világosan a ^kiásásához* szón (vagyis annak első 
tagján) fekszik az erős hangsúly, mert a kiásás vala fö czéljok. Es 
így a többieknél és még számtalanoknál is. 

8) Szenvedő igék. A szenvedő t. i. külszenvedő igék is ellen
zésre találtak némely nyelvészeknél, s annyiban, a mennyiben sok író 
minduntalan és összevissza használja, méltán. De létezésöket tagadni 
senki sem fogja, aki a magyar nyelvet egész terjedelmében lehetőleg 
ismeri. Kriza J. is eléadja, hogy „a székely nép rendes beszédében 
soha sem él passivummal, és csak ha feszes mesterkélt állásba szedi 
magát, kezd olyan csináltas, nem természetes hangon szólani, minőt 
tán szószékből is hallani már megszokta." De én mindjárt magából 
e gyűjteményből idézek néhány példát. A Xl.-ik mesében : „Szítsd 
fel a tüzet, s dógozz, macska , mett ma megverödöl." Ez utolsó szó 
nyilván külszenvedő értelemben. A XIV. mesében: „Ahajt (ahelyt) 
csak oda töszi az öreg a tollat, reá fú, hát ecczöribe fainul oda csi-
nálódik.u Belszenvedő. A XVIII. mesében: „Mahónap azon vö-
szöd észre, hogy elragadtatódol11 (t. i. az ördög által), nyilván kül
szenvedő, még pedig mint két fajú szenvedő képzőjének egybehal-
mozásával. Azt pedig senki sem tagadhatja, hogy születik, született, 
születés stb. ,szül' átható igétől a két magyar hazában általános di
vatú, sőt másképen ki sem fejezhető. 

9) A ,Fog' segédigének mint jövőről szólónak a székely nép
nyelvben létezését gyűjtőnk" tagadja. Mi annak az általános nép
nyelvben eléforduló régiségéről, sőt mint jövőnek újabb ragoztatá-
sáról bővebben szóltunk a Szótárnak illető czikkeiben, különösen 
,Fog* és ,Jövö' alatt. Nagy tévedés a jineg'-nek jövő értelmet tulaj-
donítni. Már 1592-ben írta Illésházy István: „Kit az úr Isten fog-
kegyelmeteknek megfizetni." (Magyar Nyelvemlékek II. kötet 266. 
lap.). Pedig ott volt volna előtte a ,meg' igekötö. 

3* 
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IV. Némely személyes névmások. 

A személyes névmások némelyike is feltűnő alakban fordul 
elé, ú. m. ingom s ingömet (talán szabatosabban hosszú í-vel: ingó
mét , egyébiránt eléjön a régieknél is), továbbá : mii műnket , tü 
tűtöket. 

A lángeszű Bopp Ferencz azt tanítja röviden, hogy aham, 
(== én) szanszkrit névmásban az m csak toldalékhang mint a tvam 
( = te) szóban is. A ha szótag is oly részecske, mely mint a görög 
ye (dóriai ya) a névmásokhoz szeret (különös jelentés nélkül) füg
geszkedni. Innen a jelentős hang csak az a} mint a szanszkrit mu
tató névmás törzse (annyi mint álmagyar e, ,ez' mutató névmás
ban), mely mellett figyelmet érdemel, hogy a hindu drámákban az 
,én' gyakran ,ajan dsanasz* (annyi mint ezen személy) kifejezéssel 
van körülírva. A többesben is aszmé (mink) csak az a puszta ön-
hangzó az első személy jellemzetes eleme, mert a többi megvan a 
2-ik személyben i s : jusmi (= tik). Mily fényt áraszt ez egyszerre 
más törzsű nyelvekre is. A sémi nyelvekben eléforduló i első sze
mélyi rag e szerént nem csonkúlat, hanem maga a legeredetibb ős-
hang. A magyar nyelvben is tehát az ew-ben lényeges hang az é 
vagy röviden, mint a régi nyelvemlékekben: e7 vagy a székely ,in-
göm* nyomán: i, mint közelséget jelentő. Nem tudok az előttem né
mileg ismeretes nyelvek között, melyekben annyi kétségtelen pél
dával lehetne igazolni a magas vagy itt alkalmasb néven vékony 
önhangzóknak (e, i) közeihelyi jelentésót, ellentétben a vastag ön-
hangzókkal (a, o), mint a magyarban, ú. m. ez és az, em-ez és am-az, 
ehol vagy ihol és ahol, ide és oda, itt és ott, ily és oly, így és úgy. 
,En'-ben tehát az n épen olyan toldalékhang mint ten, ön, min stb. 
sőt hármaztatva is : ennen, tennen, önnön, minnen stb. szókban, vagy
is én = e-en v. i-en. S ím erre mutat a székely ingem is, mert nálok 
különben az e-nek í-re változása nem oly divatos, mint például a 
Tiszamellékén : szíp, ídes} vírem. 

A többes mi, ti szókban némelyek megint az i mint állítólag 
többséget jelentő ragot keresik. De ennek ellene van 

a) hogy a többes tárgyesete nem mit v. miét és tit vagy tiet, 
hanem, minket, titeket, a mink és tik teljes alakok rendes ragoztatása ; 
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b) ti alak egyes személyben is eléjön a ,tied' szóban; 
c) az ö többes szám rövidületéröl (pl. ő házok) tudtomra 

ezen vélemények sem tartják, hogy többes alak volna. Ezek szerént 
Vagy azt kell hinnünk, hogy a mi, ti, ó'(k) alakok a teljes 

mink, tik, ők, alakokból rövidültek meg, és pedig egyedül jobb
hangzási .— euphoniai — okból : pl. mi házunk , mi vagyunk , mi
nekünk, mi-é-nk stb. mink házunk, mink vagyunk, mink nekünk, 
mink-é-nk helyett. 

Vagy pedig ezek megfejtésére nézve is Bopp Ferencz vizsgá
lataihoz kell folyamodnunk s erre kitünö példát nyújtanak a székely 
mü tü alakok, de a melyek jeles régi magyar nyelvemlékekben 
pl. a Révay- és Jászay-codexekben is eléfordúlnak. 

Bopp F. t. i. azt tartja, hogy az ,én'-nek nincs és nem lehet 
többese, hanem a-szmé a szanszkrit összetétel szabályai szerént 
am. én (és) ök, t. i. azon ök, kik az én-hez tartoznak és ju-smé am. 
te (és) ök. Ezen fejtegetés szerént a székely mü annyi volna mint 
én ö, az én az m-ben kifejezve, és ö az ü-ben kifejezve, és teljes 
alakban műnk = én (és) ök v. önök, tü pedig annyi volna mint te-
ö, és teljes alakban tik = te (és) ök. Ezt támogatná még az is, hogy 
ó'/fe-böl általános tapasztalás szerént nem szokta az erdélyi tájszólás 
a k szóhangot elhagyni, pl. ott ök házok van szokásban, nem : ö házok. 

Azonban jelen nézetem szerént mink eredetileg = enenk v. 
inink, t. i. az én kettöztetéséböl (valamint titek-et vagy tiktek-et szó
ban a te kettöztetése van) és többes ujából módosult csekély válto
zással , tik pedig egészen rendes ragozású. S mi, ti valamint a szé
kely mii, tü szók csak az egymás után kétszer eléforduló ragozások 
kikerülése végett vagyis euphoniai okból rövidülnek meg, mint az 
első vélemény tartja. 

V. Igetörzsből és névből Összetett szók. 

Egyes szókból egész szótárt közöl a jeles gyüjtö, melyek mind
annyian több tekintetben érdekesek. Csak azt sajnáljuk, hogy e szótár 
s általán az egész gyűjtemény, minthogy ezekben t. i. a szótáron kí
vül is számos ismeretlen vagy régi szó jön elé, pl. itt találjuk a régi 
alít ( = vél) szót is (93. lap.) , néhány évvel nem előbb jelenhetett 
meg. így is felírjuk, és fejtegetjük a Nagy Szótárban a nyomda alá 
készitendö czikkek utolsó áttekintésekor, a mit futtában lehet; do 
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sok kutatásra nincs sok időnk s nekünk, sincs homlokunkra írva, 
meddig folytathatjuk a munkát, pedig Isten segedelmével nekünk 
kell azt már bevégeznünk. 

Ez értekezésben tehát egyes szókra kiterjeszkedni nem szán
dékom , csupán egynemű összetételt említek meg, melyet szintén 
megtámadtak némely nyelvészek. Azt mondják t. i. hogy az ige
törzsből és névből keletkezett összetételek nem alapúinak a magyar 
nyelv természetében és különösen a" népnyelvben, például jármű, 
ütér, láthatár} küzdhely stb. új alkatú szók. De ez nem áll. Már a 
nép nyelvében is divatosak: fogház (am. fogó ház) fenkb' vagy fén-
kö (am. fenő kö) , melyek Molnár A. szótárában is megvannak. De 
íme jelen gyűjteményünk újabb adatokat is szolgáltat: hülajtó, „a 
pitvarajtón egy külső ajtó léczből csinálva — a ,hüT szótól, mint
hogy a szél szabadon járhat rajta át", kékvirág ,kákni' azaz száj-
tátni igétől. 

V I . A szókotésre nézve némely igeidők használata és a 
szórend. 

Az igeidökre nézve két igen nevezetes tüneményre találunk : 
1) A székely népnyelvben nemcsak a mássalhangzós múlt (lá

tott) van meg, hanem itt szemléljük életben az önhangzós múltat is 
(láta), továbbá az összetettet (lát vala), és régmúltat (látott vót) is. 

2) Mind a mellett a fő elbeszélési múlt, mely az elbeszélő je
lennel együtt legtöbbször fordul elé a mesékben, a mássalhang
zós múlt. 

Hogy ne láttassam a példákat keresgélni, az igeidőkre nézve 
mindkét fő nyelvjárásból ú. m. a háromszékíböl és a keresztúrfiszéki-
böl az első meséket választottam. Ezekből is csak a legelejét ho
zom fel. 

Tehát a háromszéki I-ső meséből: 

Szép Palkó. 

Vót écczér hetethét országon és túl égy szegény asszonynak 
égy fia, a ki réászánta mngát, hogy szógálni ménynyén. Azt monda 
azétt az annyának : Tarisnyájjon fél ingemét anyám asszon , hadd 
mennyek szógálni; több hasznom léssz benne, mindha az üdőt itthon 
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ingyen tőtöm! A fiút Palkónak hittak. Az annya féltarisnyálta, s ö 
elindult. 

Estére béért égy erdőbe, a hol távúiról valami szikra villán-
csot látott, s annak tartott, gondolva, hogy ott valakinek lenni kéli 
s ott bátorságosan méghálhat. Sokáig mént arrafelé, s méntől köze
lebb mént, a tüzet annál nagyobbnak látta. Szinte éfélre ért oda, s 
hát ott égy éktelen nagy óriás szundikált a tűznél! — Jó estét agy-
gyon isten, apám uram ! — Hozott isten fiu! monda az óriás ; kö
szönd hogy apádnak szóllítottál, mett ha nem , egészen benyellek 
vala! hát te mi járásbeli ember vagy ? Elindultam, azt feleli Palkó, 
hogy szógálatot keressek, s a jó szerencse idevete kjedhez, apám 
uram! engeggye, hogy hájjak itt én és a tűznél, mett egyedül járok 
s a hejjet nem üsmerem! — Jó szüvel, fiam, csak telepéggy még! 
azt monda az óriás. 

Palkó megtelepedett, vacsorált, s elaluttak. Réggel azt kérdi 
tölle az óriás : hová szándékoztál beállani szógálatra? Palkó azt 
felelte : igyenesen a kirájhoz szegődnék, mett úgy hallotta, hogy 
ott a cselédét igasságosan kifizetik. Héj! fiu, azt mongya az óriás, 
messze lakik a kiráj , az útra valód addig kécczér is elfogyna; ha
nem segittünk a dogon : üjj fél a vállamra, s az üstökömbe jól rnég-
fogontozz! — Palkó félült. — Hund bé a szemedét, mett ha nem, 
elszédülsz! Palkó béhunta a szemit s az óriás mégindult, hégyrő 1 
hegyre lépett, s mént délig. Délkor megáll s azt mongya Palkónak: 
Nyisd ki a szemedét, mit látsz! Palkó végig nézett a míg csak ellá
tott, s azt monta: Látok véghetetlen messze akkora fejérségét mint 
égy csillag ; mi az apám uram ? Az a kiráj fellegvára, feleié az óriás. 
Leültek, mind a ketten delet ettek, az óriás tarisnyája kilencz bihal-
bőrböl vót csinálva, abba tíz kenyér, mindegyik égy köbölből sült, 
s tíz negyvenes, jó magyar,borral teli; két kényeret s két negyve
nest délebédre elkötött; Palkót és kénálá. — Délre é kicsit aluttak 
s esmént vállára vette Palkót, szemit béhunyatta, mégindult, lépett 
hegyről hegyre; s délután 3 órakor azt monda: Nyisd ki a szemedet, 
mit látsz ? Palkó azt mondja : Látom most és azt a fejérségét, de 
már most épület-forma! No, csak húnd bé mégint a szemedet! mon
gya az óriás. Mént még égy óráig; akkor és megnézette Palkóval, 
mit lát? Palkó most égy gyönyörű tündöklő várat látott, a mi jent 
soha még álmában sem látott vót. Egy fértáj órára még ott leszünk, 
monda az óriás. Palkó még écezér béhúnta a szemit, s égy fortáj óra 
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múlva őt az óriás a kiráj udvarának a kapuja előtt letette, s azt 
monda: Én mán téged itt hagylak, mett siető utam van visszafelé; 
hanem akármiféle szógálatra fogagyanak még, vállalkozz örömest, 
viseld igazságoson magadot, légy hűséges cseléd; az isten visejje 
gondodot! — Palkó a jó akaratot szépén mégköszönte, s az óriás 
elment stb. stb. 

Midőn a múlt években az igeidőkről terjedelmes értekezései- , 
met és vitatkozásaimat közlöttem, nén\elyek azzal ijeszgetének, hogy 
a székely népnyelv az én nézetemmel ellenkezőt tanúsít, hogy t. i. 
nálok a fő elbeszélési idő az önhangzós múlt. 

ím előttünk áll Kriza János gyűjteménye, melyben a jeles 
gyűjtő minden csekélységet (de a mely nyelvész előtt mind igen 
fontos) a népnyelvhez lehető leghűbben alkalmazva igyekezett föl
jegyezni. 

Leirám az imént kikeresés nélkül a legelső népmeséből — s 
a népmese bizonyosan a legtökéletesebb elbeszélési nyelvszerkeze
tek egyike — a legelső pontokat, hogy t. i, mint föntebb is érintem, 
ne láttassam példák kiválogatása által ezeket szabályaimba erősza
kolni akarni. S mit találunk ? Sokszor ismételt állításomnak a leg
fényesebb bizonyítványát, t. i. azt, hogy főelbeszélési múlt a szé
kely népnyelvben i s , mint az egész népnyelvben a legrégibb világi 
iratoktól kezdve, sőt a régi bibliafordításoknak, ha helyesen fogjuk 
fel, igen nagy részében is a mássalhangzós azaz -t v. -tt képzőjü 
múlt alakjával fejeztetik ki. 

Már többször intéztetett hozzám magán úton ezen kérdés: 
mi az a végzetlen múlt ? Miből azt látom, hogy az iróközönség egy 
része leginkább ezen kifejezésen vagyis fogalmon nem bír eliga
zodni. Értekezéseimben ugyan elég bőven van kifejtve, de mivel 
mégis némi homálynak kellett fenmaradni, minthogy olyak is kér-
dezősködének iránta, kik az én elveimhez hajlanak, azért szabad
ságot veszek magamnak c helyütt is egy rövid felvilágosítással 
szolgálni. 

Az igeidők, főképen pedig a múltak mindennemű eléadásban 
két fő tekintet alá esnek. 

Első tekintet, hogy az eléadó személy, vagy, ha tetszik, alany 
egészen és közvetlenül a maga álláspontjából beszél el valamely 
megtörtént dolgot, figyelem nélkül minden más időre vagy időkörül
ményre, pl. épen az előttünk álló mesék kezdetén: „Vót écczér égy 



A SZÉKELY NÉPKÖLTÉSZET. II. n 
szegény asszonynak égy fia." (I. mese). „Ez előtt sok üdövel az 
Igasság útnak indult." (II. m.). „Egy királynak minden esze kedve 
a vadászat vót." (III. m.). „Vót egy közönséges asszonnak egy le
ánya." (IV.). „Ecczer vót egy kirájnak három leánya." (V.). Vót 
egy kirájnak három fia." (VI. mese) stb. Ezt nevezik alanyi múlt
nak, mert csak az eléadó alany álláspontjából vagyis időpontjából 
vétetik tekintetbe; továbbá független múltnak, mert semmi más idő
től vagy időkörülménytöl nincs függésben; általános múltnak, mert 
valamely eseményt mint meglett dolgot vagy tényt csak általában 
fejez k i , különös tekintet nélkül más eseményekre, vagyis vala
mely történet további folyamára, úgy szintén arra sem ügyelve, ha 
rögtöni, pillanatnyi-e azon múlt, vagy pedig hosszasb tartamú. A 
föntebbi példák közt ebben: „az Igazság útnak indult", az ,indúlt' 
szó a rögtöni múltat fejezi k i ; ebben pedig: „egy kirájnak minden 
esze kedve a vadászat vót", a ,vót( nyilvánságosan huzamos időt fe
jez ki. Végre neveztetik még: határozatlan múltnak is , mivel sem 
az imént mondottak szerént az idő kisebb-nagyobb tartama nem 
vétetik tekintetbe, sem valamely más időtől függése vagy más idő
höz viszonya. 

Ettől különböznek a viszonyos múltak, különösen : előbbi múlt 
és egyidejű múlt. Az előbbi múlt, midőn egyik múlt a beszédbeli múl
tak idöfolyamát egy másik idő vagy idők megelőzik, pl. a föntebbi 
mesében : „Palkó most egy gyönyörű tündöklő várat látott, a mijent 
még soha álmában sem látott vót.u S ez : végmúlt. Van még egy más 
viszonyos előbbi múlt; de mind ezek nincsenek kérdés alatt. Az egy
idejű múlt, máskép függő múlt, némileg ismét két tekintet alá esik; 
ú. m. 1) más időtől, vagy időkörülménytöl, eseménytől tétetik füg
gővé, vagyis egy más múlttal vagy időkörülménynyel áll viszonyban 
pl. ebben : midőn a nap fölkeit, elindulék ; az utóbbi múlt egy másik
kal , itt az előbbivel áll viszonyban vagy összeköttetésben, tehát 
mintegy attól függ; példák erre a székely mesékben (458. lapon) 
„most sem állhatá meg, hogy vissza ne nözzön ( = nézzen), midőn 
a szép tündér kiátozta neki: megá'j szüvem szép szerelme." Tovább : 
„ Visszanözött de meg is kapd (t. i. midőn visszanézett) esmét a tén-
napi pofot." Az első mesében : „két kényeret délebédre elkötött, 
'Palkót és kénáld (t. i. az alatt, míg elköltötte az ebédet). 2) Füg
gőben maradó, másképen: végzetlen múlt, mely magában véve szin
tén elmúlt ugyan, de egy másik eseményre vonatkozólag még to-



42 FOGARASI JÁNOS. 

vább is tart; pl. a VI. mese elején jön elé egy hely: „Sokáig men
tek, azt sem tutták, hová 5 végre egy legmagosabb havastetőn, a hol 
az út elágazott, meghatározták, hogy vájjanak el egymástól", ezen 
szóban : ,elágazott' szintén múlt van ugyan a beszéd fonalán kife
jezve, de ha a másik múltat is : , elhatározták' figyelembe veszszük, 
ez teljesen eltöltnek vagy be végzettnek tűnik fel, midőn az út , elá
gazása' mint múlt még nincsen bevégezve, hanem még tovább is 
fennáll, s ez az igazi végzetlen múlt, a honnan a föntebbi mondatnak 
szabatosan így kellene állania: „végre egy magasabb hegytetőn, a 
hol az út elágazik vala, meghatározták, hogy váljanak el egymástól." 
Épen így igazítandó szabályszerüleg a föntebbi mesében e mondat 
is : „Szinte éfélre ért oda, s hát ott égy éktelen nagy óriás szundi
kál vala a, tűznél11 (,szundikált* helyett), mert a szundikálás vala
mint előbb, úgy az odaérés után is tartott, a míg t. i. meg nem szó
lítja. Ilyképen alkalmazható a végzetlen múlt, s ez a tökéletes fo-
galmazat, melyre nézve soha sem volt kérdés és vitatkozás közöt
tünk ; s hogy ezt a székely népnyelv sem követi, nem fogunk cso
dálkozni, ha meggondoljuk, hogy száz író közt is alig ismeri egy a 
végzetlen múlt ezen lényegét. Azonban vannak a függő múltaknak 
némely további sajátságaik, melyeket a székely nyelvben is felta
lálunk. Ilyenek az általános tartósság. Innen a XII. mese így kez
dődik : „A Szerencse s Áldás együtt utaznak vala egy városba"; a 
mi alább már csak általános múlttal fejeztetik k i : „Mácczor esmét 
utaztak ők ketten a városba. Más példa az egyszerű függő mint tar
tós múltra : nHogy és tudá megállani, hogy ojan sokáig hézzánk ne 
jöjjön ? (356. lapon). Tartós múltnak tekinthető az is,^mely monda
tok idézésére vonatkozik, s mely igen gyakran eléfordúl; pl. az I-ső 
mesében: „Hozott Isten fiú! monda az óriás." „Jó szüvel, fiam, csak te-
lepeggy még! azt monda az óriás." „Az a kiráj fellegvára, feleié az 
óriás." „Ot az óriás a kiráj udvarának a kapuja előtt letétté, s azt 
monda : Én mán téged itt hagylak, mett siető utam van visszafelé" 
stb. Továbbá ugyanezen múlt gyakran eléjön ,aligmúlt' vagyis ,imént 
múlt' értelemben, pl. „Elindultam, azt feleli Palkó, hogy szolgálatot 
keressek, s a jó szerencse ide vete kjedhez, apám uram!" Az }ide 
vete1 a másik , elindultam' múlthoz hasonlítva, mint csak iméntmúlt 
vagy aligmúlt tűnik fel. Nevezetes még az összetett múlt ezen szé
kely népmesékben némely föltételes mondatokban a ,volna' se-
gédigés óhajtó mód helyett, még pedig épen úgy a föltételezett 
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részben mint a föltételezőben, pl. „Köszönd hogy apádnak szólítot
tál , mett ha nem, egészen benyellek vala /" (mindjárt az I-ső me
sében) , a nálunk divatosabb ezen szerkezet helyett: „mert ha nem 
szólítottál volna, egészen benyeltelek volna; tehát a föltételezett 
részben. Továbbá: „Ha én ide nem jövök vala, még többet alunná-
tok" (421. lap.) a föltételező részben. Ismét: „Az mátkagyürüt ide 
nem aggyák vala, ha a te ágyaddal meg nem jesztik valau, (479. 
lap.) a mondat mindkét részében. Ezen múltak azért nevezetesek, 
mert másutt a mai népnyelvben tudtomra egészen elenyésztek, noha 
a régi levelekben sok nyomait találjuk. 

De legnevezetesebb, mert legtöbb vitatkozás tárgya volt, a 
fő elbeszélési vagyis történeti múlt, t. i. az eseményeknek egymás 
utáni egyszerű elsorolására mindenkori nézetem s elvem szerént, 
valamint más nyelvekben, melyek több egyszerű múlt alakkal bír
nak, úgy a magyarban sem lehet más múltat használni mint az álta
lános vagy független múltat, mert ez viszonylik közvetlenül az el
beszélő alanyra, s ezt igazoltam is az általános népnyelvből mind 
mai mind régi időben, t. i. a régiségben a világi írókból s a régi 
biblia-fordítások helyes fejtegetéséből is. Most előttünk áll a székely 
nép kitűnő nyelve; kitűnőbb más tájnyelveknél, mert többféle múlt 
alakokat megőrzött (kivévén, megyén volt' alakot, mely a régieknél 
a közönséges nyelvben i s , pl. a levelezésekben sokszor eléjön), s 
azokat többször az elmélettel is egyezően alkalmazza; de feltűnő 
az, hogy mind e mellett történeti múltnak rendszerint csak a füg
getlen múltai használja. Azt kívánni a népnyelvtől, hogy vala
mennyi alak a nyelvbölcseleti elvek szigorú szabályainak megfelel
jen, képtelenség; hiszen azt mondja egy külföldi jeles nyelvész, 
Heyse, hogy még a legtöbb grammaticusnak sincs fogalma azon 
elvekről. Még Homérban és- Herodotban sincs kifejtve azon szaba
tosság, mely későbbi hellén írók sajátja. Es mégis a székely népme
sékben a hasonlíthatatlanul nagyobb rész egészen megfelel a fön
tebb is röviden, de már máskor az unalomig bőven kifejtettem el
méletnek. A föntebbi mesét észrevételek nélkül közlém, most lás
sunk egy másikat, még pedig más nyelvjárás szerént is, észrevételek 
kíséretében még ezen megjegyzésekkel: 1-szörafüggö múltak, mint 

' rokon fogalmak egymással fbicseréltethetnek, a mi a több ,va]a* ki
kerülésére is kívánatos; 2-szor történeti múlt helyett a beszéd fo
lyamában gyakran élünk jelennel is, a mi jelen meséinkben is szám-
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talanszor eléfordúl, sőt viszonyos múlt helyett is , mert minden vi
szonyos múlt : jelen a múltban, azaz egy másik múltban történik. 

XIII. (mese). 

Keresztúr-fi széki nyelvjárás szerént (Ez sincs kikeresve, mert első 
ezen nyelvjárásiak között). 

EcczÖ' vót, hó vőt, hő nem vőt égy király, ennek vót három 
fia. (Általános vagy alanyi, vagy független, vagy határozatlan múl
tak, a mint tetszik). A kiráj örült három fiának (még mindig nem 
eseményfolyamot vagyis történetet beszél el, hanem általában csak 
valamely tényt, egyébiránt ha mint tartós vagy végzetlen múltat 
akarnók jelezni, akkor : örül vala) s elvégezte magában (elvégezé, 
minthogy a megelőzőtől függ, arra viszonylik, azért s azon benyo
más alatt végezé el magában, mert örült vagy örül vala fiainak, te
hát elvégezé magában), hogy azokat jó móddal kitaníttassa s osztán 
országoltassa, hogy maga után országának derék örökösököt had
hasson. 

Ektidötte tehát fiait a kolégyomba tanó'ni; azok égy darabég 
jól is forgottak (ha tetszik: forgódának vagy forgódnak vala), de 
écczö' csak félbe hátták a kollégyomot s mind a hárman haza mön-
tek, s többet nem is möntek vissza a kollégyomba. Ezön a kiráj erős-
sen megboszonkodott (megboszonkodék, mert a megelőző eseményekre 
vonatkozik) s etította fiait hogy eleibe ne mönjének, maga pedig be
húzódott lakni a kiráji rezsidenczia napkeleti szábájába, a hó min
dég az ablakba tít s nözött napkeletre (ha tetszik: ül s nöz vala, 
egyébiránt a jinindég' már kifejezvén a tartósságot, külön alak nem 
lényegesen szükséges) min'ha onnét valamit várt volna, s egyik 
szemive mindörökké sírt, a másikká pedig mind örökké kaczagott. 

Ecczö', mikor a kirájfiak má' jókorára fö'növeköttek (fö'rióve-
köttek vala, mert ez megelőzi, még pedig közvetlenül, az utóbbi 
múltat), ésszetanakodnak (a jelen is helyes, mert minden viszonyos 
múlt: jelen a múltban, de helyes volna : tanakodának is), hogy 
megtuggyák a kiráj attyoktól : mi az oka annak, hogy mindig a 
napkeleti szábájába ül , s egyik szöme örökké sír, a más pedig ka-
czag ? Legelőbb is béporöbá't a legüdösebbik kirájfi, s kérdést tött 
a kirájhoz (tön, mert a kérdés szavai majd utána következnek, me
lyekre viszonyúi s melyek miatt némi tartósság sőt végzetlenség is 



A SZÉKELY NÉPKÖLTÉSZET. If. 4 5 

rejlik benne, mert a kérdés mind addig tart, míg a szavak is el nem 
mondatnak) : Fö'ségös kiráj atyám , én azé' jöttem (lehetne : jÖvék, 
azaz imént vagy aligmúlt) , hogy megtuggyam: mi az oka annak, 
hogy Fö'ségös kiráj atyám, egyik szömivel örökké sír, a mással 
pedig örökké kaczng, s örökösen napkelet felé nöz ? A kiráj meg-
nözte fiát tetötö' fogva talpig s egyet sem szólott, henem kapta a pal
losát, a meik az ablak közi fö' vöt támasztva (vala támasztva, mert 
a felkapásig is tartósan ott álla), s úgy a fiához hajította, hogy a ház 
ajtajába markolatig mönt belé; de a kirájfi kiugrott az ajtón (ki
ugrott vala, minthogy ez közvetlenül előbb történt) s e szerént éke-
rü'te a reá mért csapást (elkerülé; mert azon időkre viszonylik, mi
dőn a kiráj a pallost fiához hajította s ez az ajtóba ment, ezekkel 
tehát az elkerülés egyidöben történik). 

Nem folytatom tovább. 
Ezekből láthatjuk , hogy habár a székely népnyelv sem min

dig alkalmazza a viszonyos múltakat, de a fö elbeszélő múltul a 
közlőitekben még a viszonyos és tartós múltak helyett is általában 
a t képzöjü múltat használja. Édes nyelvünk legszebb ^vÖngye az 
igeidők helyes használatában rejlik. Mit nem ajánlhatok oléggé 
íróinknak. 

Nem Hunfalvy Pál társunk czáfolatául írám ide ezeket, mert, 
a mint újabb időben tapasztalom, alig van már köztünk az igeidők
ben valamely különbség, hanem azok figyelmeztetése végett, kik 
se Hunfalvy Pált nem értik, se engemet nem követnek. 

A szórendre nézve is merültek fel újabb időben némely tanok, 
melyek ha lábra kapnának; ismét kivetkőztetnék szép nyelvünket 
hasonlíthatlan sajátságából. 

Azt mondják ugyanis, hogy meg kell különböztetni az értel
mező mondatot a nyomosítótól — mintha valamennyi helyes mon
datban a világon nem kellene értelemnek lenni, és mintha volna 
mondat a világon hangsúly nélkül. 

Ugyanis ilyen formán beszélnek : van értelmező szórend, mely
ben elül áll az alany, utána az ige, s úgy azután nem tudom mi más • 
van nyomosító mondat, melyben, ha nem az alany a nyomosítandó 
szó, akkor az ige a nyomosított szót maga elébe veszi, azonban az 
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alanynak, mely rendes helyéből kiszorult, vagy legeiül vagy köz
vetlen az ige, legfölebb igehatározó után kell jönnie, s több efféle. 

Ezen tanok ellenében gyűjteményünkből csak a legszembe-
szökőbb példákat fogom eléhozni. 

A II. mese így kezdődik : 
„Ez előtt sok idővel, de épen a napját nem tudom megmon 

dani, az Igazság jól feltarisnyálva útnak indult." 
,Útnak indult' hangsúlyos vagy nyomosított szó, tehát az utá

na következő igével, a föntebbi szabály szerént e két szónak kel
lene legeiül állania. Azonban e két szó épen legeslegutól áll a mon
datban , az alany pedig (,az Igazság') sem az ige előtt sem utána, 
hanem valahol közben a többi szó között. 

A Ill-ik meséből : „A nyílvessző a sólyom lába alatt egy ki
álló hegyes köszikladarabba megakad." A hangsúlyos ige megint 
legutól van. 

A IV-ik meséből : „Leginkább szemibe akatt a királynak há
rom félszeg kódus." Az alany (három félszeg kódus) épen legutól 
áll; s ,a királynak' e között és az ige között. 

Az V-ik meséből: „Bezzeg jó szüvel attak szállást azok az 
irigy állatok." 

Hasonló az előbbihez. 
A Vl-ik meséből: „Megnyílik este nagy dörömbözéssel a kas

tély kapuja." 
Szintén. 

Tovább: „Más reggel megint a leánfejü kégyó Rózsát életre 
hozta." 

A hangsúlyos szó és ige legutól s elválasztva az alanytól stb. 
De minek folytassam tovább ? A szabálycsinálókon aligha ja

vítunk ; a közönségnek pedig nyelvérzése nem fogja magát eltán
toríttatni ily csinált (nem észlelt) szabályok által. 

Fordul elé azonban a gyűjteményben egy eset, melyet nálunk 
a parancsoló módon kivül ritkán vagy épen nem hallunk. A székely 
népnyelv t. i. igen finom érzéssel megkülönbözteti, midőn a hang
súly magára az igére vagy pedig az igekötőre esik. Példák: „Tüzet 
a kaszaj (kazal) fának az udvaron, gyúl meg." (az I-ső mesében) 
mi mondanók: ,meggyúl.' „Immán a nap haladott elu (ugyanott); ná
lunk : ,elhaladott' állana. „Sietett el a királyfiú" (a III. mesében). Ez 
nálunk sem szokatlan. A /Történelmi Kalászok'-ban is olvastam ré-
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gibb erdélyi nyelvemlékben : „Hala meg (ez s ez) esztendőben. 
Hasonló szórend van Arany János ,Buda halála' czímü költemé
nyében : 

Nem sejted-e már is Buda elváltoztat, 
Mióta királyul fényét vele osztád ? 
Szeme rézsut pillog; húzza magát vissza ; 
Még a vidám bort is hallgatagon iszsza. 

E czikk elején én is készakartva iram e kitételt: ,Fordul elé.' 
Ezen eléadott értekezésben csak a feltűnőbb nyelvészeti sa

játságokat igyekeztem az én felfogásom szerént megismertetni s 
fejtegetni. Ebből is láthatni egy részről, mily megbecsülhetlen kin
cset bírunk e gyűjteményben az által is , hogy Kriza János a lehető 
legnagyobb hűséggel adta vissza írásban a népnyelvet; más részről, 
mennyit kell még tanúinunk , búvárkodnunk, míg csak saját édes 
nyelvünknek is minden csinjátbínját értendjük, israerendjük. 

FOGARASI JÁNOS. 



CSEREMISZ TANULMÁNYOK. 
(Második czikk). •) 

I I . I g e . 
A cseremisz igéket Reguly (a cseremisz szógyűjteményében) 

az as-végü infinitivusalakban, Castrén az am (am) vagy em végű prae-
sensbeli egyesszámi 1. személyalakban hozza föl; a mi az as vagy 
am, em elhagyása után hátra marad, azt igetőnek tekintik. Az igetö 
meghatározására alkalmasabb volna egy mássalhangzóval kezdődő 
igenévképzö, a milyen p.o. a cseremiszben a mo, me (1. NyK. III, 
429.), mely a finn, mindig a valódi igetőhöz járuló ma, ma-nek felel 
meg. így is többnyire csak ugyanazon igetök kerülnek elé, melyek 
az ai elhagyásával (p.o. tol: tolmo, tolás, pu: pumo, puas, nal: nal-
rae, nalas, südiir: südürmo , südüras stb.); nem ritkán azonban, ha 
a mo, me elhagyásával határozzuk az igetöt, ennek végén még egy 
önhangzó mutatkozik, mely az as-sal meghatározott tön hiányzik : 
estemé : elías, poktumo : pokt&s, Jcostumo : kostus, tünüktömö : tiinükt-
as , koSkomo : kosk&s, maleme : malsis, tarleme; íarZas, coklowe : 
cokfos, paleme : palás ; szintígy a mas igenévképzőt elhagyva (1. III, 
429.) kerülnek elé tökül ile (i'Zemas, ellenben : t'Zas), ole, türlö, tovat-
le, orlo,orle,uhw, kusto, pote, pujru, mokto, jomuldo, rümbalge, ceté, 
üoklo, nem: ol, türl, tovatl stb., mint az as elhagyásával. Hasonló
képen némely igéknek bővebb töalakja mutatkozik, ha igetönek 
veszszük az imperativus egyes-sz. 2. személyét (a Cs.m.-ban ezek 

*) Idézeti rövidítéseink ezek: Cs.m. = Reguly cseremisz mondatai (NyK. 
III. 99—139), a mondatok számával idézve; Cs.pr. = két oroszból cseremiszre 
fordított prédikáczió (u.o. 139—152. 11.) ; BU. = Bibliafordítás ; C. Castrén 
grammatikája ; B. = Reguly. 
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találhatók: engertekte, solgo, pokto, este, vaíke, koldo, pöSte, tülö, sa-
ke, petére, tojó, onzukto, kuto, vuco), vagy azon képzötelen és ragta-
lan igealakot, mely az önálló és ragozott verbum negativura mellett 
használtatik, úgy mint a finnben (ilyenekül a Cs.m.-ban fordulnak 
elé : olo, este, enane, érne, vaske} pokto, peleste, nőre, sinze, kondo, 
sere, tükale, puro). Ezeknek némelyikében a végönhangzót puszta 
ejtéskönyítőnek tarthatjuk ugyan, hogy ne kelljen p.o. uSnmas, 
koSkmo, po&tfmo-féléket ejteni; de más részint van olyan is, melynek 
ilyen ejtéskönnyítö koránt sem kellene (p.o. miért ne ejthetné a cse
remisz egész könnyűséggel ezeket: malme, palme , Urnán , o/mas, 
potm&B, cetmas, midőn nem csak ilyent számtalant ejt, hanem 
sokkal nehezebb mássalhangzó-csoportok ejtésétől sem riad vissza 
(p.o. kát: vakstes, ck: cücküdö stb.). S hogy valóban az igető vé
gén mutatkozó önhangzó többnyire eredeti, nem puszta ejtésköny-
nyítö, részint néhány a csuvas s tatárból kölcsönzött ige mutatja 
(p.o. mokto, Sete, pale, tarle), melyeket a kölcsönadók is csak ily tel
jes, hátul önhangzós alakokban bírnak (makta, csuv. inogta, cián, 
pala, tarla), részint némely megfelelő finn igének önhangzóvégüsé-
ge (p.o. i7e-nek megfelel f. ela, kondo-nak kanta, az onzukto, enger-
tekte, tünü&tö-beli kto, kte causativképzönek a f. tta, ttd, p.o. jiiktö, 
inf. jűkt&s itatni = f. juotta, sukto, §ukta& elérni = f. saatta). Azon
ban, ha lehet is így némely cseremisz igetők teljesebb alakjait 
meghatározni, az mégsem keresztülvihető valamennyi cseremisz 
igén; mert nem ritkán a cseremisz maga mutat föl rövidült igetőt, 
önhangzóval bővebb finn igető ellenében, p.o. tol (toltú, tolmo) jöni 
= f. tule, coc (coőas, cocmo) születni = f. synty, lekt (lektaS, lekmtih 
e. h. lektm&s) kimenni = f. lökte stb., s másrészt az igető végönhang-
zója megint eltűnik p.o. többnyire a sas nomen futuri képzője előtt 
(pokto : po&ísasluk Bbl., de R.-Tiál mégis pokteseúluk , estesasluk). 
Egyelőre tehát csak megjegyezzük magunknak a cseremisz (az in-
finitivusi aS vagy praesensbeli am} em szerint meghatározott) igetők 
lehető vég-kopottságát, ha netalán más alaktani jelenségek magya
rázatára szolgálhatna. Áttérünk most az igeképzésre. 

A) Igetőből igető. 

1) -alt (az infinit. a$ előtt -ald ; a praesens egyesszámi 1. szem. 
mindig -aldam, nem : -aldem) , b e l s z e n v e d ö igetök képzője a 
milyen a magy. ód, öd (v.ö. NyK. I I I , 159. 1C\). Az a a képző 

NYELVT. KÖZLEMÉNYEK. IV. 4 
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lényeges részének látszik, mert egytagú önhangzóvégü tök után sem 
hiányzik (lüald lövödni , liald mintegy : levödni, míg p.o. a factiv 
kt képző közvetlenül járul ilyenekhez, p.o. kii-Jct megérlelni, su-kt 
elérni, jü-kt itatni) s csak két példában találjuk könnyű u, ii hang
zóval felcserélve: poculd nyílni (poc nyitni) és piicküld metszödni 
(piiek metszeni). Jelentése szerint rendesen kiható igetökhez járul 
az ald, p.o. arakká megmentődni, menekülni: arai- megmenteni, 
eríktald (tisztítódni) tisztul, ojrald (elválasztód-) elvál, oldúald csa
lód-, Hald készíttetni (bőr), uduraZc? vakaródz-, kerald ütőd-, kesk-
ald vetőd-, kecald akasztód-, kostalald merítőd-, kudaksald levet
kőzöd-, kumald behunyod-, kumuktaW (ledöntőd-, fölfordítód-) föl
fordul , ledül, todolald (leszakítod-), to&kald v. toskalald tipród-
(tiportatni), törl&tald (megigazítod-), megigazod-, tüngalald kez
dőd-, pajlaücZ oszol- (osztód), padesta^ aprítod-, apróra vágód-, pe-
terald bezáród-, piktaW megfojtod-, ipidald bekötöd-, ipudnratald 
megzavarod-, pustaZcZ (megölőd-) megöletfik], moktald dicseked
ni (dicsérni magát), mondáid elfelejtőd-, felejtkezni, moskald meg
mosód- , j&gald dörgülőd-, jamdelaZcZ készülni-, jastaraZcZ kiürí-
töd-, ürülni, ^ongozald őrlőd-, levedald betakaródz-, lokta£c£ meg
rontod- , romlani, Yóldald emelőd-, lugald keveröd-, lüald lövőd-, 
lümdald neveztetni, rüzald rázódni, vastalaZá cserélőd-, vozald be
íród-, vlsald mérőd-, vuvmld megszidatni, sakald akasztód- (fela
kasztani magát), sezektald megfrecscsenteni magát, surald megtaszí
tod-. — Néha azonban máris benható igetökhez is járul az ald bel
szenvedő képző, némileg bővölködve (v.ö. a magyarban készülő'^-, 
tengőd- féléket) : ernald tisztulni (eni is az) , kolanald elszomorod
ni , koskaid száradni, nörald ázódni, nuzn&ngald elszegényedni, 
ipengedemald megerősödni, peledaW virágozni, puslana?íü gőzölögni, 
puslaW megromlani, yörlald ledülni, jöslanaW elfárasztani magát, 
julaW megégöd- (jul égni), ]üksald meghűlni, liald mintegy: le 
vődni (li- lenni, werden), lüngald himbálódni (magától), sogoluld 
(mintegy: állód-) állíttatni, ceterald megrázkódni, cerl&nald megbe
tegedni. Ide tartoznak alkalmasint ezek is : Tpomíald fölébred , pik-
tezald megakadni beszédben, hebegni, yüzald izzadni, volgald fény
leni, sungald alámerülni, melyeknek egyszerű igetöit nem találjuk 
elé Regulynál. 

2) -lt (praes. 1. személye : -Idám) néhány példában mint gy a-
k o r í t ó képző találkozik; egytagú önhangzóvégü igetőkhöz köz-
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vétlenül járul, s az által különbözik az előbbi alt-tói, p.o. lüZcZ, 
ellenben Inald lövődni, v.ö. a magy. lövó'ZcZözni igében ( = cser. 
lüld) az egyező hl elemet; eléfordúlnak: SuZcZ g y a k r a n vetni, 
liild gy. lőni, kiskaZd gy. dobni, kiZcZ gyakran v. mindenütt fekünni, 
üpsaW mindenütt szagolni. 

3) alt7 az által az 1. alatti alt-tói különböző, hogy a praesens 
1. személye -aldem , nem -aldam; a cselekvés e g y s z e r i s é g é t 
vagy k i c s i n y e z é s é t jelentő képző ; a vele képzett igék jelen
tése Reguly szógyűjteményében „egyszer" vagy „keveset, egy ki
csit (HeiviHOJKKo)" által határoztatnak meg : oiptald, egyszer ugatni, ko-
kerald egyet köhög (köhent) , tanaid egyszer hajlít, törgöstaZcZ egy. 
ugrani, tixkald egy. illet, érint, nüzaZcZ egy. vakar, pockaid egy. 
megráz, saurnaZeZ egy. megfordul, sakczZd egy. fölakaszt, sonald egy. 
gondol, suraZeZ egy. taszít, szúr, siilald egy. lélekzeni, ceterald egy. 
reszket (rezzen), cevaZeZ egy. csepeg (cseppen) ; — urmuzaZcZ egy. 
vagy kicsit ordítni, punaZcZ egy. v. kicsit fon, mageráZcZ egy. v. kicsit 
bőg (bődül); — asaZíZ kicsit vágtat, ertald kicsit tovább elmenni, 
oskedaZcZ k. előre lépni, örkanaZcZ k. hivalkodni, kanaZcZ k. megpi
hen, kurguzaZcZ k. szalad, kustaZeZ k. tánczol, SongeniaZeZ k. megvé
nülni. — Ide számíthatók még ezen aZá-féle igék (melyek praesense 
szintén -aldem), melyeknek jelentésében a képző értéke nincs külö
nösen kiemelve, vagy egyszerű alapigéjük nem is használtatik: 
kergaZeZ fölgyürni (ruhaujjat), koáald v. kudaZcZ megbocsát (kod 
hagyni; v.Ö. ném. sünden nachlassen)} megszűnni (azaz : abbahagy
ni) ; niaZcZ megczirogat, lockaZd pattant, ciald festeni (tkp. induere, 
t. i. festékkel, 6i induere), cigaZcZ csiklándani; ennek : tertesk«Z<7 
egy kicsit kerekíteni (térteik- kerekíteni) csak tévedésből van a 
praesense terteSkaldem helyett terteskaZcZam-nak írva. 

4) -al (néha csak -Z; praesens 1. személye mindig -alám, lam)f 

úgy mint az előbbi az igecselekvés e g y s z e r i s é g é t jelentő 
képző: auoZ egyszer hajlít, odoraZ egy. vakar, onzoZ egy. néz (te
kint, megpillant) , optaZ egy. rakni, keőkeraZ egy. kiált, kuaZ egy. 
ás, kürZ (pr. kiirlam) tépni, temdaZ egy. megnyom, toskaZ egy. lép, 
nutaZ egy. nyal, podoZ szörpent, puaZ egy. fú, jöraZ egy. gördül, löld-
al egy. emel (emelít), ruaZ egy. vág (vágint), sauraZ egy. fordít, 
supsuZ egy. húz, cumoZ megrúg; suskr/Z (v. SuskaZeZ 3. szerint) füty-
tyent, SüW (v. sükald 3. szerint) egy. tol, taszít. Ezeknek: sin-
ial nyerít, piaZ hunyorít az egyszerű igéjük nincs használatban. 

4 * 



5 2 BÜDENZ JÓZSEF. 

5) -l (praesense -lom, de az előbbitől különböző , hogy nincs 
előtte rendesen a önhangzó), g y a k o r í t ó képző; megfelel a finn 
gyakorító ele nek : eröktöZ melengetni, erikteZ tisztítgat, esteZ csinál-
gat, teveget, onzuktoZ mutatgat, oláol gyakran fűteni, orlol gy. válni, 
överteZ gy. örül, uemdeZ ujítgat, kormuí'-titZ markolgat, kézzel fog, 
kumuktwZ gy. ledönt, küdürteZ (3. szem. praes. küdürteles' gyakran 
mennydörög), taganleZ patkolgat, tarvateZ mozdítgat, tarvaneZ mozog, 
tovatleZ esküdözni, törlöZ egyenget, toinustetZ foltozgat, nörtö'Z gy. 
áztat, paremdeZ gyógyítgat, poktoZ gyakran hajt, podortoZ töreget, 
pörömdoZ beszegélyezget, pördüktöZ gördítget, piziktoZ ragasztgat, 
puduratoZ zavargat, puslanoZ párolog, puzarloZ gyalulgat, puzloZ gy. 
romlik, pügürgöZ gy. hajlik, jörükteZ gördítget, julaldaZ gy. égetni, 
lavertaZ gy. megsárosít, lockaldoZ pattantgat, sörló'Z gy. megjóza
nodni. — Vannak még ide tartozható igék, melyekben a gyakorító 
érték nincs igen kiemelve, s melyek mellett az egyszerű igék már 
hiányoznak is : istal seperni C. (v.Ö. üstas törülni, seperni R.) , ko
cái keresni, keskal kiönteni, kostái meritni, kudal vágtatni, kumal 
meghajolni, köszönteni, kural szántani, todol leszakítni, nösföl gyúr
ni (tésztát), numal vinni, nüstal orrát fúni, punnal csavarni, jükstUl 
fürödni, logol összetalálni, hozzá illetni, siidal male precari (sild pa
rancsolni , mely alkalmasint csak „hangos mondást" jelent eredeti
leg, s különben is = magy. szidni) ; süval köpni (C. csak : sev)f sitii
kül Ölni (mactare), cebestal csipdesni, vostid nevetni, vildel (v. vilde-
delt még a gyakorító eeZ-del is) begöngyölni, betakarni. Szintígy ezek
ben is még a gyakorító ed képző után áll: kücedel koldulni (kilc 
kérni), temedéi- töltöget (tem, pr. temem tölteni). 

6) ed (praes. 1. szem. -edem), akárminő hangzóval van az 
előbbi szótag, állandóan megtartja az e hangzót, nem is elidálja so
ha ; kétség nélkül a leggyakoribb g y a k o r í t ó képző, úgy hogy 
valóban csudálni lehet, hogy a Biblia nyelvéből Wiedemann föl sem 
hozhatta e képzőt (mert gr. 96. lap. csak egy példája van: pickecZ, s 
nem lehetett e szerint gyakorítónak sem mondani a képzőt). Példák : 
aralecZ gyakran menteni (mentegetni némileg mást jelent), ared gy. 
kölcsön venni, n&ed léptetni, enanecZ hiddegél, enandareeZ hiteget, 
engdaleeZ ölelget, eriktecZ tisztítgat, ertecZ gy. elmúl, mellette elmegy, 
ested teveget, csinálgat, optaW gy. (egyszer) rakni (optal egyszer 
rakni), oíed beszéllget, ored megveszekedik, ovoUd őrizget, orW 
gy. elvál, osalemecZ gy. rosszabbul, osalevaáed gy. rosszabbít, övért-
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ed örül, örvendez, \\ed gy. készít (bőrt), Wed élni, lakni (több he
lyeken), ukSinieá gy. okád, urmuáecí ordítgat, \úted ásítozni, uzei 
gy. látni, üdéd vetdegél (magot), üstecZ söpörget, kagerted görbítget, 
kaned megpihcnget, kacaled keresgél, kéred belévereget, kokored 
gy. köhög (köhécsel) , koded hagyogat, kondid hozdogál, koöked 
evegetni (eddegél), kumaled köszöntget, kujed (v. kujedeZ v.ö. 5. 
alatt) baszogat, tazalanecZ fölgyógyulgat, to\ed jöveget (jöddögél), 
tüked érintget, tünükted (vagy tünükteZ 5.) tanítgat, n;mgajed elhor
doz , narnied gy. hozni, naled veveget (veddegél), nuled nyalogat, 
potarud végezget, poted gy. végződni, paled gy. megtud, pured beté-
reget, püfcked metél (piiek metszeni), moded játszadozni, jored gy. 
érni valamit, luded olvasgat, verosted gy. találni, vozed gy. CSDÍ, 
vised méreget, suzed gy. éhezni. 

7) est (ust, iiSt, oH), praesens 1. szem. -estam, szintén g y a-
k o r í t ó képző; Reguly szógyűjteményében eléfordulnak : opteM 
gy. ugatni, optesí rakosgat, orugwsí varrogat, karnesí nyújtózni, 
koloSt gehorchen (v.ö. e jelentésben a magy. halijai), korangesf (v. 
korangeZ 5. szerint) gy\. félre menni, kiteregetni, kostaleíí (1. = kos
táké? 6. szerint) merítget, kondíist hordozni (1. Cs.m. 170), kudaleSí 
gy. vágtat, kupturgeíí gy. ránezosodni, kiiest sütni (kenyeret, pecse
nyét; v.ö. kii, pr. küam sülni, fölni; e mellett gyanítható *kü} pr. 
kiiem süt, főz, de melyet a kiiest kiszorított használatból, a melytől 
megint a gyakori tó küested van), küriist (v. küred) tépeget, szaggat, 
temdest nyomogat, todosí töreget, leszakítgat, toskesí lépdel, tapos, 
peledesí gy. virágozni, pideáf kötözni, pualesí fölfuvogat (v.ö. pucd 
4. alatt) , mv&edest jövendölget, jodeM kérdezget, lüniedesí enyvez-
get. Mind ezeknek praesense estam-on végződvén, csak lapsus ca-
lami lehet, hogy podoleSí szörpölget podolestem-nek van írva Reguly 
gyűjteményében.— Tehát idevaló gvakorítók azon néhány eií-féle 
ige, melyeket Wiedeman (gr. 99. 1.) a Bibliából fölhoz : jadiSt ( = 
jodest R.), kol'iSt (kolost R.), kandzst (kand = kond R.). — De van 
még egy sí-féle denominativképzö is, a melyről alább lesz szó. 

8) kt {ekt, ikt} okt, ukt} ükt), praesens 1. szem. mindig -ktem} 

f a c t i v képző, mint a magy. tat, tet (alakilag a mordvin/í-nek, mely 
csak ^-böl lett, s a finn tta, ttri-nek felel meg, s a mint fentebb em
lítők, a rendesenjitána következő önhangzó eredetileg még a kép
zőhöz tartozó : ekta stb.). Példák : erekt föl- v. megmelegít (er meg
melegedni), engerte&í dülleszt, támaszt, este/cí tétet, onzalwA;< meg-
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pillanttat (onzaí 4. alatt), onzukt láttat (mutat), onzuktwAí megmu
tattat (zeigen lassen), osemdekt megfehéríttet, kölmökt fagyaszt, 
kusnukt költöztet, kükt megéretni, megfőz, kücükt kéret, tovatiekt 
megesketni, dörökt elolt, tünüktü&í taníttat (lehren lassen), immalöki 
vitet, pördü l visszatérít, megtérít, ipizikt meggyújt, ragaszt (piz 
meggyúl, ragad), moskoA;í mosat, mikt eljövet magával, jogokt folyat, 
jörükt gördít, )iikt itat, jüktiikt itattat (tránken lassen), jüks?7&£ le-
hüt, levekt olvaszt, lüdükt ijeszt, lüngaldükt himbálóztat, seregi ha
ragít, sogsddikt állíttat (stellen lassen), so\gokt állat, állít (stellen), 
sinzikt ültet, sukt utóiérni, siikt rothaszt, caknw^í hátráltat, ce-
yaldukt cseppent (cevald 3. alatt), cevukt csepegtet, éocukt szül (tkp. 
születtet, = linn synnytta), o\kt öltöztet (facere induere). A timlikt 
tanít — mellett nincs meg az egyszerű tüú ige, mert „tanul" tilnem 
(pr. tiineman, mintha denominativ ige volna); s így van még egyne
hány kt-xégii átható igetö, melyek talán hasonlókép eredeti factiv 
igék : pikt fojt, pokt hajt, pükt brüten (kikeltet), cükt meggyújt, 
praesensök szintén -ktem-en végződik. — Ebben : jastare&/! kiürít 
bövölködik a factiv képző. — Még egy fölösleges csuvas eredetű 
tar képzővel megtoldva (1. NyK. I I I , 423) eléfordul a kt ezekben: 
ojuktar megijeszt, ru&tuktar részegít, vonzuktar átkeltet, uruktar 
lesodor, sopoktar savanyít. — A Bblia nyelvében is eléggé haszná
latos e képző ekt, ikt, kt alakban (V.ö. Wiedemann Gr. 100. 1.), de 
nem lehet p.o. a sarakt sírni-t alája helyezni, mert praesense -ktam 
végű (R. éoroktam, C. saraktam). Denominativnak látszik az erikt 
tisztít-ban (ere tiszta; Bbl.-ban irikt és ire), és szorosan véve a tüúükt 
tanít-ban is , a mennyiben tüAem} pr. tünemam tanulok egy névszói 
alapszót gyaníttat (a miről alább (B, 7. alatt). 

9) t, vagy néha d bizonyos számú igéhöz járul szintén f a c t i v 
jelentéssel, de nem oly gyakori mint az előbbi kt; praesens 1. sze
mélye -tem} dem. Példák: a) ovarí fölfú (ovar fölfuvalkodni), kinild 
fölkelt (kinil fölkel), korgusí futtat, kuskuíí lovagló ülésbe ültetni, 
purí bevinni (pur bemenni), msdd elaltat (mai feküdni, alunni), jamc/ 
elveszteni ( = jomdar R.; jam}jom elveszni), jükstüM füröszt (jüksti'd 
fürödni), vostuld nevettet, solrf főzni (éol főni). Ezenkívül rende
sen az m vagy >u/-végü benható denominativ igékhez (1. B, 1. alatt) 
járul, p.o. osem, praes. osemam fehéredem : osemd, pr. osemdem fe
hérítek , kumdang szélesedni j kumdangd szélesítni stb.; — b) Né-
m e ty 9) k-végü benható igetö, ha e végbetük előtt még mássalhangzó 
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(r, §) van, elejti ezen g, k-t a hozzájáruló t előtt: uzart zöldit (uzarg 
zöldülni), kagért görbít (kagerg görbül) , kost szárít (kosk szárad), 
tertest kerekít (tertesk kerek lenni), podort tör (podorg törni [törik]), 
pügürt hajlít (pügilrg meghajlani), joksart vörösít (joksarg vörösöd
ni) , lazert nedvesít (lazerg nedvesedni), sazert csorbássá tenni (sa-
zerg csorbát kapni), susurt megsérteni (susnrg megsérül, beteg lesz). 
így a sind ültet-ben a sinz ülni sin-né csonkult. Igaz, ezen ^r-végü 
benható igék némelyike bizonyosan denominativ ige, p.o. susur-g, 
kager-g, s így a t mint denominativképző járulhatott volna a névszói 
alapszóhoz közvetlenül: de a t határozott c s e l e k t e t ö jelentése 
a benható ige közvetítését teszi valószínűvé, s úgyis könnyen lát
ható, hogy a g, k elhagyása hangtani okból majdnem szükséges volt. 
— c) Ez : sogald állít, megállít csak a fent 4. alatti al képző köz
vetítésével származik solg állani-ból, mely sogald-ban elvesztette 
töbeli Z-jét; hasonló ehhez julald éget (Bbl. ban julat), ettől :jul 
égni; és talán jorat szeretni is, mely a Cs.pr.-ban joralt, ha jor va
lamit érni-töl származik (különben v.ö. NyK. III, 412). Mint idegen 
eredetüeket mellőzzük itt az -at végű factiv igéket, melyek -un végű 
benhatók mellett állanak (v.ö. NyK. III, 409 tarvan- alatt). 

10) l mint b e l s z e n v e d ő képző, egykét csuvas-tatár ere
detű példát *) nem tekintve, csak ezekben: pörtölam visszatérek, 
-fordulok (pőrd forgat; de benható is : gördülök, forgok, úgy hogy 
portóiam csak gyakorító is lehetne), kusketlem szakadok (kuSkedam 
szakasztok) , jörlam legördül, ledül (jörem volvo,' subverto C , de 
„gördülni" is). 

11) n, mint az előbbi : tujn hajlani (hajlik) íq/em flecto. Kü
lönben több csuvas-tatár eredetű igén eléforduló, p.o. usn- egyesül, 
petern bezáródni, pogon- gyűlni, saum- megfordul. 

12) s, as, aks : ilizam meg-, föléledek (ilem élni), ücazem ve
szekedem (v.ö. üz- hívni), kudaksam vetkőzöm, levetkőzöm (C. ká
dasam) v.ö. kudem hagyok, volgozam , ebben : volgozes virrad (v.ö. 
volgoldam fénylem, a miből egy volg egyszerű ige következtethető); 
urmuzam ordítok, ululo. — Megjegyezhető még : koncem megjele
nek, a mi = kojz- a Cs.pr.-ban, v.ö kojam mutatkozom, látszom 
,(C. kajám conspicuus sum). 

*) Mint p.o. NyK. III, 404. utl- megmenekülni, 412. puU- megromlani. 
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B) Névtőből igctő. 

1) w, és ng (vagy em, ang, mert ezen önhangzókkal lépnek 
mindig föl, noha nem lehet mindig meghatározni, vájjon az alapszó
hoz vagy a képzőhez tartoznak-e), praesens 1. személye -mam, -ngam; 
v a l a m i v é l e v e s t jelentő igéket képez, rendesen melléknevek
ből, mint a magyar ul, ül vagy odfikj, edfik]; megfelel a finn -ene de-
nominativképzönek (valkene-n fehérülök) s fölvévén a factiv d kép
zőt, -md, ngd (praes. -mdem, ngdem) végű átható igék keletkeznek, 
melyek a finn enta, entö'-féléknek feleinek meg (kovenna-n keményí
tek, tő : koventa. Példák: 
ola tarka : olang, olangd 
örza kék : örzang, Örzangd 
koklaka kemény : koklakang, 

koklakangd 
koja kövér: kojang, kojangd 
kumda széles : kumdang, -dangd 
taza egészséges: tazang, tazangd 
nuzna szegény: nuznang 
túra meredek: turangd 
pakma rest (ló) : pakmang 
jaklaka sima: jaklakang 
lapka alacsony: lapkangd 
löbka bő: löbkangd 
rumbuk zavaros: rumbukangd 
vür vér : vürang (véres lenni), 

vürangd 
siic korom: sücang (komosodni) 
song hab : songang (habzani) 
cera meztelen : cerang, cerangd 
coka sürü , vastag: cokang, co-

kangd 
Sue gyér : suem v. sueng (gyé

rül), suemd v. suengd (ritkít) 
narin%e sárga : narin^em v. -3ang 
küké magas (kükse C.): kük sem 

v. -sang, küksemd v. -sangd 

u uj : uem, uemd 
osal rossz : osaleni, osalemd 
oso fehér: osem, osemd 
izie kicsiny : izem, izemd 
angoser szűk: angoseremd 
üngürcük buta: üngürcükem 
üngse csendes , békés: üngsem, 

üngsemd 
kelge mély: kelgem, kelgemd 
koco keserű: koccm, kocemd 
kuatle erős : kuatlem, -lemd 
kugo nagy: kugem, kugemd 
kustulgo könnyű: kustulgem, 

kustulgemd 
kuzo hosszú: kuzem, kuzemd 
küzgö vastag: küzgem, küzgemd 
kücük rövid: küöükem, -kemd 
tosto ó, régi : tostem (elavul), 

tostemd 
tögede apró: tögedem, -demd 
tutlo édes: tutlem, -tutlemd 
nocko nedves: nockem, -kemd 
nugudo sürü : nugudem, -demd 
pengédé erős : pengedem, -demd 
polmeze gonosz, veszett: -mezem 
pise éles: pisem, pisemd 
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puro jó : purem, puremd 
puskvdo puha: puskudem , pus-

kudemd 
molo más: molem (változni), -lemd 
lele nehéz, terhes : lelem (nehe

zedni), lelemd 
lo&kudo gyönge : lo-kudem, los-

kudemd 
li& közel (lisd, Zí'sne-bcn) : lisem 

(közeledni) 
ludo szürke: ludem, ludemd 
vazok rézsútos : vazok emd 
veckes vékony : vcckczcm , vec-

kezemd 
volgodo fényes , világos : volgo-

dem, volgodemd 
vihkede hig : viskedem, -demd 

vusko herélt: vuskemd (herélni), 
sae szép : saem, saemd 
samrök fiatal: samrökem (meg

ifjodni) 
suto világ, világos: sutem, sut-

emd 
sagal kevés : sagalem, -lemd 
seme fekete: semem, sememd 
soA;so meleg: soksem , soksemd 
songo öreg: songem, songemd 
sögör sziik : sögörem , sögöremd 
tiuko sok: sukem, sukemd 
col ösz (szín) : calem (őszül) 
cücküdö sürü, gyakor: cüekü-

dein, cüöküdemd 
miindür messze: mündürem (tá

vozni). 
Van parem gyógyul, paremd gyógyít i s , alapnévszó nélkül, 

melynek azonban csak kevéssé elváltozott mása van meg: puro jó 
(parem- = finn parane, v.ö. finn parempa jobb, paraha legjobb). 
Szintígy alakilag ide valók : korang félre menni, lovang összebo-
nyolodni, és tünem tanulni; az utóbbinak factivuma Reg.-nál tüniikt 
(1. A, 8. alatt) nem tilúemd, mely azonban megvan a Bbl.-ban mint 
tumd, C. tömd (tanít), míg a tünem egy kis betücsérével a Bbl.-ban 
tumen} C.-nál iomen. A feltehető alapnévszó tüne (tune, toké) a ma
gyar tanó, tawtt-nak felelne meg, s „tudó"-t jelenthetett. 

A fentebbi példákból látható, hogy a kevésbé használt ang 
épen azon három példát is illeti, hol főnévi alapszóhoz járul a kép
ző : vürang, tücang, songang, noha ezek jelentése „veresedni, ko-
mosodni." Ebből azt gyaníthatjuk , hogy az aw</-ban benne van az 
an melléknévképzö ( = magy. os, es, 1. NyK. III, 425. 1.) s a tulaj
donképi igeképzö csak g, melyet mindjárt alább fogunk látni; így 
vürang tkp. vüran véres-nek volna származéka. Hasonlóképen rum-
bukangra. nézve, rumbukmellett rumbukan is van = zavaros. — Az 
m (em) képzőre nézve pedig — tekintetbe véve, hogy a magyar nyelv 
á megfelelő fogalmu igéket nagyrészt csak a comparativusalakból 
képzi (nagyobbal, kisebbít, rosszabbul stb. — azt sejthetjük, hogy 
egy a finn mpa-nak megfelö, de különben a cseremiszből kiveszett 
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comparativképzö, úgy hogy a tulajdonképi denominativ igeképzö 
az -em-féle igetökön nem volna megkülönböztethető', a milyen eset 
csakugyan eléfordul a cseremiszben, p.o. uzarge zöld, uzargem zöldü
lök, joksarge vörös : joksargem vörösödöm; így rilmbalgem szürkü
lök, homályos leszek, sűcalgem kormosodom mellett ('NyK. III, 428. 
emiitett) -alge-fé\e melléknevek tehetők föl: rümbalge, süéalge. 

2) g} k (praes. 1. szem. -gem, -kem) találtatik ilyen benható 
igékben : kagerg görbed, tertesk kerekedni, kerek lenni: tertez kör, 
kerekség, pügürg meghajlani: v.ö. pügiir görbehátú, susurg megbe
tegedni , megsérülni: susor beteg, sérült (NyK. III, 414.), cumui'g 
halmozódni, gyűlni: GUIHUT mind együtt, egész. Össze lehet vetni e 
képzővel a morvin g-t} melyj-vé is lesz (1. Ahlqvist, Mokscha-Gr. 
114. §.), p.o. purjan fehér v. krétás leszek , pur kréta, ervaj&n nő
sülök : ervei nő. Az illető alapnévszók nélkül ide számíthatók : lazerg 
nedvesedni, sazerg csorbásodni, kupturg ránezosodni, tilnzilg megful
ladni, podorg törni (törik), ponoskv. punusk penészesedni („penész" 
csak ettől: punuskuso). — Sőt ugyanide számíthatjuk a joksarg vö
rösödni, uzarg zöldülni, rilmbalg szürkülni, sücalg kormosodni igé
ket is, melyeknek jokmrge, uzarge, *rümbalge, *sil&alge (1. fentebb, 
és III, 428. 1.) melléknevek felelnek meg, s melyek jelentésük sze
rint mégis csak ez utóbbiaktól származhatnak ; a bennök elenyészett 
igeképző igen valószínűleg ugyan a mi g képzőnk, mely susurg, ka-
gerg-hen kétségtelen. Sőt a tertesk is meg ez utóbbiak sorába jöhet, 
mert tertez mellett van még tertaske kerek melléknév is. — Végre 
még néhány hangutánzó igét kell ide számítanunk: riizg zörögni, 
poc& megrázni, tósk tiporni, taposni, lépni, vüék vállat veregetni, 
susk fütyölni, mosk mosni (bátran nézhetjük ezt is hangutánzónak, 
azaz a mos-t az öblögető, locscsanó neszt festő alapszónak) — me
lyekre nézve arra emlékeztetek, hogy a hangutánzói alapszók név
szói jellemmel bírnak (v.ö. NyK. II, 349 s köv.), s melyeknek k, g 
képzőjét is az u.o. 357. 1. fejtegetett ga, magy. g képzővel azonosít
hatjuk. — Hogy készül az említett -rg-végü igék factivuma t kép
zővel, fent. A, 9. láttuk. 

3) t, d, főnevekből igéket képző, mint a magy. I (ol, el) vagy 
z (oz , ez) ; praesense -tem, -dem : komdest befedni: komdos fedél, 
kumukt fölfordít: kumuk fölfordult, haslag , turnust foltozni: turnus' 
folt, poldost begombolni: poldos gomb, pörömd szegélyezni: pöröm 
szegély, mundnrt fölgombolyítni (czérnát): roundura gombolyag, la-



CSEREMISZ TANULMÁNYOK. II. 59 

vert megöározni: lavra sár, lilmd nevezni: litm név, sinzald sózni: 
sinzal só. FöUetszok a következők , hogy -tam , -dam-on végződte
tik praesensüket: sörtned&m megaranyozok : sörtne arany , s?'ec/am 
megezüstözök : si ezüst, r?<s£am részegszem: rus'o részeg, lümedam 
enyvezek : lümö enyv. — Még gyakorító l képzővel van kormuhtul-
am markolgatok, kapkodok : kormuz marok. — Hangutánzó fciidürt 
mennydörögni és talán övört örülni, mely különben nagyon egyező 
a csuvas pberde-vel. 

4) sí, praes. -%tem, jelentésre nézve egyező az előbbivel: taust 
hálálni, hálát mondani: tau hála; ome&t álomban beszélni: omo álom. 
Ezen sí igen valószínűleg nem egyéb mint az esi, pr. eltem tenni, 
csinálni ige, a mit ixjolaU példa kétségtelenné tesz, mert még kü
lön is mondatik : jola estem v. jolam-éstem vádolok ; s így meg van 
lejtve a megfelelő finn staf std (ista, istci) denominativképzö is (p.o. 
oma saját: omittan sajátítok, vahva erős : vahvistan erősítek stb.). Ide
valóknak látszanak, noha alapszavaik nem mutathatók ki, még : fá
déit aprít, pelcU beszéli (talán = magy. felesel í), podest pattog (a 
fa égve), pöcrmt hunyorít, jálest megkötöz, jongekt (de jongez is) őr-
leni. — Ez: sojest dicsekedni, ettől: So/a hazugság, dicsekvés csak 
az am-végü praesens által tetszik föl; azonban ezen awt-ban valami 
reflexiv v. passiv elemet gyaníthatunk, mert hasonlóképen jongo 
munkától szabad-tói lesz jongéhtaxw = jongo liam, a mi nagyon a finn 
stu} sty képzőre emlékeztet, melyben az u, y belszenvedö jelentést 
csatol a sta, sta-höz (omistun sajáttá leszek, vahvistun erősödöm, 
v.ö. onnan, tő : ania adni és antau adni magát); a cseremiszben is 
alkalmasint valamikor úgy készült egy reflexivo-passivum, mint a 
mordvinban morávsm éneklödöm, ettől: woran éneklek, s innen ma
radt a jongestí<w-ban az am-nak belszenvedö értéke a -síern-beli em-
nek ellenében: — Mint jongéktam van még songe&t&m habzóm : song 
hab, verest&m kerülök valahova, valamibe (nona/jy): ver hely. 

5) Ké p z ö n é l k ü l (legalább látszólag a nélkül) való de-
noininativumok (v.ö. fent. 2. alatt) , melyekben értelem szerint egy 
magy. I, 02-féle képzőt föl kell tenni, még következők: iipsem szag
lom (szaglik) : üpk szag, keldem kötözök : Jcelda kéve, jpeöem kerítés
sel bekerítek : peée kerítés, piiem elrekeszteni (folyóban kerítéssel) : 
püa ilyen kerítés, segerem megszorítok, szűkítők : seger szoros, szűk, 
énmurem összehalmozok: cnmur mind együtt, egész, supmfam csó
kolok : mpml csók, soktum szitálok : sokte szita, levem langyosodom, 
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olvadok : leve langyos; ojarem felderül : ojar derű nap, sopem sa-
vanyodom: sopo savanyú, hímes havazik (tehát l.szem. lumam vol
na) : lum hó, pilem fürészelek : pila fürész , huzam hugyozom : kuz 
húgy (kuz vüt : húgy víz). — Ezek közül pitém = orosz ÜHJIHTÍ., 
valamint pila = iiHJia, a többi olyan mint a magy. húgyni (v.ö. hugyó 
disznó) = hugyozni, vagy a finn tuuli-n fúvók (szélről mondva) a tuuli 
szél főnév mellett. Az elenyészett képző alkalmasint a fent. 2. alatt 
tárgyalt g. 

6) al, pr. -alám, csak c kettőben látszik denominativképzőnek : 
tüngalam kezdek: tüng tő, alap, kezdet, és lupsal&m ostorzok : lups 
ostor. Gyanítjuk, hogy ezen al csak az A, 4. alatti egyszeriséget je
lentő al (pr. -alám) , s az első igeképző nem látszik meg, mint az 
előbbi 5. pont alattiakban. — Különben az Z-t (nem al) mint deno-
minativ igeképzöt a cseremiszben idegenszerűnek bizonyítottuk be 
(NyK. I I I , 422.); mint egykét példáját hozzuk még föl: amalem 
alszom C. (v.Ö. omo alom R.); olalem = olangdem: óla tarka, oral-
em halmozok: ora halom, tériem hízom: terr kövér. 

7) kty a fent A, 8. tárgyalt factiv képzőt, ugyanott két példá
ban denominativnak mutattuk föl: érikt tisztít (ere tiszta), és tüúükt 
tanít, melynek hiányzik alapnévszava. Van még olmukt kijavít, meg
igazít (C. olmaktem reficio) ; de vájjon az olmo hely (hol valami van) 
szótól ered-e, úgy hogy mintegy „helyrehozni" volna ? — Lehet 
mint hangutánzót még ide számítani ezt: sezektem frecscsentek, és 
ezt: swoktam sírok, noha praesense am-rógü, a mi a jongestam sze
rint (1. a 4. pontban) magyarázható. Ugyanígy az urmuz ordít, vst 
ásít, rongecl böfög hangutánzók is am-praesenssel vannak , illetőleg 
belszenvedő-jellemüek. 

8) nz, «c ezekben : wpsmzam szagolok, megszagolni: iips szag ; 
uksiníam okádok, jiginz&m csuklóm , lok&inzam oldalt faragni (fát 
az ács), türvenca,m prüszenteni — a három utóbbi hangutánzónak 
vehető; ?o&si/iz-tól van loksiiemo befaragás (fán, jelül) , tehát c lép 
föl wc (?JS) helyett. 

9) sk ebben : sedeskem a sede harag-tói; és ebben : leveskem 
hervadok (mitől ? leve langyos, olvadó). 

10) i (5) ebben: munzem tojók (muno tojás, v.ö. a finn munin 
tojók, muna tojás. Összevethető a raagy. o?, ez-zel: munzem mintegy 
=s= monynzok. 
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11) tat ebben: kovorfatem kevélyködöm (mache den stutzer, 
kovora) v.ö. kab'irtalta.s sich stolz raachen Bbl. (Máté 23, 5.): ka-
b'ir kevély. 

Van ezeken kívül még néhány idegen (csuvas-tatár) eredetű 
igeképzö, melyeket itt nem hoztunk megint föl, névszerint: 

-kai g y a k o r í t ó (praes. -kalem) 1. NyK. III, 424., pedig úgy 
sincs hiánya a cseremisznek eredeti gyakoritokban; — dar} tar fa c-
t i v képző (praes. -darem, -tarem) III, 423. az A, 8. alatti cseremisz 
kt helyett; — lan, benható d e n o m i n a t i v u mokat képző (praes. 
-lanem) III, 422. a cser. -em, -ang fent. B, 1. helyett, valamint facti-
vuma -landar = cser. -mid, -angdf — l, d e n o m i n a t i v (praes. 
-leni) III, 423. a cseremisz t} d helyett B, 3. 

Még egykét szót kell az orosz eredetű igékről is mondanunk, 
melyekről NyK. III, 420. azt állítottuk, hogy a cseremisz nyelv min
den saját új képző nélkül veszi át. Reg.-nál ezeket találjuk: strojem 
építek, torgajem kereskedem, tojewi rejtek, temetek,pilem fürészelek; 
több van a Bbl.-ban, és pedig rendesen -ajem praesensü, hol az orosz 
ige a-végit (inf. aTb, praet. -a.n>): obizaj- megsérteni oóaaca-, kapaj 
ásni Kona-, 3aKona-, #voraj- beteg lenni, XBopa-, togadaj megsejdíteni, 
flora/ja-, tumaj gondolni, p,ymsí-,pitaj- megpróbálni, ntna-, blagoslov-
laj- megáldani, óji&rocnoBJiH-, pravdaj- megigazít, onpaB#a-, rabotaj-
dolgozni paóoTa-; — hol az orosz igető é ('fe)-végü, a cseremisz -éjem 
praesensü: govej- (Cs.pr.-ban) roBt-, pospej- megérik nocirb-. Ezek
ben úgy látszhatik, hogy az orosz praesensből indulnak k i , mely 
-aju, -eju (egyesi 1. szem.), mint mi is I I I , 420.hittük; most azon
ban majdnem valószínűbbnek tartjuk, hogy aj itt az idegen igét 
áthonosító képző ( = ge fent. B, 2, mely el is tűnhetik, B, 5.), s hogy 
a cseremiszben is az orosz igejulajdonképen denominativ képzésre 
szolgáló alapszó gyanánt vétetett; erre nézve tessék összevetni az 
itrajem expurgo igét (C. és Bbl.) Ura purus-tól, s azt, hogy a szó
képzésben az oroszeredetü aj, ej-végü cser. igetönek aje} eje telje
sebb alakja tűnik föl néha: pospejema, pora (a megérés ideje), obi-
íajenat megsértettél (-aje-n-at). Hogy azonban főleg az orosz prae-
sens vétetik tekintetbe mutatja dostan = flocTa(TLCfl), praes. flocTaHy, 
pereg- őrizni = inf. óepeib, pr. óepery. Némi változtatás látszik eze
ken is : torgej- kereskedni (torgejela) R. torgaj (torgajme) = for
góvá-, pr. torguyx , trujésa = trudajmciún , sovetaj- = sovétova,-, pr, 
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sooetuju } popaz- = popada-, otkaz- — ofknza-, vajé- egyezkedni = 
radi-[sa]; lo C. (lojenet fogtak) = lövi-, prost'- (prost'e) megbocsát 
= prosii-. Egészen egyenlő pomni emlékezni = ÍIOMHH-. 

Mindenesetre föltetsző, hogy az oroszból vett igék csak em 
praesensüek, s ez a pracscns illeti a ge képzőt, s az itrdjem imént 
említett denominativumot; de szintoly föltetsző , hogy a csuvas-ta-
tár eredetű igék is, kivétel nélkül cm-praesensüek, noha jelentésük 
szerint, a mint a következőkben az em és am-praesens különbségét 
ki fogjuk fejteni, egyet mást bizonyosan aw-praesens illetett volna. 
Ez arra mutat, hogy ezek is csak egy áthonosító képzővel vétettek 
át, melynek nyomát még abban látjuk, hogy némelyik ezen igetök 
közül a szóképzésben vagy a ragozásban o, e-vel bővül meg (mely 
önhangzó az eredeti esuvas-tatár igetőben nem volt), p.o. tísuomas 
egyesülés, petére zárj, kalasen (part. perf. kalase-n) stb. így tehát 
némileg magyarázhatóvá tehetjük azon mindenesetre föltetsző lát
szatot, hogy a cseremisz nyelv idegen igetőket minden közvetítő 
képző nélkül vett volna által. 

C) Állító igeragozás. 
A p r a e s e n s (indicativi) egyes-számában a cseremisz igera

gozás egy különös kétféleséget mutat, mely azonban nincs meg any-
nyira más módban vagy időben (kivéve az egyszerű praeteritumot), 
s az igétől származó névszókon sem vehető észre. Ugyanis az igék
nek egy része így képzi praesense egyes-számát: 1. arn, 2. ad, 3. es, 
másik része meg így: em, ed, a. S hogy ez jelentős különbség, nem 
csak abból tűnik ki, hogy bizonyos igeosztályok határozottan az egyik 
vagy a másik módot követik, p.o. az -ald-íéle passiv igék az am-félét, 
a Atf-képzőjü factiv igék az era-félét, hanem abból is, hogy különben 
egyező-hangú igék különböző jelentésöket az így különböző prae-
sensalakhoz kötik, p.o. kodam maradok: kodem hagyok, kolam hal
lok : kolem halok, tolam jövök : tőlem rablók, sinzam leülök: smzem 
ülök, és tudok, temam megtelem : temem töltök; — s ezért nem érthe
tünk egyet Wiedemannal, ki ezt csak a „bindevocal" jelentéktelen 
különbségének tartja, s inkább helyeseljük Castrén eljárását, ki e 
különbség szerint két conjugatiót állít föl. De nem tudjuk még, mi
ben áll ez alakkülönbség lényege, s ennek kikutatása végett, min
denek előtt tudnunk kell, hogy mely és milyen igék ragoztatnak az 
am vagy az ewi-féle praesens szerint. 
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Az am, ad, es-praesenst veszik föl a) minden aZcZ-képzöjü bel
szenvedő igék, 1. fent. A, l .j b) az ld-ve\ képzett gyakoritok, A, 2.; 
c) az ál-hű képzett egyszeri cselekvést jelentők A, 4.; d)az Z-képzöjü 
gyakoritok A, ő.; e) az esí-képzöjü gyakoritok A, 7.; f) az em, és 
ang-képzöjü benható denominativ igék B, 2. ; g) némely est kép-
zöjü benható denominativum, 1. B, 4. alatt. — A többi egyes, egy
szerű alap- vagy ritka használatú képzővel alakult igék között am 
praesenssel vannak a következők, úgy benliatók mint áthatok, me
lyek közül először a benhatókat soroljuk föl: 

ejam úszom toSt- bíz[ik] sor- szar[ik] 
uksinzam okádok tüng- megmereved- sorokt- sír 
urmuz- ordít [ik] sinzal- nyerít 
ust- ásít peled- virágoz [ik] siní- leül 
kod- marad pörd- forog síi- elszalad 
koj- mutatkoz[ik] piz- ragad, gyulád su- érkez[ik] 
kost- jár mod- játsz[ik] sum- elfárad 
kiáil- fölkel jom- elvész sü- rothad 
kumal- meghajol, kö lekt- kimen-ni coé- szület[ik] 

szönt jükstül- fürd[ikj öué- érz[ik], tetsz[ik] 
kuj- basz[ik] Ham leszek öram csudálkozom 
kurguz- szalad, fut li- megel[ik] iliz- megéled 
kusk- felnő lüd- fél, ijed Némileg az enni, in
kuskuz- lóra ül ronged- böfög ni igék is idevonha
kuz- hugyozfik] voz- es[ik] tok (v.ö. eszik, iszik): 
kii- föl, ér[ik]. vozl- szégyenkedik] kockám eszem 
tem- megtel[ik] sogol- megáll, fölkel puram rágok 
tol- jö sol- fő, forr jüam iszom 

Az um praesensi í átható igék ezek : 
uíam látok tod- fon pid- köt 
üZam hívok turz- dörzsöl pust- öl 
üpsinz- szagol tüngal- kezd man- beszéli 
üst- letörül türed- arat mosk- mos 
ket- bír (posse) nálam veszek mu- talál 
kol- hallani nel- nyel muzed- jövendöl 
kural- szánt nökt- nyúz sel- szel, hasít 
kusk ed- szakít nüz- vakar ser- fésül (v. fésül
kür tép pock- nyit ködik) 
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sokt- szitál 
si- ráz 
§iz- érez 
sukt- kendert áztat 

sups- húz 
sul- szab 
süsk- betöm 
cüc- bezár 

jod- kérdez 
levéd- fed 
lukt- kivisz 
lud- olvas 

Ellenben em, ed, a-val képzik praesensüket: a) a kt és <-végü 
factiv igék, A, 8. és 9.; b) a t, d-képzőjü denominativ igék B ; 3 . ; 
c) az est képzöjü denominativumok (néhány kivétellel B, 4.); c) az 
aZd-képzőjü egyszeriséget jelentök vagy kicsinyítök A, 3. ; d) k, g-
vel képzett denominativ igék B, 2. , valamint többnyire a képzőte-
len denominativumok B, 5 . ; e) az eá-képzöjü gyakoritok A, 6. — 
Ezen kivül a valamely idegen eredetű képzővel alakult igék (dar, 
lati, landar, l, kai), valamint általában a kölcsönvett igék (melyek 
a NyK. III, 401—420. kimutatott idegen eredetű szék között elé-
fordulnak) mind ew-mel képzik praesensüket. — A többi egyes em
ez igék közül itt csak a nem áthatókat kell megemlítenünk: 

engdew égek (tüz) 
engert- támaszkodni 
er- melegedni 
oj- ijedni 
or- megveszekedik 
ovar- fölfuvódni 
osked- lép 
il-él 
ifán- megered (fa) 
üöaz- veszekedni 
kaj- menni 

kokr- köhög 
konc- megjelen 
kol- meghal 
kölm- fagyni 
ki- feküdni 
kuŐ- hág 
ner- szunyád 
nör- ázni 
pos- elcsendesedni 
pur- bemenni 
mai- hál, aludni 
most- elfárad 

mi- oda menni 
jarn- reméli 
jul- égni 
jüks- hűl 
rüps- inog 
vonz- átkel 
ser- haragudni 
set- kikel (vetés) 
sinz- ülni 
suz- éhezni 

keök- lógni 

Már most visszatekintve az egyik és másik félhez tartozó 
igékre, szembe tűnik mindjárt az, hogy a benható igék egyik főosz
tálya, az ald-íé\e reflexivo-passiv igék az awi-praesenst követik, s en
nek ellenében a kt, f-féle factiv igék az era-praesenst; meg kell itt 
emlékeznünk arról, hogy az ald-íéle belszenvedö igék a legtökéle
tesebben megfelelnek a magyar ód, ó'd-féléknek, a melyek pedig ív
esen ragoztatnak: -ó..om, -ódol, -ódik. Ezt tudva, továbbá némi fon
tosságot nyer azon körülmény, hogy épen az egyes am-végü igék 
között van több, mely magyar ikes (om, 61, ik) praesensü igével 
egyértelmű, v.ö. voz- = es[ik], sor = szar[ik]. Végre egyes igető-
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ket tekintve, melyek mind em-eü mind am-on végződtetik prae-
sensüket, p.o. térnem és temetni, kodein és Jcodam (1. fent. 02,1.): bizo
nyosnak állíthatjuk, hogy a cseremisz am, ad, es-praesensi igealak
ban egy belszenvedö vagy reflexív képzőelem lappang, legalább 
mind azon igékre nézve, melyek benható értelműek. S minthogy 
tudjuk, hogy a cseremisz a, főleg Reguly erdei dialektusában, ne
hezebb súlyú hangzó , azt mondhatjuk egyszersmind , hogy az am 
némileg (a mint fent. B, 4. alatt érintettük) a mordvin -ávan, finn aun, 
még látható belszenvedö képzővel való praesensvégeket tükrözi 
vissza. S miután ezen cseremisz am, ad, eS-praesenst már egyszer a 
magyar om, oZ,i7í-féle praesensalakokhoz hasonlítottuk, megjegyez
hetjük még azon összetalálkozást is , hogy a cseremiszben is már 
csak az egyesszámban maradt meg ezen jellemző alakküíönbség, 
épen úgy a mint a magyarban sem különbözik az i'&esek többes
száma (unk, tok } nak) a nem-tárgyi igeragozás praesensbeli többe
sétől. Az ara-nak ellenében az em épen csak anem-passiv vagy nem-
reflexív igéket jellemző praesens volna, melyek vagy áthatok vagy 
benhatók lehetnek, p.o. ü él = finn elei, a mint p.o. a factiv í-vel 
való em-es igék is a finnben ta, td-n végződő igetöknek felelnek 
meg. Csak az föltetsző és az am-nak imént adott magyarázatával 
látszik ellenkezni, hogy vannak am-os átható igék is , nem csak a 
fent elésorolt vegyes igék, hanem p.o. az aZ-féle gyakoritok vagy 
egyszeriséget jelentök közül is mind azok, melyek áthatok. Ennek 
azonban kétféle oka lehet, a) Minthogy már abból, hogy az am-os 
igék különbsége csak az egyesszámra szorítkozik, világosan kitűnik, 
hogy maga a cseremisz nyelv azt már elhanyagolja, tehát annak 
valódi jelentési értékét sem érzi többé, semmi sem képzelhető köny-
nyebben mint az , hogy jelenleg sok ige (az átható nm-osak közül) 
csak jogosulatlanul, azaz hibásan (némi nyelvzavar vagy nyelvrora-
lás folytán) használtatik a belszenvedök alakjával (körülbelül úgy, 
mint egy debreczeni koldus i^y is találja megköszönni a kapott 
alamizsnát: adjék az isten ezer annyit érte), b) Lehet, hogy némely 
io-ének am-ia a nélkül is jöhetett létre, hogy benszenvedő igeképzö 
láppangna benne. Itt főleg arra lehet figyelmezni, hogy néhány am-
os io-ének a finnben e-n végződő igetö felel meg : kol hall = f. kuule, 
t0l jg = tuh, nel nyel = nvole, lekt kimegy = f. lahte; evvel némi 
összehangzásban van, hogy az tm-képzőjü denominativ igék (me
lyek -emam praesenssel, de különben belszenvedö jelentéssel is van-

NVELVT. KÖZLEMÉNYEK. IV. 0 
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o: pokt b) tolás, tő: tol 
1. po'ktm Egy.-sz. 1. tol'rwi 
2. po'kter/ 2. tol«d 
3. po'kta 3. toles 
1. poktewa' Több.-sz. 1. tolona 
2. pokteeZa' 2. toWa 
3. pokta'tZ 3. to'lod. 

nak a finnben -ene (pr. ene?í)-féléknek, s az al (pr. -alám) gyakori
tok szintén finn -de (pr. -e/en)-féléknek felelnek meg. Itt tehát va
lami mélyebb hangtani viszonyt sejthetjük. Azonban mégis többet 
tulajdonítanék az első oknak; mert igen valószínű, hogy az am-m&l 
együtt járó 3. személybeli es valóban csak az eske „maga" marad
ványa, = magy. ik (a finnben ikse, ifse, Hite), mely tehát csak az 
igazi reflexív igéket illethette eredetileg és jogosan. 

1) J e 1 e n i d ö (jelentő mód), mely egyszersmind futurumot is 
jelent, mint sok más nyelvben is. Az aí elhagyásával kikerülő igető, 
a praesensben következő két ragozásmód közül valamelyiket követi : 

a) poktaS, 
Egv.-sz. 

Több.-sz. 

Ezen ragozási mintával egyezöleg elég példát találunk a „Cse
remisz mondatokban" is: 

Egy. sz. 1.: a) kérem, t'iem v. ciem, puem adok, ol'era, enanem, 
kaein megyek, koldem, jamdelem, vucem, pagalem, kucem, malem, 
sinzein tudok, Sinzem ülök, onzuktem, puksem, tülem, sarnem, mos-
tem, punem, kerektem; — b) Salam, kolam hallok, lüdain , nálam, 
tolain, kondustam, kecalam, liam leszek, ulam vagyok, uzam, ketam 
possum, tüiíemam, kodam maradok, Sonam. 

Egy. 2. : a) ested, kolded, kuttured, iled (8,53.); — b) kodad 
maradsz, tolad, uzad, ulad vagy. 

Egy. 3 . : a) solda, esta, solga, oía , torgaja, tolaza, engerta, 
kuéa, sinza ül, sinza tud, nörta, posta, keca; süra, pua fú, jóra, po-
dorta, sokta, éongesta, jorata, vaska, pokta, mosta, mala, kia fek
szik, voza ír, sarna, pua ád, keckera, kica, moskukta; — b) kojes 
(v. koes) látszik, kostes jár, kockes eszik, köles hall (Cs.pr.), jodis 
kérd (jodeS Cs.pr.-ban), kucaldes fogódzik, küleS kell, lies lesz, to-
les, koítales merít, íues ér, volgaldes, paremes, tízes lát, lüdes, cu-
ces érzik, sones (Cs.pr.). 

Több. 1.: a) estena, coklena, kaena megyünk, oldena fütiink, 
ruena vágunk, kalasena mondunk (Cs.pr.) ; — b) kodona maradunk, 
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muna találunk, kostona já runk, ulona vagyunk, jükstülena fürdünk, 
tüngalena, nöraldena. 

Több. 2 . : a) —. b) toloda jötök, uzeda láttok (Cs.pr.). 
Több . 3 . : a) pagalad, manad, solgad, túlad, pogonad, kondad, 

koldad, moktat, ólat, congcstat, strojat, potarat, suktat, kueat fognak, 
jo ra ta t , südat. — b) ulod vannak (ulut Cs.pr .) , lit lesznek (Cs.pr.-
ban lijut is), tolod jönek, pustot megölnek, socut születnek (Cs.pr.). 

A fülhozott példákban szoros szabályszerűség mutatkozik, a 
mennyiben némely igét többször vagy az a)- vagy a b)-rovatban ta
lálunk, s a Reguly szógyűjteményében minden itt egyik a)-rovatban 
álló igének praesense em-inel, ellenben a b) rovatokbelieknek am-
am-mal van följegyezve. Azonban mégis akad egykét kivétel a 
Cs.m.-ban. így Cs.m. 101. van iliim élek, lakom, míg 211 . 234. ilem 
van, s a többi eléforduló személyek is az utóbbival egyeznek: 853. 
iled', 1G5. 295 ila lakik, él, 36. ilüdt 242. Had élnek. í gy 259. temem, 
sat ior , a mit egyszerűen témámra, kell megigazítani, mert temem 
az átható, temam a benható alak, melyet a szógyűjtemény „jól lak-
ni"-val fordít. Szintígy 87. miek megyén és 434. mia, 152. kajék és 
118. 235. kaja; pedig mia, kaja mellett szól a szógyűjtemény sze
rinti 1. személy miem, kajem és 119. kajád mennek ; 86. kae megyén, 
tán csak hibásan van fordítva e h. „menj", s 100. pize fogódzik, 
e. h. „fogódzott", különben pizek kel lene; 286. keckere e h . keckera 
(v.ö. 741.). — Meg kell j egyezni , hogy az idam vagyok (v.ö. ulad 
vagy, nlona vagyunk, uloda vagy tok , ulod v. ulud vannak) egyesi 
3. személye nem idek hanem ido, a többesi 3. szem. uJod-nak épen 
úgy felelvén meg, mint a pöki a a poktad-nak. 

Tulajdonképi praesensképzö a cseremiszben oly kevéssé lát
szik, mint a finnben; hogy az egyik i'ovatbeli alakok az em, ed zárt 
szótagokat e hangzóval* ejtetik, arra emlékeztet , hogy a birto
kosszemélyragok m, d is szeretik magok előtt az e hangzót, 1. NyK" 
III, 4 3 5 . ; a pöktem , pökted valódi tője, mint fentebb 49. 1. láttuk, 
alkalmasint pokto, s az evi, ed tökéletesen egy fokon áll a finn a-
végü igetök an, at-végü. 1. 2. szem. praesensalakjaival (ajan, ajaí = 
pöktem, pökted, vagy hogy azonos igéket válaszszunk : hdctem, iuk-
ted = saatan , saatat,tö: saa'Ja). Most az is világos , hogy miért 
van a 3. szem.-ben pokta, a súlyosabb a-val j ez ugyanis megfelel a 
finn 3. személybeli kettős önhangzónak aa} tehát : pokta = ajaa, 
sukta = saa t taa ; a többesi 3. személyben nyilván csak a többesi 

5 * 
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t v. d (1. NyK. III, 434.) járul az egyesbeli a-hoz : ad v. ál. — Prae-
sensképzöt nem láthatunk a tolam, tolad-han sem , melyeknek a ja 
határozottan egy belszcnvedö vagyis legalább kivált benható igéket 
képző factor, a mint fentebb láttuk. Csak az föltetsző, hogy ezen a 
nem csak az es 3. személyrag előtt, hanem a többesi na, da, t előtt 
is o, e-vé gyengül, vagy épen egészen kiszorul (v.ö. mttna, lit), a mi 
által azonban legalább a többesi 3. személyre nézve megint egy a 
kétféle praesensragozást megkülönböztető vonás jő létre. Különben 
az am-féle praesens többesi 3. személye iigy van képezve, mintha az 
egyesi 3. személyben nem es, hanem o, e volna, mint van is az uh 
„van"-ban j érdekes tehát tudnunk, hogy a Bbl.-beli dialectus ismer 
egy -e&es-végü többesi 3. személyt, mely a t (at, ot)-félévei vegye
sen használtatik ugyan, de a mint könnyen látható, eredetileg csak 
az a?n-féle igék praesensét illethette, melyeknek egyesi 3. személye 
is es-végü ; az vbe eléfordúl különben a praeteritumban, mint töb
besi 3. személy, megfelelvén a finn -ivat, -ivat-nek (Regulynál -eve, 
p.o. toleve = finn tulivat jöttek), s ebből látjuk, hogy az ebes-ben 
nem többesjelelö az S, hanem ugyanaz a mi az egyesi 3. személyben. 

2. M ú l t i d ő (praeteritum). Ennek Regulynál két egyszerű 
s egy, vagy ha akarjuk két összetett alakját találjuk, míg Castrén 
ésWiedemann (a Bbliából) csak egy praeteritumot ismertetnek, még 
pedig a tulajdonképen összetettet, s a valóban egyszerű praeteritum-
nak mégis előforduló egyes alakjait az utóbbi meg nem külömböz-
teti, mert nem kerül ki belőlük teljes ragozási minta. Itt a Reguly 
erdei- cseremisz nyelvét illetőleg, a jegyzeteiből vett ragozási min
tákat egyszersmind a Cs.m.-ból gyűjtött példákkal fogjuk igazol
hatni. A jelentésre nézve szoros különbséget az egyes praeteritumok 
között nem tehetvén, csak I. II. III. praeteritumnak fogjuk nevezni. 

a) I. P r a e t e r i t u m : 
Egyes-sz. 1. tótom Több.-sz. 1. to'lna 

2. to'luc 2. to'lda 
3. to'lo 3. tole've. 

Ilyen praeteritumalakok találkoznak a Cs.m.-ban következők : 
Egy.-sz. 1.: öröm, elem valék, uzalem, uzom, ko'fum 226. 511. 

ko'Iom 9. 632. (hallottam, haliám), kumaTem, kuckóin (felnőttem), 
tofom, tünemem, tüngaíem, nalem (vettem 108.; na'lim 7. 70., naíem 
848.), púm (adtam) 69. 4., püéküm , nnim (találtam) , muskum , jo-
mom, lim lettem, vucom, sörem, Suum 198. (§um 207. értem), solom. 
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Egy.Bz. 2.: űzőé hittál, toleőj nalec, puc adtál, voc 727. (e h. 
vozoc). 

Egy.-sz. 3 . : ele vala, uzo, kurguzo , küskcde, kete (potuit), 
kocko evett, kodo maradt (92. csak kot), toío, na'íe, puo adott (372. 
458. pu) , püzaldo izzadt, pize kapaszkodott, muo talált, mane (hí
vott, mondott), lie lett, lekte kiment, lüde, jomo, vozo esett, sele 
(szelt, osztott), Sogaíe állott, sile elszaladt. 

Több.-sz. 1.: el'na valánk, kotna ettünk (kock-tól), uzna láttunk, 
kecalena v. kecalna kerestük, tülena tízettünk, tolna jöttünk , suna 
értünk, jüna ittunk. 

Több.-sz. 2. (nem fordul elé a Cs.m.-ban). 
Több.-sz. 3 . : eleve valának, kodevc (233. maradtak) , kodeve 

(40. hagytak) , tol'cvc , tarleve , naleve , üzevc , uzaleve , övörteve, 
ol'evc, kercve, kondeve, kaeve mentek, keckcvc, puzleve elromlot
tak, pukscve, puevc, mosteve, muevc, mieve, jorateve, jükteve, lieve 
lettek , viseve mértek , salaneVe, sogaldeve, sükalaldeve , sorieve, 
cialdeve. 

b) II. P r a e t c r i t u m : 
Egy.-sz. 1. po'kto&om Több.-sz. 1. poktó&na 

2. po'ktoseé 2. pokto&ta 
3. po'ktos 3. (pökte've, az I. praet. szerint). 

Példák a Cs.m.-ban: 
Egy. sz. 1.: estesem, ilisem laktam, optosom, ol'osom, uzalsem 

eladtam, övörtesem , onzosom , koldosom (812.'kolduöom), kaesem 
mentem, kanesem, kódosom 479. hagytam, kucusom fogtam, kecker-
sem, kudaldesem felhagytam, tarleiem, palesem, postesem 107. (pös-
tösöm 162.) , poktosom , potarsem , mostosom elfáradtam , maiesem 
háltam 114. (malsem 280.), misem, jolostosom, jarsem, rusom vág
tam, vaskesem , vastaldcsem becseréltem, sajlesem, sirudesem, sörö
söm, sinzesem tudtam, südösöm. 

Egy.-sz. 2 . : kodosoc hagytad 424., miset' mentél 585. 
Egy.-sz. 3 . : estes, értei, ilisélt, lakott, ol'os mondott 392. (olus 

540.), kolos meghalt, konduS hozott, koldos küldött, kaes v. kajes 
ment, kére •, kockcs evett, keckeres, kudalkoldos 464., kódos ha
gyott, kücös kert, tazalancs, nörtös, nangaes, poktos, podorgos 273. 
(pudurgos 472. 702.), pucs adott, purefi, potes , podestes, puzos, lüs 
lőtt, rüzüs, saurnas 150., carnes, solgus állott, cerlanes, sorva'le 
kért, sorases, senis Cs.pr. (győzött). 
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Több.-sz. 1.: ofusna beszélltünk 81. (oFosna 507.), estesna, ilis-
na kodosna hagytunk , engedtünk ; kustosna , kueusna, kondusna, 
kaesna, potaresna, misna mentünk, malesna, sorvalesna. 

Több.-sz. 2.-ra a Cs.m.-ban nincs példa; a több. 3. személy 
úgyis az I. praet. szerint való, s fentebb az illető példák között az itt 
szereplő igéknek is egy része található. 

Ha most az I. és II. praeteritumra fölhozott példákra tekin
tünk, azt vehetjük észre, hogy az I. praeteritumot főleg az am- prae-
sensü igék, a Il.-dikat főleg az m-es igék képezik, nem tekintve a 
többesi 3. személyt, mely valamennyinél csak az I. szerint képez
tetik, így csak az I. praeteritumban fordulnak elé: kol- hallani, tol 
jőni, tünem- tanul (s e szerint alkalmasint a többi -em-képzőjü de-
nominativumok is), tüngal- kezdeni, kück- nőni, nal- venni, pück-
metszeni, mu- találni, musk- mosni, jom- veszni, li- lenni, vuc- vár
ni, su- érni, üz- hívni, voz- esni, sel- szelni, sil- elszaladni, kod- ma
radni, ul- lenni (elem stb.) — és ezek mind am-praesensüek. Ellen
ben csak a II. praet.-ban fordulnak elé: il- élni, opt- rakni, of- mon
dani, Övört- Örülni, onz- nézni, kold- küldeni, kaj- menni, kan- pi
henni, kod- hagyni, kuc- fogni, kecker- kiáltani, kudald- fölhagyni 
vlmivel, tarl- bérelni, pal- megismerni, pöst- ponere, pokt- hajtani, 
potar- végezni, most- elfáradni, mai- hálni, mi- menni, jolost- kötni, 
ru- vágni, vaske- sietni, vastald- cserélni, sajl- választani, sind- ül
tetni, sör- fölbontani, lebeszéllni, sinz- tudni, síid- parancsolni, ert-
múlni, kol- halni, kond- hozni, ker- verni, küc- kérni, tazalan- föl
gyógyul, nört- áztatni, nangaj- vinni, podorg- eltörni [törik] , pur-
bemenni, pot- végződni, repedni, puz- rontani, lü- lőni, rüz- ránczi-
gálni, saurn- fordulni, őarn- megszűnni, solg- állani, cerlan- megbe
tegedni , sorval- kérni, soras- beleegyezni, sen- győzni, kust- tán-
czolni, — és ezek mind e/n-pi-aesensüek, kivéve az egy ru vágni-t. 
Mind a két praeteritumban csak ezek fordulnak elé: uzal- eladni 
(uzalem és uzalsem), koék- enni (kocko (és koőkes), pu- adni (puo 
és pues), est- tenni (estena és estesna), és az L-ben még tül- fizetni 
(tülena, noha ewi-praesensü). Ez még sem lehet egészen esetleges
ség, habár aránylag csekély terjedelmű is a kutatásunk alapja, a 
Cs.-mondatok ; de ezek nem mondva csináltattak, hanem hallás után 
följegyeztettek; különösen nem lehet esetlegesség, hogy az ugyan
azon egy gyökből való kod- maradni és kod- hagyni igék közül 
amaz épen I. praeteritumot és am- praesenst, emez pedig II. prae-



CSEREMISZ TANULMÁNYOK. II. 71 

teritumot és etn praesenst képez. A Bibliában is találkozik néhány 
s-es praeteritumalak : öudesam (R. südösöm), popeXam , pcrcgesain, 
golt'isam (R. koldoíom), kelcsesae, kodesac (elhagytál), kesna men
tünk (R. kaesna), kodesna (elhagytunk), pálcsna, trujesna, tur-
^esna, — s ezek is mind em-pracsensü igéktől valók , csak kuske-
desna , Saraktasna am-praesensüektöl; a Cs.pr.-ban, hol különben, 
mint a Bibliában is, többnyire n-es praeteritum van (a melyről alább), 
előfordul s-sel c három : puros bement, pus adott, scnis győzött, szin
tén mind em-praesensü igéktől. Másrészt, a mi az I. praeteritumból 
még fcnraaradt a Bblia nyelvében: ío/ejött(R. toló), ile vala(R. ele) 
és a Cs.pr. ile (== ele R.) épen az om-pracsensü igék közé való. A 
1836-ki kazáni grammatika minden mintájában s-es és nem s-es, és 
n-es practeritumot hoz föl, de ez nem bizonyíthat a Cser. mondatok 
ellen; mert eléggé meglátszik, hogy a grammatika szerzője csak a 
mintákat lehető teljesen akarja betölteni. — Mint ezek után némi
leg jogosítva lehetünk az I. practeritumot, kivált az am-praesensü, a 
II-dikat kivált az em-praesensü igéknek sajátjául tulajdonítani, s 
követköznék ebből egyszersmind, hogy e két egyszerű praeteritum 
eredetileg tulajdonképen egy, csak az am-os és e?n-es igetök végé
nek hangbeli különbsége által két külön alakot öltött practeiitum. 
És csakugyan föltetsző volna az, hogy a cseremiszben legyen két 
egyszerű praeteritum, míg a legközelebb rokon nyelvekben mind 
csak egy van : a finnben az önhangzós í-practeritum (mely így ala
kilag a cseremisz I. praet.-nak felelne meg), a vogulban az s-es 
praeteritum = cser. s-es vagy II. praet.). S ha ki lehet mutatni, hogy 
a finn kuoli meghalt mindenestül = vogul kals (cser. kolos), ki fogjuk 
mutathatni a két cseremisz praeteritumalak azonosságát is. Erre pe
dig a finn nyelvalakokon történt hangváltozásokat kell még jobban 
ismernünk; mert a finn practeritumi i nyilván csak egy testesebb 
képzőnek maradványa, úgy mint a névszók többesébben is a casus-
ragok előtti i. Egy figyelembe venni való körülmény az, hogy a 
cseremisz I. praeteritumban Z, n-végti igetökön néha lágyítás törté
nik: toló , koíurn , kumalem , mane, nate — tehát tulajdonképen j 
volt itt, mely a finn í-hezigen sorosan csatlakozik; de egyszersmind, 
n a ÍQÍQ = f. túli, azt látjuk, hogy ez utóbbit legközelebb egy tulje-
féle teljesebb alak előzte meg. De most még nem feszegethetjük e kér
dést • csak azt említjük még, hogy a két praeteritum eredeti azonos
sága mellett némileg a többesi 3. személy (eve) egyfélesége is szól. 
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A % I. praeteritum, külső alakját tekintve, egy könnyű és a 
megelőző önhangzóboz némileg alkalmazkodó önhangzót tesz az 
igetöhöz : o, e (o, n, ü), melyhez az 1. 2. személyragok járulnak : 
m, e (t'-ből), na, da; az egy. 3. szcm.-ben nines személyrag; a töb-
besi -ere-ben praet.-képzőnek, és legalább többesi ragnak kell leírni, 
lehet személvrag is , a mi a megfelelő finn ivat, ivat után valószinü 
is ; de a mint látjuk, a többesi rag már csak érték szerint van az 
ere-ben (e h. -evet), mely, a mi szintén megjegyezni való, állandóan 
ezen e hangzóval van , a megelőző szótagban akármily önhangzó 
van is, még pedig e're-nek aceentuálva. Minthogy az I. praeteritum 
majdnem kizárólag az «m-praesensü igéket illeti, nem jöhetnek az 
em-féle praeteritumalakok (p.o. naí'em, uzalem) összeütközésbe prae-
sensbeli e?n-mel (melytől a cseremisz rendesen az s-féle II. praeteri-
tumot képzi). De a többes-szám 1. 2. személyeiben már lehetne ösz-
szeütközés az am-osak praesensével i s , p.o kodam maradok, több. 
í.kodona, praet. kodo maradt, s egyszerűen a na-t téve hozzá, 
megint kodona lenne; ezt az összeütközést a nyelv a praeteritum-
alak nagyobb összerántásával kerüli el, v.ö. tolna: praes. tolona, 
el'na, uzna, kecalna, jüna, suna, sőt kotna e b. kockona (kocna, 
koína, s így helyesebben írhatjuk ez alakot Cs.m. 859.-ban is, mert 
mindig c és t' cserélődnek föl) ; e rövidítés, az önhangzón végződő 
egytagú igetöknél rendcsen már az egycsszámban is történik. Végre 
az igetö vég l v. n-jének 1', n-né válását szabálynak mondhatjuk, 
bár nem minden példában találtuk. 

Az ses vagy II. praeteritumban az s, ha az igetö mássalhang
zó végű, a megelőző önhangzóhoz illő könnyű önhangzóval, o, e, ö, u, 
ü-vel járul az igetőhöz, kivéve az l, r-végüeket, melyekhez rende
sen közvetlenül járul az S ; utána a személyragok ugyanazok mint 
az I. praet.-ban. A közvetítő önhangzó azonban többnyire csak a 
tő eredeti végönhangzója helyett lesz , p.o. poktósom így taglalód-
nék : pokto-s-om, s kérdés vájjon nem kell-e tovább is így taglalni: 
pokto-so-m, úgy hogy so , se volna a praeteritumképzö lehető teljes 
alakja, mely a 3. sz. és többesi 1.2. szem.-ben csaks. Mindenesetre 
feltetsző az alaki egység ezen so között és a NyK. III, 430. tárgyalt 
nomen agentist képző so között, melynek csakugyan praeteritumi 
jelentése is lehet; hát ha a -som stb. praeteritum között s az igenév-
képzö so között olyan viszony van, mint a török -d'im , dim (dum, 
dtímj-íéle praeteritum és a -d'ik, dik (duk, dük) között ? Sőt vájjon 

I 
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nem felel-e meg eredeti rokonságnál fogva az s-cs praeteritum a tö
rök di, c/t-félének, meg a so képző a dík-nak ? — a mely esetben 
készen lemondunk azon conjectura fentartásáról, hogy a So (illető
leg Jc&o) a tatár guéi stbinek felelne meg (1. NyK. III, 431). De meg
engedve , hogy ez újabb sejtelmünk alapos , az egyszersmind arra 
is szolgál útmutatóul, hogy mikép lehet a kétféle egyszerű csere
misz praeteritumot, melyeknek azonosságát belső okok igen hihe
tővé teszik, alakilag is egyeztetni. Ugyanis a praeteritumképzö alap
hangzója í-hang volt volna, mint a törökben; ez egyrészt vált s-sé 
(a vogulban egyáltalában s-szé) , másrészt j-ví, mely itt-ott az I. 
pract. alakjaiban még megvan (és a finnben mint i általános lett) 
vagy egészen el is tűnt (a mely eltűnésnek különben az awi-os igé-
tök végében kell hogy valami hangtani oka legyen), s ez utóbbira néz
ve egyelőre avval nyugtathatjuk meg magunkat, hogy látjuk, mily 
nyomtalanul tűnik el másutt is a cseremiszben önhangzók közti í-
hang; p.o. üihn = finn sydiime szív, mü = f. mete (mesi) mez. Te
hát, ha a íinn oli, vogul ols, cser. ele, török öldn (tatár bold'i) csak
ugyan eredetileg egyek, képzőre nézve is : nem csatlakozh-itnék-c 
ezekhez még a magyar vala is , noha ebben már se a t se a^'-nek 
nyoma sincs ? 

Itt kezembe akad Rcguly följegyezései között még egy lap, a 
melyei előbb nem vettem észre s a melyen szintén a praeteritum 
képzéséről szabályokat ad; ö is fölismerte, hogy az em és am-prae-
sensü igék különbsége a praeteritumban is mutatkozik , s érdekes 
látnunk, hogy fogja ö föl a dolgot, ezen korántsem kidolgozott kísér
letben, mely azonban a Cs.m.-ban elé nem forduló példákat is nyújt. 
— „A praeteritum indicativi, úgymond, részint a pracsens-végzet 
hosszabbítása által képeztetik, bctoldatván igetö és személyrag 
közé a Se szótag (nálunk TI. praeteritum), részint a hangsúlynak a 
a praesevsvégzetröl az igetöre való átköltöztetése által. A képzés 
különbségének oka inkább phonetikainak mintsem logikainak lát
szik lenni. Maga a praeteritumképzés következő szabályok szerint 
történik : 1) Azon igék, melyeknek praesens indic.-beli 1. szemé
lye tem-cn végződik, a praeteritumot tésem-eu végződtetik; p.o. sütem 
fölbontok : Sütősöm, tustem kitalálok : tustusom, ciktem induo : cik-
tesem, sindem ültetek : sindesem, kockoktem etetek : kockoktosom 
löldem fölemelek : löldösöm; kivétetnek*): joda'm kérdek : jo'dom 

*) Szorosan ve've nem helyes kivétel ez, mert a kivett igék úgy sem 
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koda'm maradok : ko'dom, moda'm játszom : mo'dom, toda'm fonok : 
to'Jom; küesta'm sütök: küe'stem, veresta'm kerülök valahová: 
vere'stem, sojesta'm diszekszem; soje'stem, lekta'm kimegyek : le'k-
tem, sorokta'm sírok : soro'ktum, küskeda'm szétszakítok : küske'-
dem. — 2) A lam-végií igék mind hangsúly-költöztetés által képe
zik a praeteritumot, p.o. sogola'm fölállok : Sogaí'em , sükela'm ta
szítok : süka'leni ; kivétetnek : malc'm alszom : ma'lesem, ol'e'm be 
széllek : o'lesem, oldale'm csalok: oldalsóm , tülem fizetek : tülsöm, 
cokiéin áldozok : coklosom , küs kétlem szétszakadok : küsketlesem, 
orle'm szétmegyek: o'rlusom, orole'm ört állok : orolsem , tárle'm 
bérelek: ta'rleseni. — 3) Az emam-yégű igék hangsúly változtatás ál
tal, p.o. songema'm öregszem : songe'mem, tünema'm tanulok : tüiíe'-
mem. — 4) A kam-végií igék hangsúlyváltoztatással, p.o. kocka'm 
eszem : ko'ckum, moska'm mosok : mo'skum. — 5) A mera-végüek 
me&em-et kapnak, p.o. teme'm töltök : temesem. — 6) A nem-yégück 
ne&em-mel vannak, p.o. sarnem emlékszem : íarnesem ; eiianeni hi
szek , reméllek : eriancsem. — 7) Ajítm-végüek hangsúlyváltozta
tással, p.o. koja'm meglátszom: ko'jüm, knja'm baszom: ku'jüm, 
eja'm úszom : e'jem.— 8) A rm-végüek rlem-et kapnak. — 9) A 
sem végűek sesem-et) p.o. kalase'm mondok: kala'sesem. — 10) A 
zctm-végüek liangsúlyugratással, p.o. uza'm látok : u'zom , kuza'm 
hugyozom : ku'zom. — 11) A cewi-végüek cesem-en végződtetik a 
praeteritumot, p.o. vucem várok : vucusom. — 12) A zam-végüek 
hangsúly változtatással, p.o. voza'in lefekszem: vo'züm." — Ezután 
még ezeket az egyes példákat hozza föl: kaem megyek : kaesern, kiéin 
fekszem: ki'sem, kuem szövök : ku'som, lüem lövök: lü'söm, miem 
jövök : mi'sem, ruem vágok : ru'som , suem vetek , dobok : su'som ; 
jüam iszom : jü'm, rauam találok : mu'in, puam adok : pu'm *), suam 
elérek : su'in. — így jut Reguly azon eredményhez, hogy : „minden 
igék, melyeknek praesens indicativi-beli 1. személye ew-en végző
dik, a praeteritumot ezen praesensvégnek esem-mé való hosszabbí
tása által képezik",- és „az am-on végződő igék a praeteritumot a 
hangsúlynak a praesensvégröl az utolsó töszótagra való átkoltöz-

jöhetrtek vala az 1. szabály alá, mert tam, dam-\égüek, nem lem, dem-
vegüek. 

*) A szógyiijteme'nyben a pu adni praesense puem, s evvel egyez a Cs. 
pr.-belií>tóS adott is ; a Cs.m.-ban igaz â wawt-mal egyező praet.-alakok for
dulnak elé,|dc MMI (adott) is. 
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tetésc által képzik, s egyszersmind a praesensbeli végvocalis e-vé 
vagy a tö vocalisává változik." — Még azt is jegyzi meg, hogy „a 
Zam-végü igék az l-t l'-vé lágyítják, s ha az l előtt vocalis van, ez 
mindig ii-vá lesz, tehát -elam, -alám, -ólam lesz -aíem-mé, p.o. süke-
lam: sükalem." Végre mégis arra a kérdésre is akad, hogy „mely 
igék a praesens indicativiben em-végüek, s melyekam-végűek?" — 
de erre már nem ad feleletet- Ugyané kérdés tárgyalását 1. fentebb 
a 63—65. lapokon. 

c) III. vagy n-es p r a e t e r i t u m . 
Ennek alakjai a Bbl.-ban majdnem a kizárólag kasznált praet.-

alakok ; a Cs.pr.-ban is ez fordul elé a leggyakrabban, s Castrén 
csak ezt hozza föl mintáiban. Azért előbb ezekből ismertessük meg, 
utoljára hagyván Regulyt, s részünkről az alakok hasonlító fejtege
tését. — Az igetöhöz j annak eredeti végönhangzóját is megtartva, 
járul n , s az így keletkező alak egyszersmind egyesi 3. személy.; 
tehát a rövidebb igetöt tekintve, ezen alak többnyire én-végü, p.o. 
iste??, tőle??, purte?z, nalew, kolte?j, lin, jun , mon, so?&, puen (mindig 
igj, nem pun); néha az n előtt a-val: jamdn (v. jame??), uzan (üzen), 
kast<m v. kaste??), kackan v. kaeke?i; így a Bibliában (v.ö. Wiede-
mann 135.1.). Megjegyezzük, hogy ezen egykét an-os eset, bizo
nyosan nem véletlenül, oly igéktől való, melyek a praesensben am, 
aá-ragozásuak ; Castrén az am-os igeragozásban szintén an, ön-nel 
adja ezen praeteritumalakot: lodan olvasott, láktan kiment, az egy
tagú vocalisvégü jü inni lesz jün/ ellenben em-praesensüektől van: 
loe??, tüle?í, jalsten. Ezen egyszersmind egyesi 3. személyhez járul
nak mint személyragok a Bibliában : egy.-sz. 1. am, p.o. koltenam, 
2. -at: koltenat • több. 1. na : junna, monna, tolenna, 2. da : 'útenda, 
\\nda- a több 3.-ban et: morcéi, kol'isteneí, tolenet stb. (vagy az ige
töhöz csak ebe járul, a mi I. praeteritumunkhoz tartozó alak = -eve 
R.). Castrénnál az egyes-számban szintén am, at (vagy dm, at ma-
gashangulag), de a többes-számban l.ana, cina: \odanana, l'áktcina-
na , ynvhtli, loenanü, tülentinci, jalste?í«»«; 2. ada, cida: \odanada, 
Váktanadd stb., noha a Bibliabeli rövidebb lodanna, lodan^a stb. 
alakokat is amazok mellett felhozza; a több. 3. személyben nem 
et-et, hanem at, cit-et járultat az n hez : lodanat, láktanaí jüná'í, 
loencit stb. 

Es milyen alakokat ad Reguly ? két mintája ez: 
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Egy.-sz. 1. to'lnam x.tolonam Egy.-sz. l.poktenam 
2. to'lnad v. tolonad 2. poktenad 
3. to'lon 3. pokten 

Több.-sz. 1. tolón ulna. , Több.-sz. 1. pokten ulona 
2. tolón uloda 2. pokteji uloda 
3. tolón időd 3. pokten ulod. 

S a Cs.-m.-ban fordulnak elé : Egy. 1.: kolonam 246. hallottam, 
cienam fölvettem (ruhát) 460.5 —egy. 2.: eoconad születtél, tolonad 
jöttél; — egy.-sz. 3.: esten csinált, engen megpörkölődött, kaen ment, 
kuskon nőtt, kosken száradt, kelgemen mélyedt, kudeksen levetett 
(ruhát), kién feküdt, keten potuit, tolón jött, tiingön megmerevedett, 
puzlen romlott, podortcn eltört, palen megtudott, pückün metszett, 
pojen meggazdagodott, nalen vett 188. 721.(nal«n 721.), mosten el
fáradt, micn odament, jódon kérdezett, jomdaren elvesztett, javogen 
elsoványodott, lin lett, vozon esett 528. (vozun 530.), sulon sza
bott, si'lin elszaladt, soloston lopott; —több. 3 . : nangaen ulod 186., 
kőiden ulod 466., uzon ulod 492., kecken ulod 639., salanen 
ulod 703. 

Hogy a Rcgulyféle tolón ulna v. ulona, tolón uloda} tolón ulod, 
az idam vagyok tolbbcsszámával, mint segédigévol összetett alakok, 
azt látja mindenki; de az egyesszámbeli tolouam, tolónak nem lát
szanak első tekintetre összetettnek, s mégsem lehetnek egyebek, 
mint tolon-itZaw?, tolon-tífoöf-ból összerántott alakok. Ez összerántás-
nak lehetőségét eléggé magyarázza a segédige gyenge hangsúlya, 
mert a hangsúly to'lon első szótagján van ; így tolonidam lett tolon-
lam, s végre tolonam ; s nem hiba, hogy a Bibliában Luk. 7, 7. lü-
denlam maradt lüdenam helyett (habár Wicdeman azt mondja rá, 
hogy „ganz cinzeln und nur druckfehler"), látjuk most mit jelent 
ezen hibásnak látszó l betücske; a Cs.pr.-ban meg eléfordul a félig 
összerántott több. 3. személy; lin-lnt, ilen-lut f a teljes lin-ulna, lin-
idda} kalasen-ulut mellett. De ha a nam, nádról áll, hogy n-ulam, 
n-ulad-hó\ össze vannak vonva, a Bbl.-béli nna, nda ra nézve is 
kétségtelen, hogy a két n-n közöl meg az n-d közöl kiszorult az 
ul szótag ; közvetítőt képez a Castrén-félc nana, nada; kétségte
len a több. 3. személyre, net vagy C. szerint nat, niitve, nézve is, 
hogy n-'ilat-ból (így hangzik náluk az ulod) össze vannak rántva, 
v.ö. a Cs.pr.-beli lin-lut, mely épen az összerántás középútján áll. 
kevésbbé valószínű az, hogy a net csak eredeti t többesiraggal van; 
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mert a t tübbesi rag a cseremiszben csak a 3. személyragokon mu
tatkozik, tehát birtokosragos névszókon, meg az igeragozásban; az 
U-alak pedig magában nem ige , hanem a hozzá simult segédigéről 
maradt meg a többesi t rag. 

De maga az ?i-végü p'*aeteritumalak (melynek fent. az egy. 3. 
személyben vannak a Reguly szerinti pé ldá i : esten, engen, kaen stb.) 
micsoda tulajdonképen ? Kétség nélkül, miután az egyesi 3. szem.-
ben önmaga mint praedicatum állhat s az 1.2. személyekben a „va
gyok, vagy" stb. létigéhez csatlakozhatik, valami igenév, mely múlt 
időt vagy bevégzettséget jelent (v.ö. kün NyK. III , 433.1. , n képző). 
Hogy röviden mondjuk meg, a cseremisz w-végü praeteritumalak a 
finn -nut, nwí-képzbjü múlt részesülőnek kissé elkopott m á s a , s a 
mint a finnben a perfectum evvel a mit, nyt részesülővel meg az 
ölen (vagyok) stb. létigével fejeztetik k i , épen úgy a cseremiszben 
az n részesülövei és ulam (vagyok) stb. létigével, csakhogy a finn a 
létigét elül, a cseremisz meg hátul teszi. Tehát cser. tolonam (tolon-
ulam) = f. ohn tullut (tulnut), iltn ulod éltek = óvat elaneet stb.; 
sőt magától az ulam igétől is van ezen perfectum :" a Bbl.-ban és a ka
záni gram.-ban 'ilnam, 'ilnat (v. ílenam, 'ilenat) stb. = f. ölen ollut stb. 
A finn -nut, nyt azonban a casusokban mint töt a -nehe alakot is 
tünteti e l é , s nem lehet tudni , melyikhez állt közelebb a cseremisz 
hajdan teljesebb a lak , mely most, a másuvá eső hangsúly miatt, csak 
n-né csonkult e l ; azt azonban hiszszük, hogy a cs.eremisz soha sem 
tette többes-számba az -n alakot, mert a többes ki van fejezve a se
gédigén s különben sem kivánja a nyelv szigorúan a névszói prae-
dicatumnak többes-számba tételét. —• A finn nut, nyt mindig a tiszta 
igetöhez lép , s már fentebb láttuk, hogy mindazt, a mi az n praet.-
alakban ezen n előtt v a n , teljesebb valódibb igetönek tarthatjuk, 
kivált miután Castrénnál az ám os igéknél többnyire megmaradt az 
igetöt módosító a i s : lodn-n, laktan stb. így az alakok taglalására 
nézve is egymásnak szembe állíthatjuk a finnt és cseremiszt: finn 
saa-nut = cser. iu-n v. So-n , saatta-nut = sukte-n, f. synty-nyt = 
coco-n, lahte-nyt = lüktü-n ( C ) , í.juo-nut = jü i>. — Wiedemann, 
gr. 125. az »-es praeteritumot szintén „verbalnomen"-nek tekinti 
ugyan , de egynek tartja egy hason-hangzásu, de gerundium-jelen
tésű a lakka l , melynek egészen más eredetéről majd alább (D7 2.) 
szólunk. 

d) Ha az n-ea praeteritumalak ulam „vagyok" segédjével 
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perfectumot képez, ugyanaz, az elem „valék" ( = finn olin) stbivel, 
p l u s q u a m p e r f e c t u m o t fejez k i : 

Egy.-sz. 1. tolón elem Egy.-sz. \. pokten elem 
2. tolón elec 2. pokten eléd 
3. tolón ele 3. 'pokten ele 

Több.-sz. 1. tolón elna Több.-sz. 1. pokten elna 
2. tolón elda 2. pokten elda 
3. tolón eleve 3 . pokten eleve 

V.ö. a Cs.m. 225. ol'en ele mondta vala, 468. kaen ele, 599. lin elem 
lettem vala, 84. engerten ele, 466. tolón elem. 

e) Reguly még az w-es praeteritumalakot a személyragos ul-
mdk igenévvel, egy külön, a perfectummal körülbelül egy értelmű, 
összetett verbum finitum-alak gyanánt hozza föl: 

E.-sz. 1. tolón v. pokten ulmákem Több. 1. tolón v. pokten nlmasna 
2. tolón v. pokten ulmased 2. tolón v. pokten ulmasta 
3. tolón v. pokten idmas 3. tolón v. pokten ulmá&ekt 

A mennyiben az idmas tulajdonképen id igének nomen actionise, a 
tolón idmas mintegy múltidőbeli nomen actionis volna — „das ge
kommen sein", és ha így p.o. tolón ulmased annyit jelent mint tolo-
nad, hozzá kell érteni ezt : „van" = es ist dein gekommen sein 
(Cs.m. 469.). V.Ö. 581 . 639., hol nem participium paret. is áll mel
lette. — Azonban megjegyzem, hogy a Cs.m. 469. és 639.-t szo
rosabban megtekintve, az a gyanítás ébredhet bennünk, hogy ulma-
sed és ulmá&em helyett tkp. ulmá&ted és idmastem (v.ö. 472. tolmak-
/ena és NyK. III , 452. a ste locativus-ragot) akart állani, s így igen 
alkalmatosan lehet a Cs.m. 469-t fordítani: „bei deinemdes abends 
gekommen sein = az alat t , hogy te este jöttél, én stb.", meg 639. 
„otthon nem voltom-ban." Maga a 3 . személybeli ulmáé aztán id-
viaste helyett volna (v.ö. III , 4 5 2 . , hogy a te locativusi irányrag 
néha elkopik: olas = olaUe stb.). 

3) C o n j u n c t i v u s , mely Reguly nálfőleg az „akarás" ki
fejezésére használtatik, s melyet néha p o t e n t i a 1 i s-nak is nevez
hetünk s a magyar na, ne-igealakkal fordíthatunk („meg akarom 
nézni a vetést = megnézném a vetést") ; készül a ne jellemző képző
vel , mely az igetöhez járulván, utána a birtokosragokkal egyező 
személy ragok következnek : 
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Egy.-sz. 1. tolnem Egy.-sz. 1. pokfenem 
2. tolned 2. pvktened 
3. tolneze 3. pokteneze 

Több.-sz. 1. tolnena Több. 1. poktenena 
2. iolneda 2. pokteneda 
3. tolnezd 'másutt -ne5í) 3. poktenézd (-nest) 

> V.ö. Cs.m. tó. oktenem 087., linem 600., onzenem 6G3., kaj 
nem 675., pustnem 676., övörtenem örülnék 674., eJtenem 791., — 
tolned 560 . ; — kajneze 698. 755., tolneze 560., kockokteneze 689., 
jüktükteneze 689 . ; kaekteneáe 690. sinzeneze 692., kolneze (halla
na, szeretne hallani) 694., kotneze 755., külneze (kellene) 785., — 
kondeneSt 562. — A Bbliában : karnem, nalnem , moneze , puneze, 
tolneze, altalneze, íacekteneze (szülne) , koltneze s tb . , purnena, an-
zaltenena, isteneda, uzenest, cienest stb. Megjegyezhető, hogy a nem 
stb. előtti önhangzó Regulynál is mindig e, míg p.o. a praeteritumi 
n előtt a megelőző szótagéhoz alkalmazkodik; ezt maga a nem stb.-
nek állandó e hangzója okozza. Különben a uem előtti önhangzó, 
a hol megvan , természetesen az igető eredeti- végönhangzójának, 
vagy ennek helyettesítőjének tekintjük. — Egybevethetjük itt is a 
finn conjunctivus ragozását: saattanex (Zuktenem), saatta?ieí (sukte-
ned), saattanee e.h. s&attMiehe (sukteneiíe), saattanevime (suktenena), 
sa&ttanette (sukteneda) , sasLÜanevat (suhteneS!). 

4) Az i m p e r a t i v u s az egyesi és többesi 3. személyben a 
csupa igetöhöz járultatja a it, St személyragokat, szintígy a több. 
2.-ban; az egy. 2.-ban a csupa igető (néha még hátul megrövidítve) 
egyszersmind az imperativus : 

Egy.-sz. 2. (tin) tol, pokto 
3. (tudó) tol/.o, poktozo 

Több.-sz. 2. (te) - tolda, pokteza (sic !) 
3. (nono) tulo&t} poktolüt. 

V.ö. a (Js.m.-ban : engertekte dülleszsz, este csinálj , onzukto 
mutass, kurgu i szaladj, koldo küldj, kae menj, kuco tarts, tojó rejts, 
tülö fizess, tol juj, nal végy, pu adj, piti!nyírj meg (teljes tő : piickö), 
pokto hajts, püste ponc, poc nyiss ( tő : pocka); — lize légyen, kotso 
maradjon, koskozo száradjon, nalze vegyen , voco essék (vozso h . ) ; 
— tolda jőjetek, — puren kétest bemehessenek] v.ö. a Cs.pr.-ban tu-
nalda kezdjetek, tolda, jodta kérjetek, puda adjatok, kumalda hajol
jatok l e , söröda ígérjetek, pogoda szedjetek össze. — Wiedemann 
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az imperativus 3. személyét, mert természeténél fogva gyakran a 
conjunctivussal érintkezik, csak ennek (a -ucze és -nest a lakoknak) 
rövidítésének tekin t i , úgy hogy épen a jellemző modus-betü elvete
tett volna. Er re teljességgel nincs o k : mert alak szerint egybetarto-
zók tolda, tolzo és tolost, és hogy az egyesi 2. személynek nincs 
ragja, a cseremiszben mint sok más nyelvben, azért van , mert nem 
kell a plurálist kifejezni. El lehet ugyan hinni , hogy, az irnperati-
vusnak is eredetileg valamely jellemző képzője lehetett, melynek 
most nyoma sincs ; de ez semmiesetre nem a conjunctivusbeli ve volt, 
hanem, miután általában a cseremisz és a finn ige között sok szoros ha
sonlatosságot ta lá lunk, alkalmasint gutturalis-féle volt az (v.ö. finn. 
-kii és -k'ó). — Homályos előttem a Reguly. p>okteza-'ya,, mely helyett 
pokteda-t várnánk, mely igaz, hogy egyenlő volna a praes. indic-vel 
(ugyanígy találjuk még nála ezt is : liza legyetek); avagy egy im-
perativusképző re j l ik-ei t t? Ugyanis a Cs.pr.-ban eléfordul a többesi 
2. szem.-ben zeda is, s az 1.-ben, mint adhortativ alak, zena, sőt egy
szer megfordítva -naze (taustarzeda adjatok hálát, kostazena járjunk, 
prazdnikle/iazö), s ha erre nagyobb súlyt fektetünk, azt kell tarta
nunk, hogy a 3 . személyben a ze sem személy rag/hanem imperativ-
képző, a melyhez a többes számban csak a többesi t j á r u l t ; azon
ban nem lehetetlen, hogy a zena} zeda csak a 3 . személyből, helyte
len képzéssel, állott elé. 

Végre még egy sajátságos imperativusalakot kell mngemlíte-
nünk, mely a hegyi-cseremiszben (a Bbliában, Castrénnál s a kazáni 
gr.-ban) fordul elé : Egy. 2. -ma , ma , több. mada, miidd (mád/i), 
p.o. lot olvass v. lodama, lotta olvassatok v. lodamada ; tille v. tii-
lemadii fizessetek C , sinda v. sindema ül tess , sindada v. litulamada 
ültessetek K., kejema menj , tolemdda jöjjetek Bbl. stb. — Hasonló
képen a hegyi dialectusban az ok nyomatékosító particula szeret az 
imperativushoz csatlakozni : anzok nézz Bbl . , iindo'k ültess , sinde-
do'k ültessetek K., tiileok, tidedaok C. stb. 

5) C o n d i t i o n a l i s . 
Egy.-sz. 1. tolgeeem Egy.-sz. 1. pokt.egecem 

2. tolgeced 2. poktegeced 
3. tolgéc. v. -gecen 3 . poktegec v. -gecen 

Több.-sz. í.tolgetna Több.-sz. 1, pokte.geina 
2. tolgeita 2. poktegeíta 
3. tolgeceM 3. poktegeúesf. 
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Ugyanígy találjuk Regulynál még a li lenni igének conditio-
nalisát: ligetem, ligeted stb.; a Cs.m.-ban uzgee 471. és íoZ-tól: tol-
gec 471., tolgecen 676., tolgeced 674., tolgecest 675. — Jelentése 
Cs.m. 476—76. egy conditionalisé, lehetőnek képzelt föltételt kife
jező (a határozottan kimondott feltételt ken, gtn particula fejezi ki 
a verbum finitum után; v.ö. NyK. III, 469.); 471. pedig optativusi, 
s így nevezi is Reguly ez alakokat, de minthogy ez a jelentés csak 
amannak módosítása, czélszerübb a conditionalis nevezet. A Biblia 
is ismeri ez alakot: 'ilgecem ha volnék, ligece ha lenne, valagece ha 
elsülyedne, sinzegece ha tudna, 'ilgecda v. ulgecda ha volnátok, 'ilgece 
v. xdgece ha volna, mely utóbbi különösen körülírásra használta
tik : üzen 'ilgece ha látott volna; Castrén ismeri az olgec-et (ólam va
gyok igétől = ilgece Bbl.; Reg. szerint ulgeé volna), melyről azt 
mondja, hogy „particula enclitica („ha"), p.o. tolam olgec si venero, 
tolnem olgec si venturus sim, tolnám olgec si venerim." De továb
bá azt mondja ; hogy „harum formarum loco in sermone quoti-
diano forma saepe auditur contracta, quae terminationibus módi et 
personarum primaque syllaba particulac olgec objectis exorta est, 
p.o. tolgecam (sajtóhiba tolgecem helyett) , tolgecet, tolgeceze, tolge-
cend, tolgeceda, tolgecest; sic: vzgecem si viderem stb." E fölfogást, 
a mi a „contractiót" illeti, csak az az egy kérdés is megczáfolja : 
hát maga az olgec, hogy és miből contraháltatott ? E fölfogást kü
lönben a kazáni gr. után vette föl, mely így adja a „conditionalis 
ragozást": sindenam idgece} rövidítve: sindegecem, smdenat-ulgece v. 
sindegecet stb. De az alkatrészeket tekintve, nem egyet jelent a két 
alak: az első = ültettem , ültettél volna, a második (állítólag rövi
dített) = ültetnék, ültetnél stb. Az utóbbi, a kazáni gr.-ban tovább 
így foly : kindegece, több. 1. sindegecna, 2. sindegecda, 3. sindegecest. 

A gebe, get (gece, gec} tehát valóságos modusképző, s nem le
het kétség, hogy egy a finn m-conditionalisképzövel, tehát: saattai-
sin = cser. suktegeuem, saattaisit = suktegeced stb. — Regulynál 
az egy. 3. személyben -gecen-végii alak is van, melyben az en-t sze
mélyragnak nézhetjük; a gd.na f -</et'ta-ban a c íf-vel cserélődik föl, 
mint másutt is szokott (p.o. meleína tőlünk, Zeé = -tői). 

6) A mint a magyarban a változatlan vala a személyragos prae-
sensalakok után imperfectumot képez, úgy a cseremiszben is az ele 
„vala" (Cs.pr. He) használtatik változatlanul személyragos igealakok 
mellett, és pedig 

NYEI/VT. KÖZLEMÉNYEK. IV. 6 
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a) praesens mellett = i m p e r f e c t u m (hypotheticum), oly 
értelemben mint a magyar „ha kérem [v. kérem vala], megkapom 
vala = ha kértem volna, megkaptam volna." V.Ö. Cs.m. 661 sin-
zem ele gen: ha tudom vala (tudtam volna), tolam ele jövök vala 
(jöttem volna); 670. tolad ele gen : ha jösz vala (jöttél volna), uzad 
ele látod vala (láttad volna); 672. holdad ele gen : ha küldnek vala 
(küldtek volna), tolod ele jőnek vala (jöttek volna); .677. mied ele : 
jösz vala (jöttél volna); 693. küles ele kellett (tkp. kell vala, kellett 
volna); v.ö. Cs.pr. 140. 1. mom tunalés ile sonas: mit fogna gon
dolni, sones ile gondolna, kalasena ile mondanánk. ABbliában az ile 
így a személyragos perfectumhoz is lép: optenet ile raktak volna. 

b) A conjunctivus (vagy a mint R. nevezi is, voluntarius) mel
lett : tolnem ele, tolned ele f tolneie ele stb., poktenena ele stb., linem 
ele stb. V.ö. Cs.m. löldalneni ele föl akartam emelni, 620. punez' ele 
akarta adni, 789. nalneze ele — tehát itt is csak mind a két igeala
kot a maga értéke szerint kell fordítani : nalneze ele = akarja vala 
venni = veendő vala. 

c) A Bbliában igya lies „lesz" is használtatik: namaslanat 
lies szégyenleni fognak (lesz [az hogy] szégyenlenek), toléh liel jöni 
fog (lesz [az hogy] jö). 

d) Hasonlóképen C.-nál, a Bbliában és a kazáni gr.-ban az ol-
(jec, nlgece „ha volna", mint 5. alatt láttuk. 

D) Az állító igeragozáshoz tartozó infinitivus és gerundiumok. 

l ) A z i n f i n i t i v u s valamennyi igénél as-végü, mely as az 
igetönek netaláni végönhangzóját is kiszorítja (tolás, poktas, lekták 
stb.) kivéve egytaguaknak végönhangzóját : Has, suas, jü&s , kiiaÁ 
stb. Castrénnál a magashangú igetők infinitivusa as-en végződik. 

Hogy a cseremisz infinitivus valódi infinitivus, nem nomen 
actionis tiszta névtője, már NyK. III, 432. jegyeztük meg, valamint 
azt i s , hogy egészen különböző a csuvas as, es-végü} részint iníini-
tivusnak használt nomen actionistól. Regulynál a cser. infinitivus 
főleg a czél kifejezésére szolgál, v.ö. Cs.m. 482—87., kivált 485. 
486. hol még birtokos személyraggal van, s kajásem — hogy men
jek = menésemre, ruásed = hogy vágj = vágásodra; v.ö. 659. 
Ezenkívül lies „lesz" mellett állván, a lehetőséget fejezi k i : 571. 
kostas lies = lehet járni (itt külső körülmények által nyújtott le-
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hetöség értetik, nem belső tehetségből származó, melyre a ketam 
possum ige szolgál); pedig itt is az infinitivus , ha szorosan nézzük, 
czélkifejezö: lies azt teszi „lesz", azaz a kívántató körülmények 
eléállnak, kérdezzük : mire ? kostái, a járásra ; még szembetűnőbb 
ez a küíes „kellenél, mely mellett szintén infinitivus áll: mert küles 
mint irnpersonahe azt teszi : „szükség van" (es ist notwendigkeit 
vorhanden), mire ? estas dolgozásra. Különös constructio ez : Cs.m. 
598. tolás lim tkp. jőni lettem = megígértem, hogy eljövök; ez is 
csak úgy érthető, hogy az infinitivus a czéit jelöli, mely felé irá
nyultam : a jövés felé lettem, vagy abba kerültem, hogy jőjek. így, 
ha az infinitivus mint tárgyszó „parancsolni"-féle igék mellett áll, 
csak azon cselekvést fejezi k i , mely felé a parancsoló szándéka 
irányul, v.ö. 685. mondta nekünk jőni (tolás — hogy jőjünk) , 686. 
megparancsolta nekem befogni (hogy fogjak be, keckas); itt „a pa
rancsot adni valamire" fölfogáson alapszik a constructio. — Végre 
a tüngalas kezdeni és puraá kezdeni (tkp. bemenni) mellett álló in 
finitivus még a legegyenesebben mutatja magában a lativusi-irányt: 
juraS tüngales = elkezd esőzni (bele-, hozzá1 v. neki fog az esőbe, 
-hez, v. -nek), levaS tüngales: elkezd olvadni; solas púra elkezd 
főni (tkp. bemegy a fövésbe), v.ö. a finn -mahan, -mami illativusala-
kot, mely rendesen „kezdeni"-féle igék mellett áll. 

Ilyen infinitivus, ha alakjával is kifejezi azt, a mit jelent, nem 
lehet más, mint nomen actionis lativusragos alakja, tehát nem név-
tő, hanem névszónak casusa. Már most a czél kifejezése a csere
miszben -ske illativusrag által eszközöltetik, melynek rövidebb § 
alakja is van (NyK. III, 452.) s ezen illativusi s-t látjuk az infiniti-
vusi as végbetüjében. De micsoda nomen actionishoz járul ezen s ? 
Erre már bajosabb a felelet, mert egy a-végü nomen actionis kü
lönben nincs meg a cseremiszben. Hanem egyszeriben segíteni fog 
a nyelvhasonlítás. 

A finnben eddig majdnem minden cseremisz igealakot talál
tunk meglevőnek. A finn nyelvnek van főleg kétféle nomen actio-
nise, melyektől az intinitivust s a gerundiumokat képzi: egyike a ma, 
ma képzöjü = cser. mo, me, mö (a melyből aztán maisé, maisé áll elé 
= cser. -mas), másika a ta, ía-féle, melynek így nem volna párja a 
cseremiszben. De ezen megfelelő párja szerintünk elrejtezett az áh 
inf.-ba, s azt mondjuk, hogy ezen as egy a finn ta, tol nomen actio
nis változtató esetével -taksi, -tciksi, mely mint infinitivus épen úgy 

6* 
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fejezi ki a czélt és szándékot, mint a cseremisz as-alak, kivált hoz
zájáruló személyragokkal, úgy hogy a fentebbi kajasem, ruásed, 
659. sinzaseeZ-et nem lehetne a finnben másképen fordítani, mint épen 
a -taksi-alakkal : k'áydakseni, hakataksesi, üetaaksesi. E szerint a 
cseremiszben csak a -ta nomen actionis képzőjének í-je tűnt volna 
el mindenütt, míg az a finnben csak részben tűnik el , p.o. saattaa 
e h. saattata, láhteéi e h. láhteía stb., ellenben : juoda, .tehda, nahda, 
juosía, vapisía stb. Nem lehet tehát a finn infinitivus részbeli í-vesz-
tését alkalmazni a cseremisz ae, nak általában való í-hangnélkülisé-
gére, hanem lássuk hogy miképen fejlődhetett a ta nomenactionis-
képző, vagy mondjuk egyszerűen a ías (e h. taske = finn taksi) infini-
tivus-vég a cseremiszben úgy, hogy általánosan as lett belőle. 

A cseremisz igetők vagy 1) egytaguak és önhangzón végző
dök, p.o. hí ( = f. saa)} jii ( = f. juo) , ki fekünni, mi odamenni, li 
lenni stb. 2) Egytaguak és mássalhangzón végződök, p.o. tol jőni, 
lekt kimenni, pokt hajtani stb. — De ezeknél eddigelé az igerago
zási alakok képzésében valamint a szóképzésben annyira tapasz
taltuk azt, hogy eredetileg még hátul egy önhangzóval bírtak (p.o. 
tolo-n-ban van toló, lekte-n-ben lekte, poktosom-hati. pokto mint telje
sebb igető), hogy általában azt állíthatjuk a cseremiszre nézve, hogy 
eredetileg nem volt egytagú mássalhangzó-végű igetöje,.hanem ezek 
helyett kéttagú, önhangzón végződök. 3) Három és többtaguak más
salhangzón végződök, a melyekre nézve hasonlókép áll az eredeti 
önhangzóvégüség. Ha így általában csak önhangzóvégü igető volt a 
cseremiszben, az igetőhez hozzájárulván az infinitivusi tcé, ennek 
í-hangja mindig két önhangzó közé került, t i . az igető végönhang-
zója meg az ías-beli a közé: olyan helyzet, mely egy egyszerű más
salhangzó kiesésének vagy elenyészésének nagyon kedvező. De az a 
kérdés, hogy csakugyan ki is mutatható-e, természetesen csak a ro
kon nyelvek hasonlításával, ilyen í-hang-elenyészés a cseremisz
ben ? Nem akarunk itt a fentebb az I. praeteritumra tett, bármily 
valószinünek tetsző, sejtelmünkre hivatkozni, hogy az képzőjében 
a kezdő í-hangot vesztette el , ugyanazt, mely a II. praeteritumban 
s-sé s a vogulban s-szé vált, s melynek nyoma csak néha mintj 
(vagy az megelőző mássalhangzójésítésében) maradt; csak azt hoz
zuk föl, hogy cser. kuem szövök = finn kudon (tő : kuto), hogy ta-
jem hajlítok = f. taitan (tö: taitta), hogy uo uj = f. uusi (tő : uute), 
&ü szén = f. sysi (tö : syte), mii = mesi (tö : mete), Mm szív = sy 
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iliin (tö : sydlime), s hozzá teszszük, hogy alkalmasint a t-hang lágyu
lása és jésülcse volt az út , melyen aztán végkép eltűnt. Ha így az 
igeto végönhangzója és a ías-beli a között eltűnt a í-hang , annak 
a végönhangzónak is el kellett tűnnie; mert az infinitivus végszó
tagján van a hangsúly, egy önhangzóhoz járuló hangsúlyos Önhang-
zó pedig amazt ki szokta szorítani, kivéve az egytagú szó végön-
hangzóját (v.ö. a hangsúlyos an névképzőt, III, 425.), valamint egy
szersmind a hangsúly oka annak, hogy az as infinitivusnak megma
rad a nehezebb súlyú a-hangzás , még a Regulyféle erdei dialectus-
ban is, s nem lett helyette o v. e. így tehát, ha p.o tolal-nak igetöje 
toló v. tole} po&taa-nak pokto v. pökte : ezekből eredetileg így képző
dött volna az infinitivus : tolo-tas v. tole-tdé,, pokto-tas v. pokte-tas • 
aztán a í-hang elenyésztével lett tolo-a& v. tole-as, pokto-ás, v. pokte-
a&, végre a véghangsúly hatásánál fogva tolae,, poktas. E mellett 
igen jól megérthető az is, a mit Wiedemann (gr. 117.1.) mond, hogy 
cseremisz ember szájából az infinitivusi as szótag megnyújtását hal
lotta, — mert hiszen két eredeti szótag helyén áll az. 

így tehát a cseremisz as-végü infinitivus valósággal egy nomen 
actionis casusalakja, és pedig, a cseremisz grammatika szerint, egy 
megvolt £a-képzöjü nomen actionis illativusa, s egy a finn taksi 
(-daksi, -a&si)-végü alakkal. 

Az eddigi grammatikákban (Wiedemann, Castrén, az 1837-ki 
kazáni gr. és Wiedemann szerint a 1775-ki erdei-cser. grammatiká
ban is) szerepel a sas-végű „infinitivus futuri" is ,' s igaz, hogy a 
Bibliában az as-végüvel elegyesen, mint czéljelentö infinitivus is 
használtatik. Wiedemann azon nagyon fönakadt s nem tudja mire 
vélni, hogy egy finn törzsű nyelvnek, melynek még külön indica-
tivus futuri-ja sincs, infinitivus futuri-ja legyen, s végre abban álla
podik meg, hogy a sas-nak első s-jét az igetö módosításának te
kintse, mely valami intensiv vagy frequentativ-félét fejezne ki. En
nek ellenében megjegyezzük, hogy Reguly szerint (s ennek monda
tai e tekintetben többet érnek mint a Biblia textusa), sőt nagyrészt 
maga a Biblia szerint is , a sas alak valóságos névszótő, mely vi
szonyragokat vesz föl (1. NyK. III, 431.). S mint ilyennek meg is 
kísértjük annak alak szerinti megfejtését. A sas az igetönek, mely
hez járul, végönhangzóját nem mindig szorítja ki, úgy mint az as, s 
van mint teljes alak, p.o. poktenns. Ennek első s-je, véleményünk 
szerint, nem egyéb mint a ía-képzöjü nomen actionis, a mely az as 
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infinitivusnak ia alapúi szolgál, í-jének elváltozása, ugyanannak a 
<-nek, mely az as-infinitivusban elenyészett, épen úgy mint az I. 
praeteritumban vagyis az am-os igék praeteritumában elenyészett a 
praeteritumkepzö f-je, mely a II. praeteritumban vagyis az ew-es 
igék praeteritumában s-sé vált. Továbbá pedig, véleményünk sze
rint, a saí-nak második s-je nem azon s , mely az ae infinitivusban 
van, azaz az elrövidült cseremisz illativusrag s-je (~ska helyett), ha
nem azon s, mely a -ma , mo, me-h'ól képez -mas-t, tehát további 
névszóképző ( = finn ise, melylyel a ma igenévböl lesz maisé = cser. 
más). A &»S tehát oly alak, mely egy a ta nomen actionistól ise-\e\ 
képzett-finn (taise, nom.: -tainev) alaknak felelne meg , csak hogy 
a finn nem ezt, hanem a wa-tól egy rövidebb -mise igenévalakot 
képez, mely jóformán azt jelenti, a mit a cseremisz sas, v.ö. Cs.m. 
513. kaesasera ulo = kell mennem , tkp. van menni-valóm (itt a 
kaesas megfelel a finn kaymise-nek); 514. ol'osased ulo mo = van-e 
beszéllni valód (f. puhumise), s a -mise alak is úgy mint a cser. sas 
magában is nomen actionis, melyben úgy a kellöség mint a leendő-
ség fogalma is válhatik érezhetővé, mert alapjelentése jóformán az, 
a mit a magyar „tenni stb. való"-val fejezünk ki. — Ennyit a sas
nak , meJy valóságos igenévszó (s ha már név kell, akár nomen fu-
turi-nak is nevezhetjük) az as valóságos infinitivushoz- való viszo
nyáról, mely két alak, bár egy közös törzsről (a ta képzőjü eredeti 
nomen actionistól) szakadt, de további alaki képződésében totó 
coelo egymástól különbözik. 

2) Az en-végü m ó d g e r u n d i u m , mely külsőleg az ?j-végü 
praeteritumalakkal egyező, s Wiedemann egynek is tartja vele; de 
a mely alaki fejlődésére nézve, mint majd látni fogjuk , attól egé
szen különböző. Használatára nézve v.ö. Cs.m. torgaen kereskedve 
(kereskedéssel gazdagodott meg), 535. onzen nézve (a csillagokat 
n. áll), su'ken térdepelve (kért, térden kért); 537. jolosten kötözve 
(tartják), 538. liiden félve (ment hozzá) , suzen éhezve (v. éhen halt 
meg), 542. ólén ölen beszéllve beszéllve (beszéllgetve mentek), 543. 
kanén kanén meg-megpihenve (dolgozik, szakadozva d.). Néha egé
szen elkopott a gerundiumnak en vége, úgy hogy a csupa igető 
(vagy ennél is kevesebb , p.o. sorok e h. lorokt, sorokten) pótolja a 
gerundiumot, 1. Cs.m. 541. voltul voltul v. voltulon nevetve, 540. 
sorok sorok (ioroldam sírok) v. sorokten. Ez a rövidebb alak termé
szetesen nem más mint erős elkopása a teljes en-végü gerundium-
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alaknak. V.ö. Cs.m. 65. kőimen, 131. zinzen, 318. kurguz|en], 
284. rüágen. Különösen pedig két sajátságos használata, van: egyik 
az, hogy a ketam possum, tudok ige mellett, meg móstem tudok, 
hozzáértek mellett (elül vagy hátul állva) , egészen a maga jelenté
sével egyezöleg, kifejezi, hogy „mit cselekedve" (vagy mi cselek
vésben) vagyok tehetős (ketam) vagy tudós (mo&tem), v.ö. Cs.m. 248. 
og ket tülen nem fizethet, \\n ketek lehet, 334. 820. esten mosta tud 
csinálni, 568. tolón kétes jöhet, 572. mun ogketep nem találhatnak; 
— másika az, hogy egy másik ige előtt állván azt olyformán hatá
rozza, mint a magyar nyelv többnyire helyirányi igehatárzók által 
határozza az igét (e sajátság modorában , a mint III, 420. is meg
jegyeztük , különösen a csuvas és török nyelvekkel egyez a cse
remisz). A gerundium ilyenkor oly szorosan áll az igéhez, hogy 
vele mintegy összetételt képez, s kivált ily helyzetben fordul elé a 
gerundium röviditett (n nélkül való) alakja is. Reguly az ilyenké
pen leginkább határoztatni szokott igéket és határozni szokott ge
rundiumokat (mert mindig az ige általánosabb, a gerundium spe
ciálisabb fogalmú) föl is jegyezte, s íme közöljük azokat: 

kucas *) emelkedni, hágni (p.o. pús k. fára hágni, paskeöeske 
k. lépcsőre hágni) : congesten k. /öZrepülni, kuruk vak kudal' k. a 
hegyre fölmászni (négykézláb); — kuéuktas *) emelkedtetni, fölhá-
gatni: pokten k. /öZhajtani (küskö poktas = fölhajtani ritkán hasz
nált, ellenben küskö suas = fölhajítani, s nem : suen kucukta§) ; vi'-
den k. fölvezetni; numal' k, fölvinni, fölhordani (egy terhet, egyszer; 
küskö numalas = fölhordani sokat és sokszor) 5 — volas 3) leszál
lani, leereszkedni : jogén v. lefolyni, aláfolyni; numal' v. levinni, le
hordani („ha magam hordom le"; ellenben nem •u.-sal mondatik: 
ülük temdas = lenyomni, ülük suas = lehajítani); — voldas 4) le
szállítani , leereszteni: pokten v. lehajtani, numal' v. bevinni, lehor
dani („ha másokkal lehordatom") ; viden v. levezetni, supson v. le
húzni , aláhúzni; — vozas 5) esni: lekten v. kiesni, volen v. leesni, 
sümürlen v. sürtnen vozas (megbotolva esni), elesni; — jörüktas 
dönteni: ruen j . bevágni (fát), umhauen ; sükal' j . umstossen ; — lek-
tas6) kimenni: jogén l. /cifolyni, kurguz' l. kiszaladni; — luktas'') 

l) V.ö. NyK. I, 423. a csuvas hobaras; *) u.o. hobardas; 3) u.o. 
anas; 4) u.o. andaras; 5) I, 424. üges; 6) I, 423. t o p s ; 7) u.o. ki-
laras, 
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kimenetni, kihozni: pokten l. kihajtani, numal' Z. kivinni, kihorda
ni , pükten Z. (kotolva kihozni) , kikölteni, ausbrüten ; — jpocas 8) 
nyitni: supsul' p. aufreissen (ajtót) , sükal' p. aüfstossen (ajtót), pu-
durten p. (vagy csak pudurtas) föltörni (ajtót, ládát); — puras 9) 
bemenni: jogén p. óeZefolyni, törgösten p. ueZeugrani; — purtas lü) 
bemenetni: numal' p. vinni, pokten p. behajtani, temden p. bele
nyomni; — peteras n ) bezárni: supsul' p. zwreissen (ajtót), puen p.: 
задуть zuwehen (az utat hó), sü§kün p. betömni (lyukat); — cücas 
zárni: sükal' 6. == sükal' peteras; — ZoZas ia) jöni, idejöni: jogén t. 
z«fliessen, nalen t. elhozni, numal' t. elhozni, ide hordani, czipelni; 
— mias 13) odamenni (dahin kommen): jogén m. zufliessen (oda), 
nalen mias v. na'mioyk (még jobban rövidítve mint *naVmia£) oda
vinni , pokten miem tendan-dek = odahajtom hozzátok ; — kon
dás hozni (ide) : pokten k. íeZehajtani; supson k. idehúzni, numal' k. 
idehordani, puen k. idefúni, herblasen ; — kajál 14) menni (elmenni) : 
congeSten k. elrepülni, jogén k. wegfliessen, jörl' k. eldőlni, suralt' k. 
megbotlani s eZesni, огГеп к. eZválni, kürl' k. elszakadni (czérna), 
liiald' k. eZsülni (puska), joksargen k. eZvörösödni (egyszerre); puz-
len k. eZromlani, julen k. eZégni, kosken k. elszáradni; — koldas l5) 
küldeni, ereszteni, elereszteni: pokten -k. eZhajtani, félrehajtani, 
sükal' k. el-, félretaszítani, suen k. e/dobni, eZhajítni, süken k. eZtolni, 
kocken k. eZenni (más elől), pual' k. eZfúni, kudalen k. elszaladni; 
jüen k. kiinni, velen k. elhinteni, elönteni (valamit elejteni, vagy úgy 
hogy magától elszóródik), todol' k. elszakítani (úgy hogy még ott 
lógva marad), süden &. megrendelni (parancsot küldeni), oíen k. 
megizenni, lüen k. kilőni, ellőni, sulon k. elvágni, megvágni magát, 
vostul' k. eZnevetni magát, кескегаГ к. eZkiáltani magát, kosken k. 
eZszáradni (túlszáradni); — sims 16) (pr. miam) elérni (valahová): 
ajen s. elúszni oda, mién s. elérkezni (oda), tolón s. megérkezni 
(ide), pokten s. hajtva utolérni, saural' s. (vagy csak sauralas) meg
fordítani, átvetni, tünem' s. kitanulni (megtanulni egészen); — mk-
ta& (eléretni), odáig vinni: puen s. megfizetni (abzahlen, доплатить), 
kolost' s. meghallgatni, végig hallgatni (kolost' ezem sukto : nem 
hallottam meg egészen), vucen s. elvárni, megvárni, kücen s. ki-

8) 1,424. ozas; 9) 1,423. kires; 10) и.о. kürdes; n ) I, 424. pi-, 
dires; ») I, 423. kiles ; 3) и.о. piras ; 14) I, 423. és 424. kajas ; 15) I 
423. 424. jaras ; 16) I, 423. sides. 
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kérni (erbitten), tünükten s. megtanítani (egészen); — témáé (te
mem) n ) tölteni: optal' t. telerakni, opten t. megtölteni .(zsákot); — 
temas (temam) telni [telik]: kocken t. tele enni magát (sich anessen); 
—potas18) végződni; kaenp. mind elmentek, senki sem maradt meg), 
salaneve poteve : mind elszélyedtek; —potartá l9) végezni (oksa po-
taras v. salatas = pén^t elpazarolni, mintegy : végére járni, v. salatas 
= elszéleszteni) : jüen p. kiinni, meginni (mind), kocken p. meg
enni (mind), ludon p. eZolvasni, malen p. kialunni magát, moden p. 
eljátszani (játékban veszteni), puen p. lefizetni, megadni (egynek), 
pueden p. kiadni, megadni (többeknek), stroen p. megépíteni, cien 
p. elkoptatni (ruliát), ruenjp. kivágni (erdőt), puen p. elfúni (mind), 
kifúni. — sitas elég lenni: solon s. megfőlni (eléggé) ; — sitara&'M) 
eléggé tenni: küest' s. eléggé megsütni (a kenyeret, flone^ib) , esten 
s. eleget tenni, csinálni, dolgozni, tünem' s. teljesen megtanulni. — 
pizas 21) odaragadni: kőimen p. hozzáfagyni, odafagyni (anfrieren) ; 
— piziktas 2i) ragasztani: lümed' p. odaenyvezni; — ojras 2i) elvá
lasztani : pückün v. ruen ojras : lemetszeni v. levágni, todol' ojras : 
leszakítani (egészen) ; — nalas 24) venni: kusked' n. leszakasztani, 
supson n. elvenni, elrabolni, moden n. elnyerni (játékban), süten n. 
szétbontani (auseinander nehmen), nükten n. (vagy: úilktás) meg
nyúzni. — ert&s 25) mellette elmenni, elmúlni (monaserem értésem: 
elmentem a klastrom mellett): numal' e. mellette elvinni (vorbeitra-
gen); — ertar&s, mellette elmenetni, elmulatni: malen e. elalunni 
(alva elmulasztani, verschlafen), módon e. eljátszani (egész éjtsza-
kát), pokten e. mellette elhajtani; — vonzás átkelni: ajen v. átúsz
ni ; — vonzuktar&s 26) v. vosíaras átkeltetni: ajen v. átúsztatni (lo
vakat a folyón), numal' vostaras : átvinni; — cumursxl rakásra gyűj
teni : pokten c. összehajtani; — pogonas OT) összegyűlni (citmurgas 
így nem használtatik) : kurgu'z' p. Összefutni, összeszaladni'; — pog-
as28) gyűjteni (embereket): üzön p. összehívni, numal'p. összehor
dani ; — Salának 29) elszélyedni: congesten I. szétrepülni; — Salat
as 3o) elszélyeszteni: pokten 8. szétkergetni, keren s. szétverni, szét
törni ; — carn&s megszűnni: solon c. megszűnni főni, lumon c. m. 

17) I, 424. toldaras; 1S) u.o. picfes; 19) u.o. pideres ; 20) it.o. si-
deres ; 21) u.o. sibizas ; 22) u.o. sibistaras ; 23) u.o. ojras; 24) I, 423. 
424. iles; 25) I, 423. irdes; 20) u.o. kazaras; 27) I , 424. po/onas; 
28) u.o. poyas; 29) u.o. salanas; 30) u.o. saladas. 
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havazni, juron c. m. esni (eső), pokten c. m. hajtani. —• V.ö. még: 
sulden pustas: agyon dobni (dobva ölni), peteren sakas : zuhángen, 
peteren kucas : zuhalten , kucen solgoktas : megállítani (anhalten), 
pecen sindas : umzaunen , vüdül' sindas : umwickeln, piden sindas : 
megkötni s leültetni, piden pöstas : megkötni s letenni, íojest' oTas: 
hazudni, dicsekedni, ludonpuas: eléolvasni (v. elébe olvasni pénzt) : 
kücedel' kostas: koldulni (betteln gehen). — A Bibliában is ezen 
igehatározó gerundiumnak használata igen közönséges, mind teljes 
(-en) mind rövidített (en nélkül való) alakjában : silen-geas megsza
ladni (silen-kajas R.), supsen kandem : elczipelek , supsen-nalas el
ragadni, jogen-laktam kifolyók stb., asked'-miem hozzálépek, as 
ked'-tolam idejövök, namal'-geas elvinni (namal' kajas R.), namal'-
purtem beviszek stb., csak hogy az utóbbiakat természetesen nem 
lehet Wiedemannal (gr. 234. 1.) két igegyök (igeto) összetételének 
mondani, noha annak látszanak, de csak látszanak. Hogy, bármily 
összerantás és elrövidítés történt is, mégis eredetileg mindig a teljes 
n végű gerundium állt a meghatározott ige előtt, mutatja a nangaj-
a§ (C. nangejem, Bbl. nangejem) elvinni ige is, melyet most szintén 

* megértünk: ez t.i. nem egyéb mint nahn-kajas — véve-elmenni, 
úgy mint fentebb namias, odavinni = nalen-mias; tehát a mangaj-
beli nan ebből vonódott össze : nalen, naln, na'n-, s alkalmasint 
namias, is inkább így keletkezett : naln-, nan-mias, nammi-, namias 
(mert a cseremisz nem szereti a kettős mássalhangzókat. 

Már most az erc-gerundium alaki eredetét tekintve, azok után, 
miket e tekintetben fentebb az infinitivusi as keletkezéséről mon
dottunk, nem kell sokat bizonyítgatnunk, hogy az valósággal a íinn 
•ten(en)-alaknak felel meg, mely egy íe-végünomen actionis eszköz-
löje, p.o. juos-ten futva, sanoen mondva (sanoden. h.), itkien (iikiden 
h.) sírva stb. A cseremiszben magában is megvan még az n mint 
modalis rag (1. NyK. III, 447.); a föltett te-képztfjü nomen actionis 
(mely azonban tán csak páralakja a /a-félének, melyből az infiniti-
vus lesz) akkor vesztette el í-jét, mikor még az igetö végönhang-
zója és a rákövetkező önhangzó között állt: ipokto-ten v. ipokte-ten, 
pokto'en, pökte'un, poktőn. — Tehát különbözik lényegesen az en-
gerundium az en (helyesebben n-féle) praeteritumalaktól: cser. jün 
ivott = finn juonut, jüen íva = f. juoden; tolón jött = f. tullnt (eh. 
tulnut, tnlenut), tolen jőve ím tullen (e. h. tűiden, tideden). 

\ 



CSEREMISZ TANULMÁNYOK. II. 9 1 

3 ) A m o , rne (m) képzöjü igenév (III, 429. 430.) casusragok-
kal és postpositiókkal szintén gerundiumokat képez : 

a) i l l a t i v u s i raggal, időbeli vég- vagy határczél kifeje
zésére ; az ily gerundium a magyarban -táig, -téig stb. alakkal (hol-
tnig stb.) vagy míg-ge\ és verbum finitummal fordítható : Cs.m. 498. 
tolmeske eljöttéig , 499. kolomeskeíe holtáig; 731. üzüweskext míg 
ök hívnak; 780. pöttemeske [lélek] fogytáig, szakadtáig; 836. pe-
temeske míg elkopik; 837. potarmeske míg elvégezjzük]. Meg kell 
jegyezni a -meske alak azon sajátságos használatát, mely szerint a 
„valamit tevésig" annyit jelent, mint „inkább, mintsem valamit ten
nék" (v.ö. a cen = ig-gel képzett csuvas gerundium futuri-t, NyK. 
1,429.): Cs.m. 723. kücümes'ke semhogy kérnék inkább [magam 
megfizetem], 724. ruraeske, 725. vucumeske, 726. puksumeske, 727. 
kajumsked a helyett hogy a munkára mennél [alszol]. 

b) A b l a t i v u s i raggal, egy tagadó czélmondat helyett: 
„hogyne—": 665. jommoíec hogy é lne tévedjek, tkp. az eltéve
déstől [mutasd nekem az utat]; 666. vocmolet hogy el ne essem, 
tkp. az eleséstől [tarts engem]. V.ö. NyK. I, 407. hasonlót a csu-
vasban : bezártam az ajtót vulzam kiresren — hogy ök be ne 
menjenek. 

Ilyen ablativus után még osno előbb vagy vara később állván, 
fölér az egy „mielőtt" v. „miután"-nal bevezetett mellékmondattal: 
Cs.m. 733. keee secmelec osno mielőtt a nap leszáll, 734. onzumolecest 
vara miután ök megnézték. 

c) A III, 459. említett la hasonlító postpositióval: 525. jumul-
áomula imádkozva, 527. poktumoZa hajtván, 528. supsuwozZa meg
húzván (ö), 529. ikana rualmuZa egy vágásra, 480. kximula ásásban 
(a mint ástam) ; — 742. julom?<ia mintha égne, 743. ilemeZa mintha 
volna, laknék. Tehát módot, egyidejűséget és hasonlítást kifejezők 
ezek. A Cs.pr.-ban mZa-n végződik ezen alak: listemZa csinálván, 
onzomla tekintvén, sluzomía szolgálván, zdorovitlemZa köszöntvén. 
Castrén ezen alakot mint gerundium praesentist hozza föl : lotmaZa, 
lákwiá'Za, jümaZa, jalstamr/Za. 

d) dene-vel: 508. poktumo-dene kényszerítve (tkp. hajtással). 
e) vaf-val (III, 470), egy „bár, noha"-féle concessiv-mondattal 

felérő : 652. üzínera vaí noha híttam , 653. sinzemesí vai bár tudják, 
654. oksa ulmozo vai bár van pénze, pumozo uat'jóllehet adott (v. 
adni akart). A uat'-nak értéke nyilván = „daczára", s III, 470. csak 
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annyit mondhattunk, hogy nincs köze a vac „ról"-lal. Ugy látszik, 
hogy a vaf csak más alakja a val/-nak, mely ixrl/areS-ben megvan 
(III, 457.) , s mint advcrbíum vaS nak hangzik : a t' váltakozik ren
desen <*-vel, és a mint egymás mellett van poé és post (III, 456.), le
het rali és vac, vaí is. így avat'tulajdonképi jelentése az volna, hogy 
„ellen", és p.o. Uzmem vaí = hívásom ellen (ellenére, daczára) = 
noha meghíttam. 

f) kódom -kor, és kodsen óta (III, 458.) postpositiókkal: tolwo-
kodom mikor jött , ménem poktumolí kódom mikor engem üldöztek, 
tolmew kódom jöttémkor, 735. mvmem kódom; 594. tiste vXmem kod1 

sen mióta itt vagyok; coömem kodsen mióta születtem (születésem 
óta) ; 730. ileraem kodsen mióta lakom. 

g) koklaste között-tel: 505. elmem koklaste létem között (alatt), 
506. koemo koklaUe evés közben, tolmem k. jöttöm közben. 

h) semen nel: 737. secme semen a mint leszáll, mindjárt—, te
hát a közvetlen rákövetkezési kifejező. 

4) A §o} se képzőjü ígenév (III, 430.) is képezhet mint nomen 
actionis la postpositióval gerundialis alakot: Cs.m. 524. tolsemla jöt
tömben, 526. kae!ez7a menvén (ő). V.ö. 3, c. alatt kuwitZa. 

5) A meg-végü gerundium. Külön tárgyaljuk ezt, mert első 
tekintetre egyik cseremisz igenévhez sem lehet csatolni, de majd 
azután kimutatjuk hovatartozását. Maga Reguly is jegyzeteiben 
praeterituminak muidja, s evvel egyeznek a Cs.m.-béli példák : 530. 
tolmeg-se miután ö jött (a Itf 3. birtokosrag), 531. jwtarmeg miután 
elvégezték (v. potarmeg^i ugyanaz, de a subjectumot is kifejezve 
rajta a birtokosrag által), 532. solostmeg meglopván [elfutott], tehát 
nyilván = miután meglopta (mert csak futásában nem lophatta meg) ; 
736. kece Secmeg mikor a nap leszállt (napleszállta után). Reguly 
még a -meke mellékalakot is följegyezte: tolmeke v. tolmeg, poktu-
meke v. poktumet/ v.ö. Cs.m. 492. uzmekem mikor láttam; de ebből 
sem igen találnánk rá az alak eredetére, ha szerencsére a hegyi
cser, dialectus kissé eltérő alakot nem nyújtana. Ugyanis Castrén-
nál a „gerundium praeteriti" : \otmuka, l'ákmüka, jümi(&a,jalstar/?wA;a, 
a jegyzetben' mellékalakokkal: \otmunga, Yákmünga, jiimünga, jalsta-
mu.nga; a Bibliában, ez utóbbihoz csatlakozva, -minga-n végződik: 
'üteminga, l'áktemtnga, kejeminga stb.; szintígy a kazáni gr.-ban : 
kodolmi'rtaa, smdeniinga. 

Tekintve ezen gerundium határozott jelentését, nem nehéz 
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megmondani, hogy milyen elemeket foglalhat az magában : 1) kell 
egy nomen actionis, 2) egy ehhez járuló casusrag vagy postpositio, 
mely az „után'"'-t fejezheti ki. Hogy mely nomen actionis s mely 
postpositio lappang pedig a munga , m'inga, mnka , meg-hen mutatja 
egyenesen NyK. III, 147. a 2-dik Cseremisz prédikáczió czímében 
a jumo miingo (melyet jümo v. jümö müngö-nek is olvashatunk) = 
ivás után *), és u.ó. 141.1., a 2. sorban, ilizme miingo föltámadta után. 
Látjuk tehát, hogy a rao, me képzöjü nomen actionis-hoz jár müngö, 
mely egy a Reg. möngö, Bbl. minge-yel; ezt másutt ugyan nem is
merjük mint „után"-t jelentő postpositiót, de a maga „hátravalóság, 
mög"-féle jelentésénél fogva igen alkalmas arra, hogy ilyen „után"-
féle postpositio szerepét is vihesse. S elég az hozzá, hogy a jumo 
müngö, ilizme m. példákban csakugyan viszi. A müngö postpositio 
szorosabban összeforrván az előtte álló nomen actionissal, ez elej
tette végönhangzóját (a mi különben sem valami példátlan dolog 1. 
III, 430.), s a Castréni alakokban egyszersmind alkalmazkodott az 
igetö magas- v. mélyhangúságához; így keletkezett \otm(a)munga} 

]üm('á)münga; de mert a cseremisz a kettős mássalhangzókat nem 
szereti, csakis egy m maradt meg: lotmunga, jümünga • így keletke
zett a Bbliabeli -m'inga alak is (m-m'inga) , a melyre nézve csak azt 
kell megjegyezni, hogy a Bbl. nyelvében nincs annyira meg a szó
végek magas- és mélyhanguság szerinti megkülönböztetése. A Cast-
rénféle -muka, miika pedig kétségtelenül egy a munga, münga-]éve\, 
és egyezik a Reg.-féle -meke-vel is, mely rövidítve meg (hogy miért 
van épen kemény &-ja a mnka, meke-nek, nem tudjuk megmondani), 
úgy hogy p.o. tolmeg = tolm'-meg (tohno-möngö, a Cs.pr. szerint), s 
figyelhetünk arra is, hogy ezen meg sem igen tért el a möng(ö)-
önhangzójától, a mennyiben az e = é közel .áll az ö-hez; külön
ben érdekes látni, hogy a möngö épen ezen meg rövidítésben azon 
alakot nyerte, mely az egyező magy. mög , még-é. — A -meg-íé\e 
gerundium így a nyelvalakok összevonásának, elrövidülésének meg
int egy érdekes példája. 

Most megfejthető a NyK. III, 153. stb. közölt cseremisz imád
ságban egy akkor előttem homályosnak maradt nyelvalak. A 153. 
lapon, a 3. tételben ez van: koÜ&mosenga. Ez a jumo müngö-hez 

*) Az úrvacsora „szent <ar-ivás"-sal fejeztetik ki, v.ö. 150.1. „svatoj-
tav jusosamíc = az úrvacsorában részesültek. Maga a tar szó , még nem tu
dom, honnét való. 
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hasonlólag van képezve ; a nomen actionis kotlamo- és senga a.m. 
Sengal „mögött való, hátulvaló", mely úgy mint a müngö, tulajdon
képi irányrag nélkül, postpositióul ( = után) szolgálhatott. Az idé
zett tétel szövegébe így szépen beillik: „a méhek az új évben rajt 
ereszszenek, s miután rajt eresztettek (igám kotlamosenga), mézben 
is adj bőséget. 

E) Tagadó igeragozás. 

A cseremiszben a tagadás az ige (verbum finitum) mellett nem 
egy külön változatlan tagadó szócska által (milyen a magyar nem és 
ne, ném. nicht stb. fejeztetik k i , hanem van egy saját tagadó ige, s 
ez veszi föl a személyragokat, idő és módjeleléseket s a tagadólag 
kifejezni való ige majdnem változatlanul, többnyire a puszta igetö 
alakjában áll utána. Tehát olyféle ige-tagadósítás van a cseremisz
ben, a milyen a finn s több más altáji nyelvben van. 

1) Elsőben lássuk magának a cseremisz tagadó igének ragozását: 

P r a e s e n s (indicat.) c o n j u n c t i v u s 
E gy 1. om Bbl. am . Egy. 1. énem inem Bbl 

2. od at 2. eúed inét 
3. og (ok) ak 3. eneze inze 

Több. 1. ona ana Több. 1. eiiena' inena 
2. oda ada 2. eneda' ineda 
3. og (ok) ak 3. eúezd 

(éhest) 
inist 

P r a e t e r i t u m . I m p e r a t i v u s . 

Egy. 1. ezem Bbl.(sim C.*) sem Egy. 2. it itBbl 
2. ezed (ezei) sic sec 3. enze iníe 
3. e5 is s, es Több. 2. ida ida 

Több. 1. ezna sina sná 3. enelt inist 
2. ezda sida sta 
4. es is) s, es 

*) Castre'n ezt ilyen különös megjegyzéssel adja : „Praeteritum indi-
cativi, praeter allatain formám usitatam (a delam, telám-iéle, melyet alább 3. 
alatt említünk meg) etiam hanc habét flexionem negativam , a T a t a r i c a 
l i n g u a o r i u n d a m : Sing. 1. Sem vac , etc. plur. 3. Sem vaieb, eS vazeb.u 

Megvallom , ismeretlen előttünk az a tatár prototypon , melyből a Sem vac-
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Magának a tagadó igének tője tehát e vagy i volna, még pe
dig az e-zem praeteritumot tekintve az em praesensü igékhez csatla
koznék, s csakugyan praesense Regulynál o-val ejtetik, a mi az éj
hez közelebb áll, minta változatlan és jelentős a (az -am praes.-ben). 
Különben a praesensbeli o és a többi alakokbeli é, i közti különb
ség ugyanaz , mely az ulam (ólam C.) vagyok és elem , ilem valék 
között van a gyök önhangzójára nézve. — A praesensben csak a 
3. személy og (Cs.m.-ban ok is) föltetsző, hogy honnan veszi g} Axját. 
Mert az om, od ugyan hasonló a pöktem, pokted-hez; hanem pokta-
ból a tagadóige 3. személyét következtetve, az csupa a lenne, mely 
az igejelentést nem tüntetné többé elé. Véleményem szerint az og, 
o&-nak g, /fc-jában 3. személyrag rejlik, a mely itt eléggé fontos is; 
épen úgy a megfelelő votják szürján uz (oz)-ben a z nyilván 3. sze
mélyrag ; az og tehát olyan,. mintha g helyett a közönséges zo, ze 
3. személyrag volna rajta (*o-zo, oz), s ez a g úgy látszik még kö
zelebb áll a finn ha(n)-hez. Wiedemann szerint 148. 1. az ak ( = og, 
ok)-bsaa. nincs „personalbezeichnung", s egynek tartja (Votják gr. 
177. 1.) a votják ug (szűrj. o</)-gal, noha ez utóbbi 1. személyt je
lent (s kétséges vájjon 3. személyt is , a votják bibliafordítók nagy 
zavart mutatván e tekintetben). Ámde ha az ug, mint hiszszük, tkp. 
1. személyt jelent, a mivel annak öj praeterituma is egyez (ug, ud, 
uz = cser. em, od, og; öj, öd, öz = cser. ezem, ezíed, es), azt lehet 
mondani, hogy mégis személyrag van benne, ha nem is m alakban, 
de g alakban, hivatkozván a magy. k 1. személyragra (tudo&, tud
jad, tudé&, tudné&-ban). 

2) A tagadó ige után így áll a tagadosított ige: 

f r a e s e n s , 
Egy- 1. om xd nem vagyok om pokto nem hajt< 

2. od ul stb. od pokto stb. 
3. og ul non est og pokto 

'öbb. 1. ona ul v. onal ona pokto 
2. oda ul v. odal , oda pokto 
3. og ülep og poktep 

féle akár a tagadósítás módjára akár alakjára nézve, eredhetett volna. Ezt 
Castre'n 1845. csak úgy írhatta, hogy a sem vac-ióle tagadó praeteritumot, 
mert az ő tárgyalta dialectusban ritkább, idegenszerűnek, s azért, mert tud
va volt előtte, hogy tatár elem van a cseremiszben, tatárnak képzelte. 
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P r a e t e r i t u m . 
Egy. 1. elem el nem valék ezem pokto nem hajték 

2. ezét' el stb. ezed „ stb. 
3. es el es T) 

Több. 1. ezna' el ez na „ 
2. ezda el ezda „ 
3. es elep es poktep 

C o n j u n c t i v u s . 
Egy. 1. énem, tol vagy pokto nem akarok jőni vagy 

2. éned tol „ pokto hajtani, nem jönék v. 
3. eneze tol „ pokto hajtanék stb. 

Több. 1. enena tol „ pokto 
2. eúeda tol „ pokto 
3. enezd tol „ pokto 

I m p e r a t i v u s . 
Egy. 2. (tin) it pokto ne hajts stb. 

3. eúze pokto 
Több. 2. ida pokto 

3. enesí poktep. 

V.ö. Cs.m. 231. om mi, 232. om e&e, om li, om &oí nem maradok, 
402. om kae, 556. om ket, 640. om sere, 647. om ofo, 673. om kon-
do, 862. om sinze nem tudom ; — 838. ot peleSte nem szólsz; — 63. 
og koe nem eszik, 247, 866. og tol nem jő, 248. og ket nem bír, tud, 
311. og este, 312. og enane, 325. og vaske, 328. og pokto, 380. og 
Smze nem tudja, 567. og su, 572. og li, 654. og pií, 798. og voc nem 
esik, 245. ok kül nem kell, 317. ok érne 319., ok Zi 409., ok kot nem 
marad, 719. ok jü; — 668. ona tol nem jövünk, 744. ona ket non 
possumus; — 573. og ketep, 653. ék olep nem mondanak ; 
238 ezem pu, 240. ezem uz, 366. ezem stí, 431. ezemmi, 625. ezem 
tol, 637. ezem ket; — 222. ezed olo, 651. ezed nal, — 352. es pu, 
364. es vot' nem esett, 366. ez _pzz, 400. es tol, 587. es kondo, 591. 
es mi; — 365. esjulaldep nem gyújtották, 367. es kucedalep 
566. eneze tol, 635. eneze olo nem mondana; — 558. it este ne csi
nálj , 635. it tükale, 648. it nal, 650. it enane; — 662. eníe lek ki 
ne menjen, 804. enze puro ne jusson bele, 840. enáe nőre; — 776. 
ida mi ne jőjetek; — 664. enest Solostep ne lopjanak el. 
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Tehát a többesi 3. személyt kivéve, az igének oly alakja áll 
a tagadó ige után, mely annak teljesebb vagy rövidebb töalakjával 
egyenlő, s nem is kell itt más mint a töalak, miután idő, mód; sze
mély kifejezése mind megvan a tagadó igén. Megjegyezhetők külö
nösen a puro, nőre, tiikale, eúane, sere, 0X0 teljes töalakok, s a rövi
dek közül lek (mely lekt h. van), koZ (koék h.). — A többesi 3. sze
mélyben a tagadó ige után álló igető még ep szótaggal bővül meg, 
mely nyilván a többes-számot akarja kifejezni, miután az a tagadó 
ige 3. személyében kifejezve nincs: og tolep, es tolep. Ha az og to-
lep-et a megfelelő finn eivat tule-va.1 vetjük össze (og tol = ei tule), 
amaz olyan, mintha a finnben mondatnék ei tule-vat • e szerint a tu-
levat-beli vat megfelel a tolep-beli p-nek, mely tkp. = v a vat-b&n, 
s mely mögŐl tehát az at elkopott. A finn többesi 3. személybeli 
vat, vat-nek még valamivel teljesebb cseremisz mását láttuk fent a 
praeteritumban: toleve = tulivat, tehát ve = vat, és a Bbl. szerinti 
-ebei praesensalakban (1. fent. 68. 1.), melyben szintén be a vat meg
felelője. A többesi 3. személyben a tagadó ige után álló -ep-végií 
alakok tehát több. 3. szem.-beli praesensalakoknak tekinthetők, me
lyek másképen rövidültek mint az állító igeragozásbeli alakok. 
— Az ep alak nincs a conjunctivus több. 3.-ban: eúezd tol (nem : 
tolep), mert az eúezd kifejezi a több. 3. személyt; de mégis van az 
ep-sX&k. az imperativusban; noha itt is az eúest-ben a több. 3. sze
mély ki van fejezve: enestpoktep; ámde hasonló kis pleonasmus 
van, p.o. a finn tagadó optativus és imperativusban is, hol az ige is 
megkapja a módjelelést, noha az a tagadó igén is megvan : elkáatte 
olko ne legyetek, elkbön langet&o ne essék stb. 

Végre megemlíteni való, hogy a Cs.pr.-ban egyszer fordul elé : 
inSi zalajda = „ne sajnáljatok"; az inti nyilván a.m. inze Bbl., vagy 
enze R., tagadó ige imperativusának egyesszámi 3. személye ; 
zalajda meg az állító imper. több. 2. személye. Itt tehát az inci ál
talános negatio helyett (milyen a magy. ne) a személyragos impera
tivus előtt áll. Kár hogy á Cs.pr.-ban nem fordul elé a több. 1. sze
mély is, hogy látnók, vájjon az is p.o. inti zalajena-nak képeztetnék-e. 

3) A fent 75—77. 11. tárgyalt n-es praeteritum, miután ez vol
taképen az w-végü nomen praeteriti s ulam segédigéböl áll % termé
szetesen csak úgy tétetik tagadó alakba, hogy az ulam vagyok se
gédige tagadólag mondatik. Egymás mellé teszszük itt az állító és 
tagadó alakokat: 

NYELVT. KÖZLEMÉNYEK. IV. 7 
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Egy. 1. poktenam (hajtot-
2. poktenad tam) 
3. pokten 

Több. 1. pokten ulona 
2. pokten uloda 
3. pokten ulod 

Egy. 1. pokten ómul (nem haj-
2. pokten ódul tottam) 
3. pokten ogul 

Több. 1. pokten önal 
2. pokten odal 
3. pokten ogulep. 

A plusquamperfectum azonban csak a C. 6. szerinti (82. 1.) körül
írással képeztetik: 

Egy. 1. pokten ómul eíe ! Több. 1. pokten onal eíe 
2. „ ódul eíe 2. „ odal eíe 
3. „ ogul eíe 3. „ ogulep eíe. 

V.ö. Cs.m.-ban 375. nören ómul, 500. uzon ómul, 761'. uzon ómul 
eíe, 379. nören ogol, 588. kondon ogol, 589. mién ogol, 638. tüne-
men ogol, 730. eocon ogol eíe; 376. potaren ogulep ; Cs.pr.-ban : 
puen ogol (nem adott), jódon ogol (nem kért). 

A másik (Bbl. és C.) dialectusban e helyett egy -delam} -delat, 
•de, több. -delna, -delda, -delei (vagy -telam stb., C teldm} -delam stb.) 
végű tagadó praeteritumalak divatozik, p.o. istedelam nem csinál
tam, SLiizedehia nem néztünk, motelét nem találtak stb. Első tekin
tetre ez majdnem török tagadó igeragozás félének látszik. De a de, 
te nem olyan mint az igetöt tagadósító a török ma, me szótag. Már 
Wiedemann is (gr. 151. 1.) fölismerte a de, fe-ben a tagadó „verbal-
nomen"-t (jobban ,,gerundium"-ot), melynek képzője vagy ragja 
csakugyan de, te (1. alább F, 1.); az ehhez hozzáadott Mel, azt mondja, 
új igető keletkezik, melyhez a személyragok úgy járulnak, mint az 
állító praeteritumban." Ha Wiedemann ez utóbbit (t. i. a -nam, -nat, 
-n stb. praet.) nem csak annyira összevont alakban ismerte volna 
(ha p.o. nem csak az n-na, n-da, hanem a teljes n-ulna, n-nlda-íéh 
alakokat ismerte volna), itt is rájöhetett volna, hogy mi ezen a 
te, de tagadó verbalnomen-hez (gerundiumhoz) járuló l, hogy az nem 
egyéb mint az ul-, ti- létigének £-je, s utána azért van épen amf at, 
mert az ul-nak, mint segédigének, itt praesense kell, ez pedig v\am, 
v\at (ilawj, i'laí), tehát: istedelam = iétede-'lam, vagyok (-'lam) a nél
kül hogy csináltam (istede). Ennél fogva a Bbl.-beli istedelam, ele
meire nézve, a finn ölen tekemattá-\e\, ellenben a Reg.-féle esten 
ómul (= nem-vagyok gemacht-habend) a finn en ole tehnyt-te\ áll 
szemben. 
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4) Tagadó -gec-íé\e c o n d i t i o n a l i s (1. fent 81.1.) nem ké
peztetik, hanem helyette a gen „ha"-val körülírt alakok (v.ö. 82. 1.) : 

om tol gen ha nem jövök; om tol elégeti ha nem jövök vala 
od tol gen od tol „ (nem jöttem volna); 
og tol gen stb. og tol „ 
tolón om li elegen ha nem jönék (tkp. ha nemUeszek vala jött = 
tolón od li „ ha nem lennék olyan a kijött, = ha nem jönék) 
tolón og li „ stb. 

Az utómondatban, mint fent 82.1., az ele-vei körülírt imperfec-
tum szerepel: om tom ele nem jövök vala = nem jöttem volna. V.ö. 
Cs.m. 673 : om kondo ele gen — og tol ele. 

5) Tagadó feleletekben, melyekben a kérdésből érthető ige 
elhagyatik, s csak a negatio meg a személynévmással kifejezett sub-
jectum marad (v.ö. a magy. nem én, nem ö-féléket), az o r̂-ból és hoz
zájáruló személyragokból összetett sajátságos alakok használtatnak : 

praegens: Egy. 1. ogum nem én, 2. ogud} 3. oges 
Több. 1. ogena nem mi, 2. ogeda, 3. ogotep. 

V.ö. Cs.m. 586. kaed mo sogalas (mégy-e szántani) ? ogum nem én. 
Az ogum tehát annyi mint: om kae nem megyek; de miután a kae-t 
nem akarja a felelő ismételni, maga az og (mely különben mint 3. 
személy az önálló negatióhoz „nem" már közel áll) foglalja magá
ban azt hogy „og kaeu = nem men (álljon itt a töalak men, hogy job
ban megértsük a cseremiszt) ; ez pedig mind csak praedicatum, s 
hozzá kell még a subjectum, mely az „om kae"-bölmint m személy
rag tétetik hozzá: og-um = nem [men] én. így az ogud y oges (s = 
zo, ze 3. személyrag, melyet itt világosan ki kellett tenni), ogena, 
ogeda is világosak; csak föltetsző az ogotep, hogy nem *ogest. Ezt 
következőképen véljük megfejthetni. Az ige teljes kitételével így 
hangzanék a felelet (ezen kérdésre : kajád mo í mennek-e) : og kaep. 
A p =*= finn vat, vat-röl szóltunk fentebb, s kell benne 3. személy
névmást és többesragot látni (tehát = magy. ök). Már most tessék 
képzelni, hogy, a mint a magy. nincsen-t lehet többesbe tenni (nin
csenek) , úgy a „nem"-et is lehetne: *„neme&"; ilyen „neme&"-félét 
pedig valósággal állít élőnkbe az ogotep-heli ogot (t többesraggal), 
melyhez még a p-t ( = f. vat) téve, lesz : ogot-ep — *nemek-ők (nem 
ök); röviden mondva: az og alatt értett teljes praedicatum (ogkae 

7* 
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= *nem men-) tétetik többesbe a hozzájárulandó többesi subjectum 
(p = ök) előtt. 

A praeteriluin, ilyen tagadó feleletekben, nem tér el a tagadó 
igének közönséges praeteritumától (ezem, ezét' stb.), kivéve a több. 
3. személyt. A praeteritumbeli tagadó felelet tehát olyan, mintha a 
praesensben e kérdésre : kaed mo? így felelnénk : om (t.i. om kae, 
egyezöleg a finn tagadó felelet módjával : menetkös ? en = cser. om} 

nem [megyek]). A többesi 3. személyben ugyanis dr-hez megint a 
p jár (e§ep), minthogy az egyesben is használt eS-en se személy se 
többes nincs megjelölve; tehát, ha a Cs.m. 587-beli példát (kondos 
wio? hozott-e? e§} nem [hoz]-ott) többesbe teszszük, a kondeve rno? 
(hoztak-e ?) kérdésre így hangzanék a felelet: eSep (azaz: eS kond
ér) = nem [hoz]ott -ök = nem ök. 

A conjunctivussal kellvén felelni, a tagadó ige közönséges 
alakjai használtatnak (énem, éned stb.), a többesi 3.-ban is, mert az 
eúest kifejezi (az Sí-ben) a megkívánt „ök"-et. 

A Bbl. ezen alakokból csak az age§ ( = oges R.) és agam ( = 
ogum)-ot ismeri, de helyesen amazt 3-ik, emezt 1-ső személyre vo
natkozólag. 

6) A magy. „nincs"-nek megfelelöleg van a cseremiszben u'ke 
(Bbl. uke, uka)} mely egyszersmind, mint a tör. jok, a nem = német 
nntinu-t is kifejezi, v.ö. Cs.m. 585. 587.; és vke = nincs 169. 322. 
845. 875., imperfectumban uke eh (mint a tor. jok idi) 644. 756.; 
meg gen-nel uke-gen különben , tkp. „ha az nincs" (v.ö. tör. jok-sa) 
626. 627. A török nyelvekben vannak a „megvan, van"-ra és 
„nincs"-re a csak praedicatumi copulának használt „est" és „non 
est"-töl eltérő külön szók (bar, var, por —jok, sok). Nincs az úgy 
p.o. a finnben, hol a „van, tör. baru szintúgy on, a „nincs" szintúgy 
„ei oleu által van kifejezve, mint a csak copula-féle „est" és „non 
est" (tör. dur és degil); nincs az úgy magában a cseremiszben sem, 
hol a „van, tör. barLÍ az ido-xiú ( = finn on) fejeztetik ki, v.ö. Cs.m. 
360.438. 448.463. 514. 794., a miből azt lehet következtetni, hogy 
az uke sem más, mint a f. ei ole, votj. övil mása. Miért különbözik 
tehát az uke az ogol, ogul-tól, mely utóbbi csak a „degil, non est" ér
telmében használtatik (s néha még e g y e s szóra vonatkozó negatio 
gyanánt v.ö. 616. 623. 624)? Hogy talán tatár eredetű, mint Wied. 
hiszi, nem valószínű; mert akkor a nyelv a „bar van"-ot is átvette 
volna. Valószínűbb az, hogy, miután a cseremiszben a tör. „áur, est" 
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ki sem fejeztetik, a miért aztán a .,bar, vanu-ra elég az ulo, a nega
tív ogol, ogul ( = degil, non est) nem látszott egyszersmind elég nyo
matékosnak a ,Jok, nincs" kifejezésére; kapott tehát még egy nyo
matékosító járulékot, mely mindenképen a finn, tagadósított igék
hez járulható kaan, kaan-nek felelhetett meg, úgy hogy uke való
ban = finn ei olékaan (olekkaan) volna, s így taglalódnék: u-ke, eb
ből : *ogul-ke (oul-Ice, ou'ke), u-ke, v.ö. p.o. tumba&erak e h. tumbalke-
rak, leiagak e h. semgalk stb. 

F) A tagadó igeragozáshoz tartozó gerundiumok (s néhány 
tagadó igenév). 

1) A fent 86. 1. tárgyalt eu-végü gerundiumnak megfelel a ta
gadó -te, -cZe-végü gerundium , melynek jelentése még kissé tovább 
terjed, úgy hogy a meg-gerundiumnak is ellenében áll (kivált ha ok 
nyomatékosító particula járul hozzá : -teok, -deok vagy -tok, -dok). 
V.ö. Cs.m. 553. mu'de nem találván, 554. kotte (kot-te) nem marad
ván, 555. jötte (jot-te) nem kérdezve, jottok (jotte-ok) nem kérdez
vén, 551. purdok (purcíe-ok) nem térvén be, Hite (eh. §ic-te, SinS-te) 
nem ülve, 559. íinzede nem tudván, li'de, U'dok nem levén ; a Cs.pr.-
ban: sinzide nem tudván, carneáe ok meg nem szűnve, szüntelen, 
uíede nem látva, kalaseáe nem mondva, liiáöde nem félve. A Bbl.-
ban: puíe nem adván, mote ( = mude R.), muUe v. muskede nem 
mosván, jaíe ( = jötte R ) stb. 

Már Wiedemann (126. 1.) helyesen fölismerte, hogy ezen alak 
„kétség nélkül egy verbalnomen abessivusa vagy caritivusa, mi
lyen a nyugati finn nyelvekben van , p.o. észtül sömata, jomata, fin
nül syömatah, juomatah (syömatta, jnomntta) = cser. karte, jute nicht 
gegessen, getrunken habend, ohne gegessen , getrunken zu habén ; 
látszik tehát, hogy ez alak tkp. csak egy , csak az igetöböl (verbal-
wurzel) álló névszónak caritivusa." Helyes mindenesetre az, hogy 

«. a te, de alak egy igenév casusa, mert látjuk, hogy valóságos gerun
dium ; hanem hogy az igenév maga a puszta igetö legyen, bár az a 
látszat van is , mégsem hihetjük. Könnyen meg is találhatjuk azon 
igenevet, mely mégsem a puszta igetovel egyenlő. Fentebb (90. 1) 
láttuk, hogy a te, denek megfelelő állítólagos en gerundium egy a 
finn te-végü igenévnek megfelelő cseremisz igenévböl eredt, mely
nek tehát a vége szintén te, s előtte ezen te-nek eredetileg az ige
tö végönhangzója van. Ezen te-végű igenévhez , p o. poktote hoz, a 
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modalis n járulván, az így keletkező *poktoten aztán poktoen, pöktem 
lett, azaz az igenév képzőjében" e g y s z e r ű (nemkettős) t, kiesett 
két önbangzó közül, mint az as-infinitivusban hasonlóképen egy 
e g y s z e r ű í-hang esett ki (poktoías , pokto'as, poktas). Ha ellen
ben a íe-képzöjü igenévhez, tagadó gerundium képzésére, acariti-
vusi te} de ( = finn ta } tali; 1. NyK. III, 448. 454. dene alatt; a Cs. 
pr.-ban eléfordul sulukte bűntelen , bűn nélkül) járul, lesz p.o. a 
*poktote igenév poktotete; ez az alak legtermészetesebben úgy rö
vidült, hogy a -te igenévképző önhangzója kiszorult: -poktotHe, s íme 
már nem egyszerű t, hanem k e t t ő s tt áll vala két önhangzó kö
zött , s ez nem tűnhetett úgy el mint az e g y e s £-hang. Minden 
változás, melynek még alája eshetett, az volt, hogy egyszerű í-vé lett 
(mert a cser. most nem szereti a kettős mássalhangzókat), de min
denesetre sokkal ujabban, mint mikor az egyes í-hang két önhang
zó közt eltűnt az as inf.-ban s az m-gerundiumban; s ezenkívül, a 
hol az igetö végonhangzója előtte megmaradt, ezen egyszerű t (leg
alább R.-nál) d-vé lágyul, de egészen nem tud eltűnni, mert eléggé 
érezhető a caritivusi jelentés is a te v. áe-ben. Tehát li'de (Bbl. líte, 
eredetibb \itte, litete helyett) csak abban, hogy egyáltalában meg
maradt a f-hangja (d), visszatükrözi mind a benne lappangóié ige
névképző, mind a te caritivusi rag í-jét. 

2) A te , de tagadó gerundiumhoz Reguly még gece-t is tesz, 
észrevehető jelentési különbség nélkül: Cs.m. 554. kotte-gece (kotte 
mellett) , 557. kanade-gece pihenés nélkül (kanade meg nem pihen
ve), 558. mdödegece meghagyás[omj nélkül (csináld meg). Az utóbbi 
példát némileg lehetne conditionalis mondatnak értelmezni: „ha nem 
parancsol[om] v. parancsoltjain]", úgy hogy a geZe =• *ulgece (Bbl. 
ulgece) lehetne, az összetételben elvesztvén Z-jét : südöde-w/^ece, 
(-de'lgece} degece), szószerint : „ha parancsolat-nélkül volna" = 
„nem levén parancsolat, v. meg nem levén parancsolva." Aztán a 
többi példában kottegece, kariíidegece a geée tképi jelentése elhomá
lyosult volna, a mi ugyan lehetséges, de mégsem merjük bizonyos
nak állítani az egész magyarázatot. 

3) Látszólag csak a tagadó te, de közvetítésével képeztetnek 
Regulynál is tagadó igenevek mo, me képzővel, és -maS képzővel. 
Szintígy a Bbl.-ban és rendesen a kazáni gr.-ban a ma ( = mo, me) 
igenév. Reguly azt mondja, hogy az állítólagos tolmas, poktoroas 
tagadólag lesz toldomaé, poktuefomcri (casusai : toldomaste , toldó-
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mases, toldomaske, toldomasgec), s ezt a példát is adja : meman 
mi'temaske kaeve oda mentek, hová mi nem megyünk (tkp. a mi 
nem-menésünkre mentek, v.ö. a mas ilyen concret jelentésére nézve 
Cs.m. 475. cocmaskem : születésemre — születő helyemre, ilemas-
kem: lakóhelyemre). Továbbá, azt mondja, tolmo, poktumo igenév 
tagadólag lesz toldomo, poktudomo s ezt a tagadó alakot adja Cs.m. 
601. lidemem kódom = mikor nem vagyok (v.ö. fent D, 3, f. alatt). 
A Cs.pr.-ban eléfordul: joraltedeme non amatus , gyűlölt; vozolto-
domon nem szégyenelve; v.ö. Bbl.-ban: páíedema (unerkannt), sire-
dema non scriptus, mustema non lotus (ungewaschen), pudurgedema 
unzerbrochen; a kazáni gram. p.o. kicaíema am'il „quaesitus non-
sum" helyett ezt is mondja: kicaledema Ham „non-quaesitus sum." 
Végre még föl kell itt hoznunk a III, 426. emiitett ilynemű szókat: 
koldomo nem halló (süket), kixdömö éretlen, küldó'mö kelletlen, tem-
deme telhetetlen, vozuláomo nem szégyenlő (szemtelen). 

Tudván hogy mi tkp. a te, de-alak, hogy az gerundium (egy 
igenév casusa) és korántsem negativ igető, arról, hogy ezen toldomo, 
küdömö stb. alakokban a mo, me igenévképzö a te, áe-végü negativ 
igetöhez járulna, szó sem lehet. Az sem valószínű , hogy a te, de és 
a mo, me.között a közvetítő segédigének Z-jc veszett volna cl , úgy 
hogy ezek mintegy az istede-'lam praeteritum (98. 1.) módjára kö
rülírt alakok volnának, p.o. toldomo eh. toldo-'lmo, toldo-tdmo, mert 
nem látjuk okát vagy szükségét, hogy az l itt elmaradjon. A leg
egyszerűbb magyarázat az, hogy : a mint a finnben ma , ma-végű 
igenévböl képeztetik egyrészt a caritivus raggal -mattá, matta-\ég\i 
tagadó gerundium , másrészt megint torna, tömd fosztó névképzövel 
-mattoma, mattömci-végü tagadó igenév, mely a magyar -atlan, étlen 
(p.o. ismerete??, tudaíZan)-félének felel meg, — úgy a cseremiszben 
is a íe-végü igenévtől képeztetik egyrészt a caritivus raggal te, de 

m(*tte, tete helyett)-végü tagadó gerundium, másrészt teme, deme (do-
mo stb., 1. ü l , 426.) fosztó névképzövel egy teme, deme-xcgü (ere
deti tteme, teteme helyett való) tagadó igenév. Ennek képződésében 
az alap-igenév (nomen actionis) képzője ugyanazon hangtani hely
zetben levén, mint a caritiv raggal készülő tagadó gerundiuméban, 
itt sem lehet már az alapigenév (a <e-féle nomen actionis) képzőjét 
megkülönböztetve kivenni, s itt is az a látszat van , hogy a fosztó 
névképzö (teme, deme stb.) közvetlen az igetöhöz járult. Ezen teme, 
deme-íéla igenév pedig érték szerint igen is a mo, me (ma) állitóla-



104 BUDENZ JÓZ8KF. 

gos igenévnek állhat ellenében : joraltedeme, tkp. szeretet nélkül való, 
igen is lehet = non-amatus ; de szintúgy lehet activ jelentéssel is : 
koldomo = hallatlan, tkp. hallás nélkül való i^kolU-Ume) = nem 
halló; s többnyire mind ezeket igen jól lehet magy. atlan-íélékkel 
fordítani: küdömö éretlen, külefömö kelletlen, muetema mosatlan 
(kéz) ; vozuldWo szégyenletlen stb. 

A mi pedig az állítólagos mas-végü igenévnek megfelelő ta
gadó -efomas-félét illeti, megvallom nagyon úgy látszik, mintha csak 
az imént tárgyalt -domo-féle igenévnek a wío-igenévhez való látszó
lagos származási viszonya indította volna annak képzésére a gram
matikusokat (értve itt magát Regulyt is). Mert maga Reguly is, a 
Cs.m. 559.-re vonatkozó egy jegyzetben megint eltagadja a -demaS 
alakot („SinzedemaSte nem mondható, a sinzede helyett"), s minden
esetre föltetsző, hogy nem igen hoz példát, melyben a -domas, mint 
valóságos nomen actionis negatívum fordulna elé ; a Bbl.-ban is csak 
egy van: inaúedemaS „unglaube" (das nicht-glauben). De vegyük 
csak szemügyre az egy R.-féle mitemaé példát, mely őt az illető tol-
domas, ipoktudomas alakok fölállítására alkalmasint indította is (mert 
a tol és pokto igéket használja rendesen mintaigéknek). Ezen mitem'aS 
concret jelentésű : oda-nem-menő hely (hely, hova nem mennek) és 
analóg állítólagos alak volna: eoémas születőhely, ilemas lakóhely. 
De kérdés vájjon ezek nem különböznek-e a nomen actionis-féle 
ma§-végüektol (III, 429 — a hol még fölhoztuk a éoémas, ilemaS-t 
is); születő, lakó hely különben éocmo ver, ileme ver volna, s meg
lehet, hogy a kérdéses éoéma£, ilemas nem a éocmaS születés, actio 
nascendi, ilemas élet, lakás, actio vivendi v. habitandi, hanem a 
üoómo, ihme-töl a§ képzővel (III, 426.) származó külön névszók, 
melyek e szerint „a születésre (öocmo), lakásra (ileme) vonatkozó 
valamit" jelentenek, tehát akár „születő, lakó helyet" is jelenthet
nek. Aztán a mitemás épen úgy volna mitemé menetlen, járatlan-nak 
as képzöjü származéka, szintén „miteme veru értelmében. Ezt any-
nyival inkább hihetjük, mert jordomo éretlen (semmit-érő) mellett s 
tőle értelmileg alig különbözve van: jordomaü; küláömö kelletlen 
mellett kükfómas. így .tehát a cocmas, ilemas, mitemás (születő, la
kó, odanemjáró hely) szókat kiveszszük a többi ma& képzöjü, való
ságos nomen actionis-féle szókból, s egyszersmind egy a mitemás 
alapján és analógiájára képezhető nomen actionis negativum jogo
sult létezését tagadjuk. 



CSEREMISZ TANULMÁNYOK. II. 1 0 5 

A „Cseremisz mondatok"-hun ( I I I , 99—139. 11.), a melyekre 
oly gyakran mint példatárunkra hivatkozunk, részint a cseremisz 
szövegben, részint a fordításban , következőket lehet megigazítani: 

Cs.m. 48. tartott h. olv. tart 
„ 85. adott n 11 adtál 
„ 114. fekszik 1) 11 feküdt 
„ 57. vorugemen n 11 vorugemem 
„ 293. songesta n n congesta 
„ 557. este n ii esta 
„ 558. südögeöe n n südödegeöe 
„ 592. paleven n n pale§em 
„ 617. pum n r puen 
n 775. harmincz n n húsz 
„ 793. südösön n n südöSöm 
„ 683.684. kérdi n n kérdezte. 

BUDENZ JÓZSEF. 



AZ-E VAGY A? 

A „Pesti Napló" m. é. folyamának tárczájában Vadnay Lajos, 
Csalomjai, Nyakas és Ivannovics György urak által folytatott nyel
vészeti eszmecserékben szóba hozatott többek közt azt is : vájjon 
az : az és ez névmásokban , illetőleg névelőben, — a z magához a 
gyökhöz tartozik-e vagy sem, s e szerint az érintett szók gyöke : 
az és ez-e ? — vagy pedig: a és e ? 

Nyakas úr ugyan is (aP. N. m. é. 108. sz.-ban) az a-nyi, e-nyi, 
aból, eböl-fé\e, Csalomjai úr által megrótt írásmódot igazolandó , — 
ezen szók gyö ke iránt előre bocsátván, hogy: 

1) vannak, kik az: a, az és e, ez-t általánosan állítják, egyen
lően tanítják megjegyzés nélkül, nem mondva sem z nélkül sem z-
vel gyöknek; 

2) vannak, kik gyöknek az : az, ez-t állítják, és 
3) vannak, kik az: a} e-t gyöknek s a z-t epenthetikának te

kintik, mint mely a magánhangzók olvasztására szükséges, — oda 
nyilatkozik, hogy : „a harmadik osztálynak van igaza, mely az a-t, 
e-t gyöknek s a z-t epenthetikának tekinti." — Ivannovics György 
úr erre a (P. N. m. é 194. sz.-ban) a fentebbi nézetet megtámadván 
a második osztály azon nézetét védelmezi, mely szerint a gyök nem : 
a, e, hanem : az, ez. 

Ezen kérdés, mint Imre Sándor is , egy más tárgyú értekezé
sében, mellékesen megjegyzi (1. Ny. Közi. II, 3. f. 338. 1.) kétségen 
kivül nagyon érdekes. 

Érdekes pedig mindenek előtt már újságánál fogva is, — mert 
a z gyökeressége iránti legelső kétely csak a , most már a M. Tud. 
Akadémia által is szentesített — takarékossági elvnek a helyesírásra 
gyakorolt befolyása óta merült fel; ily alakban, mint vitás kérdés, 
pedig épen csak legújabban lépett előtérbe. 
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De érdekes továbbá, nem is említve az általános tudományos 
tekinteteket — különösen azért is, minthogy ezzel összefüggésben, 
a fentérintett czikkekben vitatott egy más, szintén nagyon érdekes 
kérdés is leghelyesebben és legtermészetesebben megfejtethetik. 

Tekintsük tehát e kérdést közelebbről a magyar nyelv és 
nyelvtudomány világánál. 

Mindenek előtt azonban , mint Ivannovics úr is figyelmeztet 
(1. P. N. m. é. 194. sz.) tisztába kell hoznunk : vájjon a névelő, vagy 
névmutató : az} a, azonos-e a tárgymutató az, a névmással vagy sem ? 

Révai, a magyar nyelvtudomány még mindig nem eléggé mél
tányolt nagy tudományú megalapítója : „Elaboratior grammatica 
hungarica" czímü jeles munkája I. kötetének 297. lapján, erre néz
ve így szól: 

„Demonstrativa pronomina, distantiam objectorum ratione 
temporis ac loci indicantia, in nostra lingua duo sünt: ez hic, iste, 
relatum ad objectum propinguum; az verő, is , ille, ad objectum 
remotum. 

Horum alterum az obit vicém etiam articuli, qui nominibus 
appellationis . . . praemittitur ad ea propius determinanda ex : gr. 
az élet, az ember." 

S továbbá a 407. lapon de articulo : 
„Non est sufficiens ratio, cur articulum, ut quidam faciunt, 

orationis partém constituamus singularem. Nam in nostra lingua est 
is alterum reipsa pronomen demonstrativum obiecti remoti, ipsum 
nempe az, a, hoc etiam, usu, — pro natura sua omnino designans, 
demonstratione tamen directa aliquanto remissius." 

Ugyan ezen nézetben vannak ujabb nyelvtudósaink közzül : 
Hnnfalvy Pál (1. p. alább is idézendő nyilatkozatát a M. Nyel-

» vészét I. 158. lapján) — továbbá: Budenz József, ki azon nézet el
lenében , mely szerint a névelő a magyarban idegen nyelvek, vagy 
épen a németnek befolyása által keletkezett volna, egyszersmind 
azt is kimutatja, hogy az a nyelv belső szüksége folytán magából 
a magyar nye Ívből fejlődött ki (1. Ny. Közi. II. 2. f. 161. 1.). 

Hasonlóan nyilatkozik Riedl Szende, a „Magyarische Gram-
matik" 123. lapján így szólván: „In der altén Sprache, wie es aus 
den Sprachdenkmáhlern zu ersehen is, — kannte man keinen an-
dern Gebrauch dieser Formen (az, ez) als den ursprünglich demon
stratíven, lm Verlaufe der Zeit, als sich auch im Magyarischen das 
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Bedürfniss eines Artikels fühlbar machte, wurde diese Funkzion 
auf das demonstrative az übertragen; aus welchem sich der heutige 
Artikel entwickelt hat." 

Hozzá teszi azonban, hogy: a most élő nyelvben a névelő a 
tárgymutató névmástól pontosan megkülönböztettetik (124. 1.). Ugyan 
is szerinte : 1) a névelő az utána következő szó kezdő betűje sze
rint változik, kihangzó z-je t. i. a következő szó kezdő mássalhang
zójához hasonul, míg a mutató névmás külső alakja változatlan ma
rad, kivéve midőn utóragokkal egyszóvá egybe olvad ; 

továbbá 2) a névelő tulajdonság névi természetű (ist adjecti-
vischer Natúr), miért is soha sem ragoztatik, a tárgymutató névmás 
ellenben főnévi tulajdonságú (substantivisch), miért is a főnevektől 
a névelő által elválasztatik és rendesen ragoztatik, p. az a bor, azt 
a bort stb. 

A névelő és a tárgymutató névmás közt a most élö nyelvben 
feltűnő ezen különbséget különösen kiemeli Fogarasi János is „Mü
veit magyar nyelvtanának" 131. lapján. „Sokan , úgymond, össze
zavarják ezen névmást (a tárgymutató az-t) a határozott névmuta
tóval ; a névmás mindig hajlíttatik , emez nem; továbbá, a névmu
tató 2-jét a mássalhangzón kezdődő szók előtt elveszti, amaz a mon
dott ragok előtt elváltoztatja ugyan, de magában állván , soha sem 
veszti azt el, p. o. a ki erényes, az nem lehet boldogtalan, rosszul 
volna: a nem lehet stb." 

Ezek szerint tehát az úgy nevezett névelő, habár eredetileg, 
nem egyéb mint a tárgymutató az, s így azzal gyökére nézve azonos, 
jelenleg még is jelentésére gyakorlati alkalmazására, szóval termé
szetére nézve, attól egészen különböző szónak volna tekintendő. 

Kérdés azonban vájjon, állanak-e a névelő és mutató névmás 
különböző természetére vonatkozó, fentebb felhozott szabályok ? 

Nem akarom ezzel kétségbe vonni azon általánosan ismert és 
elismert tényeket, hogy: a névelő az utána következő nevek kezdő 
betűje szerint változik (az} a), ellenben ugyan azon nevek ragjai 
szerint nem változik (p. a kert, a kertben, a kert6ó7, a kertek stb.); 
továbbá, hogy a mutató névmás (az} ez) magában állván alakját a 
következő szó külseje szerint nem változtatja (1. Fogarasi példaját, 
és : az ház, ez ember, az kert, ez ló stb. — mig ellenben szintúgy 
ragoztathatik, mint akár mely dolognév (p. a kik erényesek, azok 
nem lehetnek boldogtalanok, ez a kert, ennek a kertnek stb.). 
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De bátorkodom megkétleni azon állítást, hogy az egyszerű 
mutató névmás (az ez) „mindig hajlittatik" vagyis ragoztatik, és 
hogy az külalakjára nézve , ragozás esetén kivül soha sem változik! 

A „Halotti. Beszédben" ugyanis olvassuk: „isa és num igg em
ber mulchotia ez vermuí", „Wimagguc ez lelicerf; kit vr ez nopun ;" 
stb. Mindezekben a mutató névmás ez ragozatlanúl áll ragozott do
lognevek előtt, egészen úgy, miként a névelőről mondatik. 

Ugyanazt találjuk a legrégibb időtől fogva a legújabbig min
den írónál, p . : 

„Rettenetes ez világnak most minden dolga." 
Horvát András (L. Toldy: A m. költészet 

kézi könyve I. k. 47. 1.). 
„Intése nem tetszék az Prini Pétörnek, 
Ki megmondta vala ez nemes vitéznek." 

Tinódi S. (L. Toldynál 70. 1.). 
„Ha ez két viz között ti lakni akartok" 
— nEz urakról való megemléköztében." u. o. 72. 1.) 
„Ez híreikkel az aga nem gondola." 

Tinódi 8. (L. Toldy k .k. 78. 1.) 
„Ez e világ«a/c jutalma és füzetese." 

Heltai (L. Toldy 106. 1.) 
„Tudjad mit végeztél velem e berek&en." 

Gyöngyösi István (u. o. 264. 1.) 
„Szabadabb költözöl ez árnyék világ&o'Z." 
— „Se hosszas &\omban7 mit használ ki voltál?" 

B. Orczy L. (u. o. 340. 1.). 
Hely szűke miatt legyen elég ennyi; a kegyes olvasó külön

ben is könnyen találhat s különösen újabb írókból, könyv nélkül is 
mondhat akár hány ily példát, melyben a mutató ez, épen úgy mint 
a névelő, ragozatlanúl áll a ragozott névszó előtt. 

De a fentebbi példák egy némelyike még egy más tényt is 
mutat, melynek világosabb feltüntetése végett hadd álljon itt még 
néhány idézet: 

„Eh két emberektől annyi nép származék." 
Farkas András (L. Toldy k. k. I. 5. 1.). 

„E fabula azt jelenti, hogy e világ nem tud egyébbel, hanem 
csak bosszúval és hálaadatlansággal minden jótétet megfizetni." 

Heltai G. (1. u. o. 105. 1.). 
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„Életem fogy, s nem sokára 
Már e szép kor elrepül." 

Kazinczy. 
„Megbűnhődte már e nép." 

Kölcsey. 
„Minden ember legyen ember És magyar 
A kit e föld hord s egével Betakar" —• 
nE bús anya képe, te képed o hon." stb. stb. 

Vörömarty. • 
Ezen második tény, miként a k. olvasó a fentebbi példákból 

észrevehette, nem egyéb, mint hogy a mutató az még külső alakjára 
nézve is követi a névelőről mondott megkülönböztető szabályt, a 
mennyiben t. i. mássalhangzón kezdődő dolog-, vagy tulajdonság
név előtt nem ez, hanem kihangzó z-je nélkül e-nek iratik és 
mondatik. 

S másként volna ez a távol tárgyra mutató az-nál, mely a 
közelre mutató ez iker testvére s vele minden egyebekben tökéle
tesen megegyez ? 

E kérdésre már a priori is joggal felelhetnénk tagadólag; 
hisz mind a két mutatónévmás egykorbeli, s a névelő keletkezte 
előtt is széltében divatozó levén, nem lehet feltenni, hogy az egyik
nél, az az-nál, bizonyos tulajdonságok, melyek a másiknál az ez-nél 
eleitől fogva megvoltak, csak akkor fejlődtek volna ki, midőn az 
eredeti jelentésétől némileg eltérő értelemben, mint névelő, kezdett 
használtatni. 

De a régibb írók forgatása közben ezen nézet valódisága fe
löl a posteriori is meggyőződünk, tapasztalván , hogy a mutató az 
már akkor is, midőn még csak az volt, s mint névelő nem szerepelt, 
egészen úgy használtatott, mint fentebb a mutató ez-nél láttuk. 

A H. 5.-ben ugyanis így olvassuk: 
„Ki nopun emdul oz gimihtvvl; — es evek oz tiluvt gimlstvvl 

— es oz gimilsóew halalut evec; Es oz gimihnek vol keservv uola 
vize." — 

Itt az mindenütt a mai azon helyett, tehát mint mutató névmás 
áll: evek azon, tudva levő, gyümölcsből, mely megtiltatott stb. és 
mind a mellett nem ragoztatik, hanem változatlanul áll a ragozott 
szók előtt; egészen mint ez a mai névelőröl mondatott s miként 
fentebb az ez-nél is tapasztaltuk, csakhogy kihangzó z-je a mással-
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hangzós szók előtt is megmaradt, mi azonban, mint később látni 
fogjuk, a régi korban a mutató ez-nél s a névelőnél is szokásban volt. 

Igaz ugyan, hogy a mutató az-nak ily használata annál rit
kább lön , minél nagyobb tért foglalt a névelő , mind a mellett ré
gibb, de sőt ujabb Íróknál is található elég ide vágó példa, ú. m.: 

„Hol van a hon melynek Árpád vére —" 
Kölcsey (Zrínyi dala). 

„Búsan kérdem a felhőket — 
Áll-e még a drága hely. —" 

Kisfaludy K. 
„Hol a virány, melyet gondolok 
Hol a leány, kiért e szív dobog ?" 

Kölcsey. 
„Ne lássa senki a leányt — 
Kit a szörnynyé vadult apa. —" 

Arany (Katalin) stb. 
hol: az szintén a most szokott azon helyett, és pedig a mássalhang
zón kezdő szók előtt z nélkül (a) áll (hol van azon hon, melynek 
stb. — Hol azon irány, melyet, azon leány kiért — Ne lássa senki 
azon leányt, kit stb.) —• s így az által, hogy szokatlanabbá vált, ko
rántsem veszté el jogosultságát, miért is azt jelenleg is, különösen 
kötött beszédben, tökéletesen helyesen s jogosan alkalmazhatjuk. 

Ezek szerint tehát a mutató névmás csakugyan nem mindig 
ragoztatik, s ragozatlan állapotjában sem tartja meg mindig külső 
alakját változatlanul. 

A felhozott példák azonban nem csak ezen tételt igazolják, 
hanem kimutatják egyszersmind azt is, hogy mikor nem ragozhatok 
a kérdéses mutató névmások, és mikor változtatják külső alakjukat 
az utánuk következő szó kezdő betűje szerint ? 

Világosan mutatják ugyan is : 
1) hogy e két eset mindig együtt jár, s 
2) akkor fordul elő, ha a mutató névmás (az és ez) a mutatott 

dolognévvel együtt, és pedig akár közvetlen előtte, akár az azt 
megelőző valamely tulajdonság, szám és igésnév vagy névmás előtt 
áll a mondatban. 

Ha tehát a mutató névmás nem áll a mutatott dolognévvel 
kapcsolatban, vagy ha előtte áll ugyan , hanem tőle a névelő által 
elválasztatik , szóval, ha mint önálló szó szerepel, csak akkor áll 
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felöle a mi kezdetben felhozatott, hogy t. i. alakját nem változtatja 
az utána következő szó kezdő betűje szerint és szintúgy ragoztatik 
mint a névszó-

Fogarasi idézett példájában : „a ki erényes az nem lehet bol
dogtalan" — ily önálló az-zal van dolgunk, minthogy a mutatott 
dolognév a mondatban nincs kitéve (azon ember a ki erényes az 
stb.) miért is rendesen ragoztathatik, p. a ki erényes azt nem mond
hatni boldogtalannak • arról nem mondhatni, hogy, a kik erényesek 
azok stb. és ámbár mássalhangzóval kezdődő szó áll utána (nem) 
még is z-jét szabály szerint megtartja, ámbár megjegyzendő, hogy 
e tekintetben jeles íróink is néha eltérnek a szabálytól, p. „Szamma, 
e vala neve az ördöngösnek" (Kazinczy Messiás fordítása II. ének) 
e h. ez vala neve. 

így az általam fentebb felhozott példákban: az ház, ez ember, 
az kert, ez ló; a mutató névmás az, az, minthogy a mutatott do
lognév csak oda gondolandó : azon tárgy ház-, ezen lény ember; 
az utána következő dolognévtől pedig a magyarban ki nem tett co-
pula (van, est, ist) által van elválasztva, szintén önálló s így z-jét a 
rá következő mássalhangzó daczára megtartja, s a copula többesé
vel, vagy a helyett más igét tévén, rendesen ragoztathatik, p. azok 
házak, ezek kertek, azt embernek, ezt lónak nézem stb. míg azon 
esetben, ha a fentebbi példákban levő dolognevek maguk volnának 
a mutatott tárgyak, a mutató névmások épen ellenkezőleg alakjukat 
változtatnák (a (azon) ház, e (ezen) kert, az (azon) ember) s a vi
szonyragokat fel nem vehetnék (a házat, e kertnek stb.). 

Összefoglalva most már az eredményeket: 
A mutatónévmás az, ez; a szerint a mint vagy önállóan, vagy 

is a mutatott dolognév nélkül, vagy pedig azzal kapcsolatban áll a 
mondatban, majd főnévi, majd tulajdonságnévi természetű. 

Első esetben ragozható s a ragozás esetét kivéve, kül alakjára' 
nézve nem változó; a másikban nem ragozható és kül alakja a rá
következő szó kezdő betűje szerint változó. 

A nem önálló, tehát tulaj donságnévi természetű mutató ez, e, 
az irodalmi nyelvben a legrégibb időtől mostanig széltiben ; a nem 
önálló mutató az, a, az ujabb irodalmi nyelvben ritkábban s inkább 
csak költeményekben, használtatik; utóbbi helyébe az ön névmás
sal összetett azon lépett, mely, valamint a mutató ez-böl lett, de 
vele gyakorlatilag is egyértékünek vett ezen is , szintén tulajdon-
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ságnévi természetű, s önállóan csak némely viszonyragokkal mint 
igehatározó és kötszó szerepel (azonban, azonkép, ezenkép). 

A népnyelvben azonban ez utóbbi alakok (azon, ezen) szint-
oly kevéssé ismertetnek mint a tulajdonságnévi természetű mutató 
az és ez, melyek kelyett rendesen az önálló mutató névmás hasz
náltatik utána tett névelővel (az a, ez a). 

A névelő végre nem valamely kül&n sajátságos természetű szó ; 
hanem maga a mutató az tulajdonságnévi természetében, csakhogy 
valamivel kisebb nyomatékkal és némi általánosabb, határozatla
nabb vonatkozással; mint a németben is : der mensch , az ember, 
és der (jener) mensch,'az (azon) ember. 

Figyelemre méltó e tekintetben, hogy a göcseji nyelvjárásban 
a névelő nem: az , a, hanem : ez, e; p. e förfi, e ház, ez ablak, ez 
ajtuó stb., hol tehát a közelre mutató ez szintoly processuson ment 
keresztül, mint a távolra mutató az a derék nyelvben. 

A „Magyar nyelv Szótára" a most tárgyalt két nézettel töké
letesen ellenkezőleg a névelőt a mutató névmástól nem csak egészen 
különböző szónak, hanem egyszersmind különböző gyöknek is állítja. 

„A (2) névelő, úgymond ugyanis a 4. lapon, önhangzóval kez
dődő szók előtt toldva: az. Eredetre és alapfogalomra nézve a fen
tebbi (a (1)) mutatóval egy, mennyiben a névelő mintegy rámutatva 
határozza meg az illető nevet." 

A 229. lapon pedig olvassuk : 
nAz (2) névmás, melynek mássalhangzója rendesen az illető 

ragéhoz alkalmazkodik v. Ö. a 1)." 
A névelő gyöke tehát a, a mutató névmásé pedig: az. 
Nem tekintve, hogy eddigi fejtegetéseim eredménye határo

zottan ezen felfogás ellen bizonyít, már első pillanatra feltűnő azon 
ellentmondás, mely szerint a z hang, a körülbelül ugyanazon jelen
tésű két szó egyikénél toldás, másikánál pedig gyökhang volna. 
Eredetére és alapfogalmára nézve ugyanis, mint láttuk, a Mny. Sz. 
is mindkét szót egy s ugyanazon elemre: az a 1) távolra mutató 
szócskára vivén vissza, a kérdéses z-nek vagy mindkettőnél toldás
nak vagy pedig ugyancsak mindkettőnél az új gyökhöz tartozónak 
kell lennie. 

Bármelyik eset álljon is voltaképen, itt elég tudnunk azon 
tényt hogy a névelő a mutató névmással mindenesetre egy s ugyan
azon gyök és egy s ugyanazon szó.' 

NYELVT. KÖZLEMÉNYEK. IV. 8 
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Elejét vévén ekképen a névelő és mutató névmás netáni kü
lönbségéből származtatható mindennemű kifogásoknak és ellenve
téseknek , most már áttérhetünk a névelő és a mutató névmásoknál 
előforduló vég z gyökerességének kérdésére. 

„Demonstrativa pronomina nostra ez et az, sünt forinae primi-
geniae et consonam z habent radicalem." 

így szól e tárgyra vonatkozólag Révai, már említett jeles ma
gyar nyelvtanában (I. r. 406. 1.) s ezen, később a 409. lapon a mu
tató névmással azonos névelőre is kiterjesztett állításának bizonyí
tására felhozza a következő tényeket (1. 409—41G. 1.). 

1) Megvan ugyanis ezen z, vagy, mint hozzátehetjük, az en
nek szabályszerűen megfelelő t, d a rokon nyelvek mutató névmá
saiban is. — Mellőzve itt a héber és arabból felhozottakat, minthogy 
ezen nyelvek a nyelvtudomány jelen állásánál a magyarral rokonok
nak többé nem mondhatók , csak az ott felhozott finn és észt : se 
= az mutatónévmást tartom megemlítendönek, melyhez azonban 
hozzá sorolható a mordvin : se az, te ez; a finn: ta-mö, ez, tno amaz ; 
eszth : to, lapp : do, szírjein: <«-ja, osztják: to-ma = ez. 

2) Régi irodalmunkban, mintegy a XVI. század végéig ezen 
z-t mássalhangzóval kezdődő szók előtt is gyakran kitéve találjuk, 
mint p. hogy egyebeket mellőzzünk, a H. Z?.-ben: ez muncas világ, 
ez vermut, oz gimilsben, oz tiluot gimilstvvl stb. A régi bibliafordí
tásban ezen 2-t a rákövetkező szó élőhangú mássalhangzójává vál
toztatva látjuk, p. ennapot, annéphez. így találjuk több más, azon 
korbeli kéziratban, KomjáthinÁl (a Krakkói ABC könyvben) s töb
beknél, p. akkisded, annagyobb, ammalaszt, s két szóban írva is : am 
mi üdvözítőnk, ab bor stb.; míg másoknál a mutatónévmás és név
elő, z és kettőztetés nélkül ugyan, de a következő szóval egészen 
egybe olvadva fordul elő: etömlöcz, asegedelem, akeresztfdn stb. 

De már az idézett régi bibliafordításban a z átváltozása nem 
mindig iratik k i , hanem az a, e mellé tett pont által jeleltetik, p. a' 
gyortyatartó, a' kéz stb.; mások pedig, s ezek közt főleg Telegdi a 
z nélküli mutató névmásokat s névelőt súlyos accentussal szokták 
jelelni: cl, é, mire nézve Molnár nyelvtanában (1609.) megjegyez
tetik , hogy ezen súlyos vagy kettős hangjegy (d, é) az elhagyott 
2-nek jegye. Ezen pont, vagy hangyjegy helyébelépett később a 
hiányjel (a\ e'), mely jelenleg többé ki nem tétetik. 

Mind a mellett azonban az eredeti z nem veszett el most sem 
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végképen, hanem a rákövetkező szókezdő mássalhangzójához átha-
sonúl, s e szerint, bár így írunk: e föld, e' tenger, a' föld, a tenger, 
vagy ma már hiányjel nélkül e, a föld stb. ezen szókat tulajdonké
pen így ejtjük: effold, ettenger, afföld, attenger. 

Megemlítem e helyen, hogy némely régi írónál a z helyett, ha 
utána mássalhangzón kezdődő szó következik, az áthasonulás jeléül 
h áll, p. 

„Mert régen kihoza ah zsidó népeket" 
„Látván o* farahó inkább keményedik" 
„-E7* két emberektől annye nép származék" stb. 

Farkas András (XVI. sz. L. Toldy K. K. I, 3. 1.) 
Leginkább észrevehető a z fentérintett áthasonulása a nép 

nyelvben hol különben a névelő sokszor, egészen régiesen, mással
hangzó előtt is 2-vel használtatik, p. az babára, az rózsára stb. 

3) Ugyan ezt találjuk a kérdéses névmások ragozásánál. A 
H. J3.-ben ugyanis olvassuk: ozchaz = azhoz; s több régi kézirat
ban a z-t a ragok előtt hasonlóan mindig kitéve találjuk, p. eznek, 
áznak, ezb'ól, azból, ezröl, azról, mint még most is mondjuk s írjuk: 
ezt, azt, ezzé, azzá, ezzel, azzal. Később azután a széphangzat ked
véért a sziszegő z áthasonult a rag kezdő mássalhangzójához, a hon
nan van a ragos mutató névmásokban a mássalhangzó kettőztetése, 
ennek, annak, ebből, abból stb. 

Több, különösen erdélyi író ugyan itt is a hiány jellel élt 
e'nek, a'ból, éröl, a'ra stb., azonban ezen így írt szók is úgy mon
dandók ki, mint a fentebbiek t. i. kettős mássalhangzóval. 

Megjegyzendő, hogy a viszonyszókat illetőleg, eredetileg 
a mutató névmások azok előtt is mindig 2-vel állottak (p. az, ez 
körül, az, ez fölött; az, ez miatt stb.). Később pedig ezen (z) vég-
hangjokat szintén a viszonyszók kezdő mássalhangzójához is átha-
soníták (p. akkörül, ekkörül, affölött, emmiatt stb.) s nagy részben a 
most említett erdélyi írásmód kapott lábra; csakhogy jelenleg, a ta
karékosság elve szerint, már a hiányjel sem tétetik ki (a körül, a 
fölött, e miatt stb.). 

Révai tanával tökéletesen megegyez Toldy Ferencz ebbeli elő
adása a , Magyar nemzeti irodalom története" I. részének 109. és 
199. lapjain. 

Ugyan e nézet mellett nyilatkozik Hunfalvy Pál így szólván 
(L. M.Ny. I. 158.1.) : 

8* 
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„Az egész szó az, ez, mely mint névhatározó annyira rádül 
az azt követő dolognévre, hogy z bötüje az ejtésben a dolognév élő
hangú mássalhangzójává változik." 

Továbbá Riedl Szende, ki, mint már fentebb láttuk, a névelő 
egyik sajátságául felhozza, hogy mássalhangzón kezdődő dologne
vek előtt elveszti kihangzó mássalhangzóját — az írásban —, mely is 
a kimondásban a következő szó előhangjához áthasoníttatik, p. abbor 
e. h.: az bor. (L. Magy. Gramm. 124. 1.). A mutató névmások ra
gozásánál pedig, előre bocsátván, hogy azok a tárgyesetet szabályo
san, a tárgyrag hozzáfüggesztése által képezik, a többi mássalhang
zón kezdődő ragok előtt, úgymond, a gyök kihangzó 2-je a követ
kező mássalhangzóvá áthasonul, p. annak, abban, erről stb. (L. 
171. 1.). 

A Mny. Sz., mint már felhozatott, az, ez mutatónévmásra néz
ve szintén ezt mondja, a névelőre nézve azonban az eddig ismerte
tett tanoktól egészen eltér s azt állítja, hogy gyöke a, mely ön-
hangzóval kezdődő szók előtt z-vel megtoldatik. 

Ezen állítás azonban semmivel sem igazoltatván, még akkor 
sem látszanék elfogadhatónak, ha az mutatónévmást és a névelőt 
két egészen különböző gyöknek tartani nem lehetne is. A mi ugyan 
is az illető czik elején mondatik, hogy: „hogy terjedt régi nyelv
szokásból, de mai tájejtés szerint is, mássalhangzó előtt is gyakran 
marad az, p. az királyt megkoronázzák, éljen az magyar! stb. — 
De már a bécsi codexben is elmarad a z, másokban pedig gyakran 
h szellett váltja fel stb." — határozottan ellene mond azon nézetnek, 
hogy a névelő gyöke a. Ez esetben ugyanis miért használtatnék 
mássalhangzó előtt is a z toldás, vagy annak helyettesítője a h szel
let, mely állítólag csak az önhangzók könnyebb kimondása végett 
szúratnék a névelő és a szó közzé ? — De honnan kerülne ez eset
ben is ama z ? A Mny. Szótára erre nézve csak azt mondja: Ere
detre és alapfogalomra nézve a fentebbi mutatóval egy ! De ezen 
hivatkozott mutató a l)-ról az mondatik, hogy: Elötéve m toldalé
kot vesz föl s az illető mutatóval egyesül, p. amott, amolyan, amígy 
stb. Az élőbeszédben (L. I. k. V. füz.) pedig kifejtetik, hogy ezen 
mutató elem vagy szó némely mássalhangzóval kezdődő szókkal 
minden toldalék nélkül egybeolvad: aki, ami, amely stb., mi a név
elővel nem történik. 

Ez utóbbi szókról mellesleg megérintem, hogy Csnlomjai úr 
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a P. Napló m. é. 215. sz.-ban a Mny. Szótára, illetőleg a mellette 
(a P. N. m. é. 158. sz.-ban) felszólaló Ivannovics úr ellenében azon 
nézetét fejtegeti, hogy az ott előforduló a nem „szerény mutató elemu, 
mely a következő szóval egészen egybeolvadhat, hanem mutató név
más, mely tehát attól külön Írandó. 

Tekintetbe véve, hogy a Mny. *Sz.-ban a fentebb idézett szó
kon kivül még több oly szó fordul elő, mely a most érintett elv sze
rint a mutató elemmel egybe van írva, p. amerre, amiatt, amint, 
avégett stb. — Csalomjai úrral csak részben érthetek egyet. Néze
tem szerint ugyanis kétségtelen, hogy a viszonyszók előtti a mindig 
csak mutató névmás lehet, minthogy azok, főnév vagy névmás (rag) 
nélkül, még kötszó minőségükben sem szerepelhetnek, míg a névmá
sok és egyébb szócskák előtt előforduló a-t, mint látni fogjuk, a név
előnek kell tartanunk. 

A helyesírást illetőleg, első esetben , mint annak helyén ki
mutattam, a mutatónévmás a mássalhangzón kezdődő viszonyszóval 
áthasonított 2-vel egybe , vagy pedig a z nélkül két külön szóban 
irandó; utóbbiban pedig a névelő körüli szabályok tartandók 
szem előtt. 

Amiatt, avégett tehát, miután miatt és végett viszonyszók , az 
az mutató névmással tulajdonképen így volnának írandók: ammiait, 
avvégett; vagy pedig: a miatt, a végett, miként ugyan a Mny. /Sz.-
ban találjuk írva a többi viszonyszavas névmásokat, p. affelé, affe-
lett, affelol stb. 

Még akkor is így írandók pedig, ha azok mint kötszók hasz
náltatnak, mert az előttük álló a akkor is csak mutató névmás, nem 
pedig csupán mutató, ml kitűnik abból, hogy: ezen a nem hagyható 
el tetszés szerint; nem mondhatjuk p. e helyett : „amiatt jöttem 
hozzád, hogy értekezzem veled" (Mny. Sz.) — miatt jöttem hozzád 
stb.; de továbbá az önhangzóval kezdődő viszony szók előtt maga 
a Mny. Sz. ily esetekben is az az alakot használja, bár egy szóba írva, 
p. az által, az előtt, az olta stb.; noha a mutató a 1) a Szótár szerint, 
önhangzó előtt nem z, hanem m toldással jár. 

Az ami, aki, amely szókra nézve, szintén egyetértek Csalomjai 
árral abban, hogy itt is az a nem csupa mutató elem; nem tarthatom 
azt azonban mutatónévmásnak, tágabb értelemben, inert az távolról 
sem oly súlyos és határozott, mint a német: jener, franczia: celui stb. 
s ha ezt határozottan ki akarjuk fejezni, oda kell még tenni eleibe 
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az önálló mutatónévmást, p. az, a kit ott látok ; ez, a kit gondolok 
stb., mely esetben az a épen el is hagyható : az, kit ott látok • s 
mert továbbá sehol sem látjuk használatban ezen szók mellett a 
közelre mutató ez, e névmást, mely a fentebb említett viszonyszók
nál szintúgy használtathatik, mint a távolra mutató az, a; nem mond
hatjuk tehát eki, emi, emely, mint: afféle, efféle, ammiatt, emmiatt 
(v. e miatt). 

Hogy azonban az a, mint mondám, csupán mutató elemnek sem 
tartható, kitűnik abból, hogy 1) mint elébb megjegyzem, nem dívik 
•mellette az e , mint dívik ezekben : amúgy, emígy, amolyan , em
ilyen stb. ; hogy 

2) miként a May. Sz. élőbeszédében is elismertetik, régi nyelv
emlékeinkben ily helyesírással találkozunk : az ki, az mely, az mi, 
az vagy, mely ujabban avuagy-nak is Íratott; a mutató elem pedig a 
Mny. Sz. szerint: a, e s toldással: am, em ; — s végre 

3) hogy a Mny. Szótárának többször említett a 1) távolra mu
tató szócskája, s az ennek megfelelő: e, az ott felhozott példákból 
ítélve is, vagy : indulatszó, ha t. i. „bizonyos távolra mutató szóknak 
mintegy nyomatékot ád", p. ott van a! oda menj a! itt van el stb-
s mint ilyen, Összetételekben is csak indulatszót eredményez, p. 
ahol-a! ehol-e! — vagy pedig némely mutató szóknak gyökeleme, 
„elvont gyöke", mely, magában véve még szó nem levén s így sem
mi önálló élettel nem bírván, összetételekre sem lehet alkalmas. Az 
amúgy, amolyan, amott] emígy, emilyen, emitt (amaz és emez) szók
ban levő am, em ugyanis azonosnak látszik az : ám, ém, ím szók
kal, melyekben az m épen nem toldalék, hanem valódi gyökhang, 
s melyek a mutató névmásokhoz járulván megrövidültek. 

Az aki, ami, amely szókban levő: a, tehát mindezeknél fogva, 
mint fentebb is mondatott, névelőnek tartandó, s így az arra vonatkozó 
elfogadott szabályok szerint, a rá következő szóval egybe nem irandó. 

Visszatérve felvett tárgyunkhoz, most még a z gyökeressége 
ellen netán felhozható érveket, s különösen Nyakas úrnak, e czikk 
elején érintett, arra vonatkozó megjegyzéseit kell közelebb szem
ügyre vennünk. 

Nyakas úr (a P. N. m. é. 108. sz.-ban) mindenek előtt azt kér
di : „hol van példa rá , hogy nyelvünkben a gyökbetü, bármily 
hangzat kikerülése végett, elvettetnék ?" E kérdésre ugyan már 
félig meddig maga is felel magának, elismervén, hogy vannak sza-
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vaink, melyeknek z betűje a népbeszédben elmarad (záp áp, zacs
kó acskó, zászló, ászló, stb.); minthogy azonban e jelenséget úgy ma
gyarázza, hogy a z a szóhoz később ragadottnak látszik, — s Joan-
novics úr az ellene írt czikkben (1. P. N. m. é. 194. sz.) sem tud a 
névmás körén kivül egyéb ily esetet felhozni — megemlítem, hogy 
különösen a népnyelvben csakugyan találunk ilyes példákat. 

így p. a hoz , hez viszonyrag utóhangja, mely kétségenkivül 
gyökbetü, az egész Dunántúli kerületben mássalhangzóval kezdődő 
szó előtt rendesen elhagyatik; önhangzós szó előtt, vagy a mondat 
végén pedig l által helyettesíttetik, p. alihol az emberhöl • 

„Hun atyafi harcznak mi köze a gótnoZ" 
Arany (Buda halála XI. ének). 

— mint mondják, szintén Dunántúl: meg van az verve/, megvoltam 
ijedve?; vagy né.hol vervén, ijedvén, e. h. verue, ijedve, mely utóbbi 
alak egészen régies, p. o tü keménségös tiviskek, nem arra valátok 
terömtve'n, hogy. stb." (Nádor codex, 1. Toldy a m. nemz. irod. tört. 
I. 270. 1.). 

így továbbá Göcsejben a vég gy a következő szó élőhangú 
mássalhangzójához áthasonúl, p. ennaffa = egy nagy fa; minél tö
kéletesebb hasonlatot a tulajdonságnévi mutató névmás és a névelő 
ejtésére nézve kívánni sem lehetne. 

Hisz, mint fentebb kimutattam, azok vég z-je nem vettetik el 
azért, hogy a nehéz kimondás elkerültessék, hanem áthasonulván a 
következő mássalhangzóvá, a névmást (vagy névelőt) a rá követ
kező szóval szorosan összekapcsolja. 

De feltéve, hogy a névelő s mutatónévmás gyöke csakugyan 
a és e, — most már mi kérdhetjük Nyakas úrtól: honnan veszi ma
gát némely esetben a z ? 

„ A z epenthetika, mint mely a magánhangzók olvasztására 
szükséges." 

E néhány szónál többet Ny. úr czikkében erre vonatkozólag 
nem találhatunk. Megjegyezvén, hogy Ny. úr itt : olvasztás helyett 
valószínűleg : elválasztást akart írni, mint hogy ismeretes nyelvtény 
az hogy két magánhangzó épen akkor szokott összeolvadni, ha köztük 

. mássalhangzó nincs ; mint p. gazduram e. h. gazda uram , gazdasz-
szomi e h. gazda asszony, Mis ebből hives, tüske ebből tiviske a v ki
esése után stb. — ha a fentebbi mondat alapján a z-t olyforma köz
beszúrásnak veszszük is , mint a franczia t ebben : a-t-il stb., még 
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ezáltal koránt sincs megmagyarázva az, hogy minő z az, melylye 1 
a tárgyrag előtt (azt, ezt) mindig, — s a val és vá ragoknál (azzal, 
azzá, ezzel, ezzé) sokszor találkozunk ? és pedig még akkor sem, 
ha Ny. úrral a ragozásnál hallható mássalhangzó kettőztetést egye
dül csak a hangsúly rovására akarnók írni. 

A mi végre Nyakas úr azon megjegyzését illeti, hogy a Zem
plén megyei tájszólás szerint tiszta magyarok is így beszéllnek : ára 
kérem önt, ére legyen a szeme, ától ne féljen stb. — igaz ugyan, 
hogy ezen szók, a fa- fát stb. hasonlatára a, e gyökre utalnának 
vissza, ha nem volna ismeretes nyelvtény, hogy az önhangzó meg
nyújtása valamely elhagyott mássalhangzó helyét pótolhatja (hang
pótlás) ; mit ez esetben már azért is fel kell vennünk, mert a mutató 
névmás tárgyrag03 alakjában, mely ott is azt, ezt-nek mondatik, 
ezen elhagyott mássalhangzó ismét előtűnik; mint pl. Göcsejben 
is : óra, őre, more e h. arra, erre, merre, noha a többi viszonyraggal 
rendesen: attul, ettill stb. mihez hozzá járul még a fentérintett táj
szólás azon általános szabálya, mely szerint minden kettős mással
hangzó egyesnek szokott ejteni, így : ha-lok, mesze, ke-tó stb. e h. 
hallok, messze, kettő. 

De ha ez nem volna is így, s a zempléniek még a tárgyraggal 
is így mondanák: át, ét; (mint Vasmegyében gyors beszéd közben 
csakugyan hallani néha: „hozd ide ata (= azt a) kenyeret." 1. M. 
Ny. IV, 327. 1.) e néhány kivételes példa, mint Joannovics úr helye
sen megjegyzi, a nyelv egész történelmét s a most élő összes nyelv 
gyakorlatát, halomra nem dönthetné! 

Ezek szerint azt hiszem, magától értetődik, hogy új szók kép
zésénél csak az egész gyök : az, elvétethetvén alapúi, annak ki
hangzó 2-je, úgy mint a ragok előtt, a képzőnek kezdő mássalhang
zójává áthasonúl; s így az eredetileg : az-\-nyi, ez-\-nyi, az-\rbeli, 
ez-\-beli, az-\-féle, ez-\-féle stb. alakú képezett szókat így kell ejte
nünk és írnunk: annyi, ennyi, abbeli, ebbeli, afféle, efféle stb. 

S íme! elérkeztünk most a czikkem bevezetésében megemlí
tett másik kérdéshez, mely az ugyanott megnevezett urak közt oly 
élénk vitát idézett elő. 

Ugyanis: az oly, ily, olyan, ilyen, mily és milyen szókban az 
ly hang egyes-e vagy kettőztetett, s van-e jelentésre nézve különb
ség az : oly, ily, mily és olyan, ilyen , milyen szók között vagy 
sem? 
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A kérdés első részét illetőleg röviden megemlítem, hogy Vad* 
nay (a P. N. m. é. 41. sz.-ban), Nyakas (106. sz.) és Joannovics urak 
(194. sz.-b.) az egyes ly, Csalomjai úr pedig (81. 135. és 231. szá
mokban) a kettős Ily mellett emelnek szót. 

A pro et contra felhozott okokra nézve a kegyes olvasót az 
idézett czikkekre utalva mindazokból csak egy közös tévedést kell 
kiemelnem. 

Ertekezők ugyanis mindannyian az : olyan, ilyen , milyen szó
kat , az: oly, ily, mily származékainak s az utóbbiakat gyökök
nek vették. 

Már pedig ujabb nyelvészeti kutatások felderítették, hogy 
mindezen szókban : lyan, lyen — megrövidítve : ly, a képző, a gyök 
pedig: az, ez és mi névmások (1. Hunfalvy Pál M. Ny. I, 160. 1., 
Riedl Szende: Magy. Gramm. 124. 1. stb.). A mostírt képző azonos 
a finn: lainen, lainen képzővel, melynek gyöke: lai = genus, indo-
les, s megegyez a magyar : féle képzővel. Ezen képzővel lesz azután 
a : ta = ez, se = az mutatónévmásokból illetőleg azok lan és sen 
alakjaiból, a vég n a következő Z-hez áthasonulván : tiilláinen, sel-
lainen efféle, afféle; mi tökéletesen megegyez a magyar az-\- (ré
giesen oz-\-)-lyan , ma ollyan , ez-\-lyen, régi kéziratokban: ellyen, 
ma Hlyen névmásokkal (1. lábián István, Finn nyelvtan 109. 1. és 
M. Ny. I, 283. 1.). 

Látjuk tehát, hogy nem önkény okozta a képzőnek lágyítva 
(ly) írását, minthogy a rokon finnben is megvan az i (Isiin, honnan 
lián, lyan), nem önkényesen írták még nem rég is : ollyan-t, illyen-t 
két Uy-e\, minthogy a mutató névmás az, ez vég z-je, mint egyéb, 
mássalhangzóval kezdődő, képzők előtt is (p. abbeli, efféle) a képző 
első mássalhangzójához szabályszerűen áthasonult. 

Amilyen, mily szónál e szerint szófejtésileg az igaz, hogy 
csak egy lyet lehet kimutatni, itt azonban az analógián kivül fon
tos szerepet játszik a hangsúly, mely az első szótagot mindig meg
erősíteni, kiemelni igyekszik, mi különösen ezen mi egyéb szárma
zékaiban is tapasztalható, p. mekkora, meddig. 

A fennforgó kérdés másik részét illetőleg Vadnay Lajos úr 
(a P. N. m. é. 41. és 172. ssz.-ban) azon elméletet állítja fel, hogy: 
ily, oly, mily csupán melléknévi, nyomosító határozók (tam, quam), 
tehát csak talajdonságnevek előtt állhatnak, p. ily türelmes, oly 
kegyes; — ilyen, olyan} milyen pedig hasonlítási melléknevek (ta-
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lis, qualis) s így csak főnévre vonatkozhatnak, p. ilyen állat, olyan 
ország. — Az utóbbiak tehát ragozhatok (olyanok, olyannak stb.), 
míg az előbbiek nem. 

Joannovícs Gy. úr ezekre (a P. N. m. é. 158. sz.-ban) meg-
jegyzé, hogy azon szók mindannyian névmások s ámbár használa
tukra nézve ö is lát köztük némi különbséget, a Vadnay úr által 
felállított szabályokat még sem tartja egészen elfogadhatóknak. 

Joannovícs úrnak abban, hogy mindazon szók csakugyan név
mások , melyek azonban néha határozókép is szerepelhetnek, —• 
igazat adva, ki kell mondanom, hogy ama teljes és rövidített alakú 
szók között — jelentésük és használatukra nézve, sem a njclvtudo-
mány, sem a gyakorlat, széphangzati tekinteteket kivéve, legcseké
lyebb különbséget sem ismer. 

Láttuk ugyanis , hogy azon szók teljes képzője lyan, lyen, s 
az ly csak ennek megrövidítése; különbség köztük azért már ez 
okból sem igen lehetne; a gyakorlatot illetőleg pedig tekintsünk 
bele Toldy Ferevcz Magy. költ. kézi könyvébe, mely, úgy hiszem, 
közkézen forog s jegyezzünk ki néhány példát régi jó Íróinkból: 

Erre Terek János szóla ilyeketu 

Tinódi S. (1.77.1.) 
„Nehéz tengődésnek 

Sanyarú életnek 
Ily jutalma keserves." 

Beniczky Péter (1. 204. 1.) 
„Ilyen módját s rendit halld azok útjának" 
„Nem repül a madár oly gyorsan szárnyával" 
„Oly a gyorsasága mint könnyű szellőnek." 

Gyöngyösi István (1. 264, 266, 268. 11.). 
„Oly szerencsém nincsen mint volt Orpheusnak." 

Gr. Koháry Istv. (1. 286. 1.) 
„Oly bizonyos, hogy tőlem kikérte, hogy — stb." 
„Artemi, oly játékot kezdek, melynek te hasznát veszed." — 

„Nem gondoltam volna, hogy egy olyan főérdemü tiszt és tekinte
tes tagja országunknak ily csúnyára vetemedjék." — .„Mindazon
által hogy ily ijedelmekkel az én részemről, te részedről ily kemény
séggel keresed — méltatlan bosszúság —" stb. 

Faludy Ferencz (1. 327—331. 11.). 
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„Ily színes semmiből nem mérem azokat." 
„Nem oly formás minta a mostani uraknak." 

B. Orczy L. (1. 339. 1.). 
„Meddig szenvedem, hogy ezeket a drága illatú fűszerszá

mokat ilyen holttestekre hintse." — „Szint olyan csudálatos és meg
foghatatlan vagy a te legkisebb teremtésedben, mint a legnagyob
bakban." Péczely József (1. 471. s 472. 11.) 

íme! egy s ugyanazon író ugyanazon alakot majd fő- vagyis 
dolognév, majd tulajdonságnév előtt használja egyformán; de még a 
rövidebb alak ragozása sem látszik lehetetlennek, (ilyeket Tinódinál). 

Hátra van még azon kérdés: vajjori a tulajdonságnévi termé
szetű mutató névmásoknál és a névelőnél, azok vég z-jének e czikk-
ben kimutatott áthasonulását az írásban is meg kell e bármikép je
lelni az önálló mutatónévmások származékainál pedig, úgy mint azok 
ragozásánál történik, azt minden esetben valóban ki kell-e írni f 

Más szókkal: tegyünk-e az: a, e mellé hiányjelt, s az ilyen f 

olyan stb. névmásokat két ly-xe\ írjuk-e vagy sem? 
Mind a hang és szótan, mind a helyes magyaros ejtés a helyes

írásnak ezen főtényezői ezt, mint láttuk, egyiránt határozottan kö
vetelnék. 

Az ujabb korban felkarolt és szabálylyá tett takarékossági elv 
pedig nézetem szerint egyedül csak azon esetben lehet irányadó, ha az 
a szóismével, a nyelv elismert szabályaival összeütközésbe nem jön. 

Ezen erős korlát nélkül ugyanis mindig tovább s tovább ter
jeszkedik ; ma csak az : a, é mellől hagyatja el a hiányjelt s csak 
az ilyen, olyan szóknál az egyik ly-t, holnap mint e czikk elején lát
tuk már, így í r : abeli, abeli, aféle, eféle, söt anyi, menyi mellett is 
lándzsát tör, szükségtelennek találja a két r-t a varr, a két l-t a hall-
gatban ; holnapután talán egész szótagoknak is neki esik, s így mind
inkább elhomályosítja a nyelvtényeket s vele együtt a nyelvtudatot. 

Különben, bár alkalmazkodjunk az a, e, az olyan s társainak 
írásánál a divatozó, s a M. Tud. Akadémia helyesírási szabályaiban 
is elismert szokáshoz ; csakhogy soha szem elöl ne téveszszük, hogy 
azoknál tulajdonképen csak takarékosságból hagyatik el az egyik ly, 
illetőleg az áthasonulás jegye a hiányjel, s hogy azok valódi ép gyöke : 
Wv és 6£ 

TORKOS SÁNDOR. 
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TOLDAT. 
Torkos Sándor úr a' milly helycsen végzi, olly helycsen tár

gyalja az az , ez szókat, a' mellyek mutató névmások , 's illyenekül 
a' dolognevek meghatározását is eszközlik, azaz mint névelők sze
repelnek. Álmodozás, nem a' nyelvtények való nézése, találhat csak 
geneticus külömbséget a' név-elö és mutató névmás közt; egy elő
ítélet utólagos igazolásának lehet nevezni azt az iparkodást, nyelv-
tudományilag alapítani meg az a-, e-nek csupasz létét, a' mellyhez 
azután z járult volna , nem tudni, miért s mi végett. Előítélet ka
patta fel a' mostani helyesírást, a' mellyet, mint Torkos úr jól meg
jegyzi, eleinte csak gazdálkodási elv ajánl vala. Hogy mit nyer
tünk e' gazdálkodással, mai napig som bírom általlátni. A' magyar 
írók munkáji az által, hogy a' hiányjelt kihagyogatják, egy cséppel 
sem lettek szellemdúsabbak, eszmékkel gazdagabbak, inkább vi
lágra szólók. Zengzetesebb hexametereket nem írt még senki Vö
rösmarty nál , a' ki megtartotta a' hiányjelt 's a' magyar kiejtéshez 
képest az a'-t és e'-t hosszúknak veszi vala. Petőfi költeményei nem 
zamatosabbak a' mostani helyesírás szerint, mint voltak a' régiebb 
szerint; Arany hőskölteményei i s , akár hiányjeles akár hiányjelet
len nyomtatásban, egyaránt szépek. A' helyesírásba becsúsztatott 
gazdálkodási elv tehát nem szaporítja szellemi tőkénket; e' tekin
tetben haszuntalan minden írási és szedési gazdálkodás. Ellemben 
sokat vesztett avval a' nyelvtudományi helyesség, mert meghami
sítja az új nemzedék kiejtését; ellenmondást hoz be a' helyesírásba; 
az új kiadások viciálják a' régi szövegeket, kivált a' költői munká
kat , a' mellycknek a' szók zengzetességo egyik fő jelességök; 's 
alaptalan nyelvészkedésre szoktat — mind ez pedig a' nyelvtudo
mányi helyesség kárára esik meg. 

Az új helyesírás meghamisítja az új nemzedék kiejtését. Le
hetetlen egészen túl tenni magunkat a' régi elven, miszerint úgy 
kell kiejteni a' szókat, a hogy írva találjuk. Másképen ejtjük tehát 
ezt (így írva): „a' manóba", másképen meg, ha így írjuk: „ama-
nóba", vagy „ a manóba." A' nyelvek, leginkább a' kiejtés lágyu-
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lása, simulása által, szemlátomást változnak ugyan: de hogy a' mi 
nyelvtudományunk készakarva siettesse a' magyar kiejtés változá-
zát, erre nincs okunk. 

Az új helyesírás ellenmondást hoz be a' szók leírásába. Mert 
ha ezek: aki, ami stb. jól vannak írva, kell, hogy minden szóalak, 
raelly az a-, e-bül össze van téve, hasonlóképen írassék. Tehát az 
aki, ami szerint az ahol, eböl, aval, evei, aról, eröl stb. végtelenig 
való szókat is ekképen kell írni. Mert ha csakugyan a' csupasz a 
és e a' mutató névmás : még a' magyar nyelvész is kénytelen megen
gedni, hogy egyáltalában nem képzelhetünk okot, minél fogva ama' 
csupasz a és e mássalhangzós szók előtt vegye fel a' z-t, 's ezt a' 
következő mássalhangzóhoz hasonítsa. Ha tehát igaz az a-, e-nek 
csupasz voltáról felállított érv , akkor következetesen írjuk: ahol 
vagy ahul, eböl vagy ebül stb. 's az ellenkező kiejtést el kell hagyni, 
mi könnyen is sikerülne, ha az új írás szerinti kiejtést a' magyar 
nyelv szelleméhez, a' mívelt magyar nyelvhez alkalmazott kiejtés
nek híreszteljük ki. A' kik tehát az említett szók illyetén írását 
sürgetik, azoknak a' Nagy Szótár iróji szerint is igázok van; elleni
ben a' Nagy Szótár íróji önmagokkal ellenkeznek, ha t. i. a' név-elö 
és mutató névmás csakugyan egy, a' mirül alább lesz szó. 

Az új helyesírás szerint eszközlött kiadások viciálják a' régi 
szövegeket, kivált a' költői munkákat. Az úgy nevezett classicus 
iskolának költöji, mint Kazinczy, Vörösmarty, Kölcsey, Berzsenyi 
stb. leginkább az idomok szabályosságával és szépségével tűnnek 
ki, 's e' tekintetben a' kuszált idomú kornak , sőt az egész magyar 
jövendőségnek nélkülözhetlen tanítóji maradnak, — mert mi azt 
reményijük, hogy az igaziabb magyar müidqmot kereső és érvénye
sítő Arany-költészet általában az idom iránti fogékonyságot nevelni 
fogja. Úgyde az új kiadások csakugyan nem tisztelik classicus köl
tőink idomait: mert ha tisztelnék , a' világért se mernék másképen 
nyomatni ki azokat, mint magok nyomtatták vala; p. o. positiót po-
sitiónak szedetnék k i , akármint okoskodik is az új helyesírás. Illy 
tiszteletlenséget, millyet nálunk, sehol sem követnek el az írók iránt. 
Ha a' kiadandó író olly távol áll is a' jelen kortul, hogy ehhez ké
pest merőben idegen jegyeket vagy hangzásokat találni benne: még 
akkor szabad volna helyesírását annyira divatossá tenni, hogy az 
eredeti kor színe letörlődnék róla. Mit kell hát Vörösmarty, Köl
csey, Berzsenyi stbinek új kiadásairól mondani, a' mellyek azt dob-
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iák k i , a' mit ők mindnyájan ki nem dobhatónak ítéltek vala, 's a' 
mit mi magunk is, úgyszólván, még tegnapelőtt követtünk. Ha az 
új helyesírást jobbnak tartjuk ; ám kövessük magunk, de ne kény-
szerítsük azt p. o. Berzsenyire, Vörösmartyra is , a' kinek versei 
megannyi czáfolatjai annak. 

Az új helyesírás alaptalan nyelvészkedésre is szoktat bennün
ket, 's ezt tartom én , a tudomány tekintetében , legnagyobb szeren
csétlenségnek, 's azért akarom én is azt a* nyelvészkedést felhozni, 
ha unalmassá leszek is vele. A' Nagy Szótár I. köt. 4. hasábján ezt 
olvassuk: „A í) távolra mutató szócska, mely bizonyos távolságra 
vonatkozó szóknak mintegy nyomatékot ad, p. o. ott van a! oda 
menj a! ollyan a! úgy a! ellentéte a közelremutató e: itt van e! ide 
jöjj e! ilyen e! így e! Elötéve m toldalékot vesz fel 's az illető mu
tatóval egyesül: amott = am-ott, amoda, amollyan, amúgy, amonnan, 
valamint a' közelre mutató e is : emitt, emide, emiilyen, emígy, emin-
nen. A' hol előtt csupaszon marad : a hol a! és így: e hol! Utótét
tel n toldatot kap : ott-an, ollyan , ugyan , onnan ; elülhátul toldva : 
amottan, amonnan, amollyan, amúgyan • ellentétek: emitfen, emin-
nen, emiilyen, emigyen. Ezen zárt a rokon azon o-hoz, melly az ott, 
oda, onnan, olly, úgy (ógy) távolitokban rejlik, 's ellentéte e azon i-
hez, melly az itt, ide, innen, így, illy, ihol mutatók alaphangját te
szi, honnan a' régi nyelvben : ef.t, ede, ennen, elly, ehol.u — Itt ezt 
tanuljuk, hogy az a, e mutató szócskák, amaz tá.volra, ez közelre 
mutatván; hogy rokonok az oíí-félékben lévő o-val, meg az itt, ett-
félékben lévő i-vel, e-vel, a' mellyek hasonlókép az előszámlált mu
tatók alaphangját teszik. A' tanulság tehát ez : az a távolra mutató 
szó, melly néha o-vá változik, az e meg közelre mutató szó , melly 
néha i-re változik. Tartsuk most ezt a' tanúságot, 's lássuk, hol mu
tatkozik ez az a e mutató szócska ? Mutatkozik elöltéve, p. o. a-ott; 
de mutatkozik utóitéve is, p. o. a-ott-a. De a' nyelvben nincsen a-ott, 
nincsen a-ott-« , mert az a szócska elöltéve m , utóitéve n toldatot 
vészen föl, 's így lesz ott a(m)-ott, itt meg a(m)-ot -a(n). E' szerint 
az amottan szóban ugyanazon a mutató szócska háromszor fordul 
elő: elől-hátul, mint a, középen mint o. Ez nagyon nagyon különös
nek látszik; alig bírjuk képzelni, hogy mi lelte a' nyelvet, midőn 
ugyanazon egy szót ugyanazon értelemmel háromszor rakja egy
más mellé. A' helyet jelelő ragokat ismételni szokta ugyan nyel
vünk : de az meglepő tény volna, ha a' szó-töt is többször tenné ki 
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egymás után. Csudálkozásunk még nagyobbá lesz, ha a' toldatok, 
az m és n, szerepét meggondoljuk : mert nem foghatjuk fel, micsoda 
nyelvtani kategóriába jutnak az m és w? Ertelemjelelök-e, vagy 
csak kiejtés-eszközlök V — Hát ha még a' 6. hasábon ezt olvassuk 
hczzá, hogy az időragot tevő a „valószínűen rokon a' távolra mu
tató a hanggal, 's tovább fejlődve a' távol levő időnek} vagy is a' 
múltkornak fogalmát magában rejtő o vagy av szóval, mellyböl 
avul, avik is stb. származtak. Alapfogalomban valamint hangban 
egyezik ezzel az elölehes ha, mclly először időt jelent, p. o. né-ha, 
stb. másodszor különösen múlt, régi időt ezekben: hajdan stb." 
Mert ebbül azt tanuljuk, hogy az av (ó) meg a' ha, szó is eredetileg 
egy amaz távolra mutató a szóval, csakhogy az av-ban a v nem 
volna toldat, hanem továbbfejlődési eredmény , a' ha-ban meg a' h 
elöleh volna. — Mi bírja már igazolni ezen mesterkélt magyaráza
tot ? Csak az , ha az úgynevezett toldatok igazán csak toldatoknak, 
kiejtés-eszközlöknek bizonyulnak be, 's ha ezután a' többi kétségek 
is eloszlathatok. Lassúk. 

Az amottan stb. szóban az n toldalék, nem értelemjelelő vol
na. Mondhatjuk: amott, mint mondjuk amoda. Az első a' hol kér
désre , a' másik a' hová kérdésre áll; abban a' tt, ebben az a hely
rag. De a' hol kérdésre nem csak tt helyragot tehet a' magyar nyelv, 
hanem n ragot is, p. o. be-??, fe-n, le-??; asztalo-??, kéze-n stb. To
vábbá a' magyar nyelv a' viszonyítok ragjait, kiváltképen helyrag
jait kettőztetni, sőt hármoztatni szereti, p. o. be-nt, fent, lent; fent-n, 
lent-n, azaz fenten, lenfen, ott-n , azaz ottan , amott-n, azaz amottan. 
Ezekben tehát az n nem toldat, hanem helyrag; inkáb volna tolda
lék az a a' helyragos n előtt. Eddig az n--et a' hol kérdésre felelő 
helyragnak találtuk. 

De a' honnan, onnan , amonnan, innen, eminnen szókban nem 
maga ugyan az n , hanem az egész nan, nen szótag felel a' honnan 
kérdésre. Ezek nagyon törökösek: az aderbigani török hannan-t 
vagy handan-t mond, honnan jelentésével; a' közönséges török nyelv 
is ondan-t vagy onnan-t mond onnan jelentésével. Elekben is tehát 
az n nem toldat, hanem helyraghoz tartozó lényeges rész; 's ha va
lamit lehetne toldatnak nevezni, ezekben is a' két n közötti a volna az 

Véo-re ezekben : ollyan , amollyan, Hlyen, emiilyen az an, en 
egész más természetű, mert itt az ?? nem jelent helyragot, nem is 
toldat, hanem minőséget jelentő képzőnek (a' lyan, lyen-nek) kie-
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gészítöje. Az ebben a' három csoportban felhozott szók »)-je tehát 
nem toldat, 's az előző a, e nem mutató szócska, hanem a' helyrag
hoz és a' minősítő képzőhöz tartozó hangzó. 

Vájjon az m toldat-e az am, em szókban (am-ott, em-itt, ani-az, 
emez)? Magában véve toldatnak azt lehetne venni, a' mi néha elő
fordul néha meg elmarad, a' nélkül, hogy a' szó jelentése változzék. 
Az am} em szók; tudtunkra, soha sem fordulnak elő m nélkül, ez az 
m tehát nem lehet toldat, hanem az illető szók lényegéhez tartozik. 
'S ezen szók nyilván magok is mutató névmások, 's az amaz, em
ez ollyanok, mint a török sol = is-ol és is-bu, a' mellyekben hason
lókép kettős mutató névmás tűnik elő. — Ezekbül tehát világosnál 
világosabb, hogy az amottan stbbiben az m és az n nem toldatok, ha
nem az első a' szó lényegéhez tartozik, a' másik meg helyrag. 'S 
minthogy ez úgy van, a' képzelt a és e mutató szócskák is elenyész
nek : hisz ép ezek miatt a' képzelt szócskák miatt vált szükségessé 
az itt megrótt és megczáfolt alaptalan nyelvészkedés. 

Hasonlóan alaptalan a' további nyelvészkedés, minél fogva a' 
v, ebben : av, az a-nak fejlődése, 's a' h , ebben ha , ugyanannak az 
a-nak elölehe volna. így minden magánhangzóbul mindent ki le
hetne magyarázni, mert okvetetlen minden magánhangzó után más
salhangzó következik , 's ugyancsak minden magánhangzót mással
hangzó előzhet meg. Tehát annyiféle volna a' fejlődés, a' hány más
salhangzó következik valamelly magánhangzó után; 's annyiféle 
elöleh, és előtét volna, a' hány lehes és lehetlen mássalhangzó meg
előzheti a' magánhangzót. — Ezzel toldván meg a' Torkos úr ala
pos czikkét, azt kérdem még, vájjon nem kellene-e felhagyni az új 
helyesírással, a' melly annyi helytelenséget szül ? 

HUNFALVY PÁL. 
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FOGARASI JÁNOS. 

Voltak , söt vannak ma is nem kevesen, kik a magyar nyel
vet szegénységgel vádolák és vádolják. Mert találkozik benne itt-
ott idegen vagy idegen nyelvből kölcsönzött és honosúlt szó. De bát 
van-e nyelv a világon, melyben ilyen szó nem található ? A téves 
felfogás főoka — mellőzve némely szomszédaink ellenszenvét — 
részint abban fek szik , hogy némelyek , mihelyest valamely szó a 
magyarban más idegen szóhoz hasonlónak látszik, minden gondol
kodás nélkül a magyar nyelvet hiszik és vallják kölcsönző félnek, 
holott a dolog megfordítva is állhat, hiszen mi is csak valánk vala
hol a régiségben; de meg az emberi szellem azonegy forrásból is 
meríthetett, kivált hangutánzó szóknál, melyek igen nagy részét 
teszik, talán nagyobbat, mint bármely más nyelvnél, a magyar nyelv 
kincstárának. A téves felfogás másrészt abban is keresendő, hogy 
nem ismerjük nyelvünket egész terjedelmében. ' 

Az első szemrehányás — fájdalom — részben hazai nyelvé
szeinket is terheli. Nem akarok példákat idézni; olvashatja, a kinek 
tetszik nyelvészetünk majd mindenik lapján. Csak egy körülményt 
bátorkodom felhozni. — Szótárunkban meglehetős számmal találha
tók az idegen nyelvekkel hasonlítások. Eszünk ágában sem vala 
azok nagy részét úgy tekintetni, mintha akár a magyar nyelv vette 
volna idegenektől, akár idegenek vették volna a magyartól; a hol 

NYELVT. KÖZLEMÉNYEK. IV. */ 
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az egyik, vagy másik esetet lehetőnek véltük, ezt világosan meg is 
érintők. Csak egy példát: „Deli, (1), (del-i) fn. Régen annyit tett, 
mint: ékesen, fényesen öltözött vitéz. Később lett belőle: delia, da
lia . . . Ma deli csak mint melléknév használtatik s mint főnév 
dalia divatos." — „Deli (2), (del-i, olyan mint a déli nap, megvan 
a török nyelvben is). 1) Szép, különösen termetes, vitézi magatar
tású, vitézileg csínos, ékes. 2) Híres, neves" stb. — „Dalia (am. a 
felhangu: deli). Jelent általán hőst, leventét, vitézt, különösen olyat, 
kinek dali vagy deli termete van Megjegyzendő, hogy a né
met Held (régi svédül: haelad), ha megfordíttatik = dleh , deleli, 
szinte összeüt a magyar deli vagy dalia szóval" stb. — S íme a 
Nyelvtudományi Közlemények III. kötete 472. lapján ezt olvassuk : 
„Nem kell tehát a Nagyszótárral a német held szót megfordítani, 
hogy dleh, deleh-fé\e kerüljön ki, melyből deli, delia eredtek volna." 
Hát hol s mely szóval mondottuk mi, hogy a magyar deli v. delia 
a német Held-ből eredett? Már barátinkat mégis csak kérnők, ne ol
vasnának ki munkánkból olyas valamit, a mi ott nincsen; elleneink 
úgyis eleget fognak azon csűrni csavarni. A német Held szót figyel
meztetésül írtuk oda, mert azt tapasztaltuk volt, hogy jeles német 
nyelvészek, mint Adelung, Heyse nem tudják annak eredetét a né
met nyelvből kifejteni, úgy hogy elvégre mindketten a latin validus 
szóhoz folyamodnak ; de minekünk a magyar dalia szót a német 
Held-b'ól származtatni teljességgel nem volt szándékunkban. Akár 
áll a mi egyszerű, ártatlan hasonlításunk, akár nem, a deli és dalia 
tős-gyökeres húnscytha szók, valamint törzsökük : dél; pedig ennek 
is van megfelelője a görög Odlri s a finn eteld szókban, és ki fogja 
egész bizonyossággal megmondani, melyik vette a másiktól? Mi 
ezeket is megérintettük, de azért a dél szót a magyar tele szóval is 
rokonítottuk, mert a nap ekkor bír legteljesb fénynyel vagy mele
gítő erővel s tele szó mellett ismét ott áll a török dolu, úgy hogy 
valamint a magyar tele szó gyöke tel (telik igében), vagy töl (tölt 
igében): úgy megvan a törökben is dol-mak ( = telni, megtelni), és 
dol-dur-mak ( = töl-t-eni). Es ha valaki azon elvet akarná felállítni, 
hogy mi vettük a törökből: akkor én a tö legegyszerűbb, mondhat
juk , puszta gyökkel állok elé, mint több, töm, tögy, tö (valaminek 
töve) stb. szók elemével. Tehát a török vette mitőlünk ? — En ezt 
sem mondom, sőt úgy vélekedem : messze áll még attól a nyelvé
szet, sőt még elvei sincsenek tisztába hozva, midőn egyikünk a leg-
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kisebb elemekre taglal, másikunk pedig igen sokban csupa kopá
sokat lát, messze áll — mondom — a nyelvészet attól, hogy a leg
több esetben biztosan mondhassa: melyik eredeti nyelv kölcsönzött 
egyet mást a másiktól. S hogy ez valaha megtörténhessék, ez az én 
hitem szerént csak úgy érhető el, ha a nyelvészek más eredeti nyel
veket is úgy képesek elemezni, mint mi elemezzük a mienket, mely
ben legnagyobb részént azon egy tiszta gyökből több származék 
mintegy önmagából, legkisebb mesterkélés nélkül fejlik ki és élénk
be. — Visszatérve a deli szóra, nem tagadhatom , hogy ón a török 
deli vagy delil szót sem merném egészen a magyarral rokonítni, 
minthogy a török bolondot is jelent, tehát ezen értelemben inkább 
a magyar dőre szóhoz hasonló ; azonban mi a magyar ddi mellék
név mellett mégis megérintettük, nehogy azt mondhassa valaki, 
hogy ennyit sem tudunk vala róla. 

A magyar nyelv szegénységéről támadt téves nézet másik fő-
okát föntebb abban keresem, hogy nincs nyelvünk egész terjedel
mében kibuvárolva. lm előttünk áll Kriza J. gyűjteménye, mint
egy két ezer székely szóval, minthogy az egyes czikkek alatt több 
helyütt ismét több származott vagy ugyanazon eredetű szó foglal
tatik , míg Gyarmathi Sámuel 1816-bnn kiadott szótára végén alig 
közlött háromszázat. Kétezer szó képes egy egész új nyelvet al
kotni, hisz tudjuk, hogy a nyelvészek, s köztök különösen Pott, át
lagosan mintegy ezerre teszi valamely egyes nyelvben az öszves 
szók gyökeit. (Etymologische Forschungen 2-ik kiadás, 2-ik rész- 5. 
§.). S azon mintegy kétezer szó , legeslegnagyobb részben mily ér
dekes ! — Szótárunk első kötetében , tehát a Ds betűig bezárólag 
nem használhattuk volt e jeles gyűjteményt, mert csak későbbje-
lent meg. Tehát e részből néhány kiválogatottabb szó ismertetése 
lesz jelen értekezésem közelebbi és utolsó tárgya. 

A. 
„Abajdok: valami ízlés és arány nélküli nagytest vagy mív. 

Nagy abajdok ember ; abajdokul rakott asztag.11 — Tehát olyanfor
ma jelentésű, mint a nálunk szokottabb idomtalan. Törzsöke : abajd 
megvan a nálunk is ösmeretes abajdocz szóban, mely Szótárunk 
szerént is valamely keveréket s össze nem illők vegyülékét, tehát 

9* 
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valami Összevissza hánytat jelent. Tabajdok szót, a mely tehát a m. 
abajdok t előtéttel, találjuk a Tájszótárban szintén székely szóként 
Gyarmathi után. 

„Agylag v. agyon várni , két szély vásznat összevarni" 
(mindenütt egy r-rel). — Talán'mintegy tetőn varrni, néhutt nyakon
varrni. Általában a lag, leg képző igen divatos a székely nyelvben, 
mint mindjárt alább ,átlag', v. ,átallagc szóban is. 

„Ahajt, ehejt (a helyen, e helyen): itt, ott." Mi ezeket úgy 
fejtettük : aha-ott, ehe-itt. Most a székely népmesék olvasása után 
hajlandó vagyok ezekben a ,mihelyt'-nek megfelelő szókat látni 
(a-helyt, e-helyt); t. i. ahelyt = azonnal (v. legott), és ehelyt = 
ezennel (v. legitt). 

„Ájas: fecskefarkú; ájason : fecskefarkúlag." — ,Aj' meg
nyújtva tudtunkra csak a göcseji ájni, azaz vájni igében ismeretes. 
Azonban megjegyeztük a Szótárban, hogy rokona a röviden ejtett 
aj, mint főnév; s itt is a törzszsel mint főnévvel van dolgunk, mely
nek Szótárunk szerint egyik jelentése : bevésés, vágaték, rováték ; 
tehát ájas a m. vágatékos, milyen a fecskefark is. 

jAm' törzsnek több származékai: 
„Ámniog (v. ámog) : ámolyog, lebzsel." 
„Ánkó : tátott szájú, hülye, ügyetlen." — Amannak részesü

lőjéből eredett : ámogó, ámgó, ángó, ánkó. 
,Ánkodi£ szintén am. ánkó. — Ennek már ánkodik ( = ám-

kodik) ige felel meg, s ennek részesülőjéből: ánkodó, lesz : ánkodi, 
mint játszó játszi, ugró ugri, leső lesi. 

„Ánkucza, (honnét:) ánkuczáskodik : tácsog, bámészko
dik. Te ánkucza /" — Vagy az ,ánkó' további származékai, vagy 
ám és kuczó összetételei, mely utóbbi a nálunk is ösmeretes ,kuczo-
rog* szó gyökéül tekinthető ; mivel, mint előbbi értekezésemben elé-
adám, a székely népnyelv még sok tiszta gyököt ismer és használ. 

„Alít: vél, sejt. Nem es alitsau ( = nem is alítja).—Igen régi 
érdekes szó. Jászay néhai társunk ,álhY-nak vélte, de hibásan, mert 
ez régen ,állat' volt. Arany János tagtársunktól tudom, hogy ta
pasztalása szerént (alkalmasint Biharban) a népnyelvben mai nap
ság is szintén divatos. Szótárunkban a régiesebb alakú alajt alatt a 
rokon nyelvek ol létigei törzsökére, mely a magyarban : val (való, 
valék, volt stb.), támaszkodva, ol-ít, val-ít származékának írtuk, 
mely szerént az épen annyit jelent mint vall, magas hangon: vél. 
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Újabb időben a törvényben és törvénytudományban nagy ügygyei-
bajjal csináltuk a latin ,praesumptio' vagy német jVermuthung' ma
gyarítására a nem igen jó hangzású , vélelem* szót; mily jó volt 
volna, ha közönségünk ismerné az ,alajt' szót, ezt venni alapúi, 
jalajtmány* vagy ,alajték' alkotására; de már ügyvédeink ,vélelme-
zés'-t is irnak 5 s alajt- vagy alít-h6\ (amazt ,szakajt',,szalajt' példá
jára, s az összezavarás kikerülése végett jobban szeretném) addig 
nehezen lehet valamit csinálni, míg az általános irodalom előbbi jo
gába vissza nem helyezi. 

„Annyég: addig, odáig. Annyég nem monyok el.u — Ennek 
kimondhatatlan érdekes volta egy más értekezésemből fog kitűnni, 
melynek fő alapját ezen szó és az ezzel tökéletesen hasonszerü régies 
ménig ( = mennyig), azaz meddig, míg, fogja képezni. 

,. Aránsií , egyaránsú : egyenlő. Olyan egyaránsúak, mint
ha ikrek volnának, egy aránsúlag lépnek." — Helyesírásunk sze
rént : aránysa. 

„Árnyék : jelenti ezt is: fészer, szín. Mondják így is : árnyék 
ajja" (alyja). — Megérintettük a Szótárban, hogy régente jernyö* 
értelemben is használtatott, tehát újabb bizonyítéka a székely nép
nyelv ős eredetiségének. 

„Arté: derék, pompás. Arté vendégség. Vessünk egy árté pi-
pázást.u — Vájjon a német artig, vagy görög uQ&tij (mely eredeti
leg kitűnőt jelent), vagy latin ars, arte szótól (talán a román közve
títésével) származik-e , nem merném eldönteni; magyarnak semmi 
esetre sem tarthatom, mert nyelvünkben nincs rokon jelentésű iva-
déktársa, s ,árt' törzs inkább ellenkezőt jelent; ,derék' szóból mes
terkélni ki, melynek elforgatására a székely nyelvnek különben sem 
volt volna oka, erötetettnek látszik. 

„Atal : középarány; valaminek átajját (áltálját) venni; átal-
fa: kettős rúd keresztfája; átalabb : rövidebb irányú — út; átal-
kapu: közkapu ; átalkelö: átjáróhely ; átallag: átlag ; átaligyenest v. 
áltálegyenesbe.u — Ha ezeket itt nem olvassuk vala, mind elvetendő 
újításnak vennők. 

„Azonféle : hasonfele." 
„Azonaránt (jobban : azon iránt), azon irányban." 
Mindkét példa azt mutatja, hogy ,azonság' újabb időben kép

zett szónk az,,identitás' kifejezésére, melyet némelyek már-már 
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kárhoztatnak vala, bővebben: ugyanazonság, helyes értelemben 
van alkotva. 

B. 
„Baggat (helyesírásilag jobban bakgat) : megférczel valamit 

téltál." — Annyi mint ,akgat' b előtéttel. A Tisza mellett is isme
retes szó. 

„Bajnok : jelenti ezt is : alkalmatlan. Ne légy ojan bajnok." 
—• Már-már tót szónak keresztelték. S a felhozott székely példában 
az nevezetes, hogy melléknévileg használtatik. A nok képző , nák 
alakban megvan a perzsa nyelvben is hasonló jelentéssel. nNák — 
így szól Ptízmaier—jelent (a perzsában) minőséget és arab szók
hoz is járul; pl. kh'ism harag és kh'ismnák haragos, fereh vigság, 
ferehnák vidor, gham gond, bú, ghamnák , vagy ugyanezen képző 
megfordítva is : ghamkín gonddal teljes, bús; igékhez is járul pl. 
amuznák tanító , mintegy tanítnok , Vullers szerént : docens , prae-
ceptor. A magyar nok, nők valamint a perzsa nák hangokban egé
szen rokon az ánk, énk képzővel is, nyalánk , fúlánk ( = furánk), 
félénk stb. szókban. 

„Balkán : balog." — Göcsejben : balogács. Ebben az ,ács' 
alkalmasint annyi mint csináló, cseáló; hát ,balkán' utóbbi részében 
nem lappang-e a tatár ,kán' vagy ,khán' szó ? melyet gyanítnak né
melyek a ,kárkán' szóban is 5 ezen ,kán' Vullers szerént a nevek 
mellett megtisztelő szó is, milyen a magyar úr, pl. Mirza khán. 

„Beczélni : beczéztetni, kényeztetni", becze szótól, mely el
kényeztetett gyermeket is jelent. 

„Belétöjked : beleakad, beléköt. Most miét tudsz belém töj-
kedni.u — ,Töjk' mint törzs vagy gyök nálunk egészen ismeretlen. 

„Berzéget : megbolygat, p. 0. a fáradni kezdett szénát villa
hegy gyei megbolygatják— megberzegetik." — Megvan Szótárunk
ban : berze am. borzas 5 tehát berzéget = borzogat, borzoz érte
lemben. 

„Bezget : megbezgetik a szénát." — Egyezik vele a mély
hangú bizgat. „Bezdíts azon a szénán." —• Bezdít, újabb szár
mazéka a bez ( = biz) gyöknek, bizgatva egyet vagy egy kicsit 
mozdít. 

„Bésajdúl : béserül." — De mi a ,serül' szót sem értjük. 
Alább olvassuk : „sajdul, sirül alattomban. Mellém sajdúla." Már 
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itt többctt tudunk s látjuk, hogy serül v. sirül ivadéktársa serény és 
sürög} sőt surran szavainknak, ser v. sir v. sür v. sur gyöktől (sur
ran hangutánzó; a csagataj nyelvben firreszt, az Abuska szerént va
lamely ellövött tárgynak röptiben való hangja, surrogása). Ezen ser 
v. sir gyök több származékban is gyakran eléjön a székely nyelvben, 
pl. siringélni v. siring'ózni: forogni, örvényezni; siringetni: kerin
getni ; siringd v. sirítö: vízforgó , örvény ; siringézik v. surungózik: 
surrog-el a füle mellett; siritt v. seritt: sürög, forgolódik; áthatólag 
is : siritsd azt az ekét Úgy megsirülek egy fával; sirülködik v. sirül-
k'ózik: osonkodik, surrankodik — el, k i ; körül sirülködni: körülötte 
sürögni, — símánkodva (az értelmezésben itt is megint új szjön 
elé); sirül magában gyakran olvasható , pl. a tánczversben : „Jövel 
kénesem, sirülj egyet"; a szólásmódokban: „Ojant fogok a dereka
don, hogy a bőröd mind felsirül"; a mesékben: „A tátos pedig meg-
sirült mint a forgó szél"; úgy, hogy ezt Kriza J. ki sem írta a szó
tárba (mint sok egyebet), azt hivén, hogy úgy is ösmeretes előttünk, 
pedig dehogy ösmeretes. Emlékezem, hogy egykor Lugosy J. tár
sunk egy régibb iratot ismertetett meg előttünk, melyben sellő for
dul elé, szellemféle minőségben s nem igen értettük; de most vilá
gos előttünk, hogy az nem egyéb mint serlö v. sérülő, sirülö. A 
Rába mellett divatos : ser de v. betiíátvctve: sedre am. szeleburdi. 

„Bilinkéi : billegve jár." — A bű v. bili gyöknek nálunk is
meretlen egyik származéka. 

„Bimbolózás : összebonyolodás, összeveszés." 
„Bincsolódik : midőn két verekedő ölre menve összefogon-

tozik, vagy mikor a fonalszálak a szövőn összetévednek." 
„Belébincsalkodni : belé csippeszkedni." — Valamennyien 

bim gyökből, illetőleg bimb s bincs törzsökből erednek. 
„Biralkodik: Sok mindennel biralkodik" 
„Bizgentyü : valamit mozgató eszköz, p. o. zongorapadlócs-

kák, óraindó (inga ?) 
„Bogonyavéri: denevér. A ,bogonya* szót én nem ismerem, 

de eléjön föntebb: bakos, ^ u m u s ' (néhutt: bubus), v. ,rémkép' ér
telemben ; ugyanazon törzstől látszik származni s érteményben is 
egyezni: bogonya. Az utóbbi rész : véri pedig hihetőleg : vére, tehát 
bogonyavére am. mumus vére v. ivadéka, fajzatja. Honnan megtet
szik, hogy nem épen képtelenség, Szótárunkban csak hihetőséggel 
érintett azon nézet, hogy ,denevér< eredetileg talán dana-vér volt, a. 
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rosz szellemet jelentő dana (mely Szálában am. manó, bubus) és 
vér szótól. Pedig ez is hibául rovatott fel egy észrevételben. Pesti 
G. meséiben : puptenevére Molnár Albertnél : pupenevér s Páriz-
pápainál is (,denevér* v. ,tenevér' mellett): puppenevér (az utóbbi 
p & t v. d-bö\ hasonulván), csak a föntebbiek szerént értelmezhető: 
pub t. i. szintén am. bubus, tehát bubus és dana hasonszók egy szó
ban egyesültek. Sándor Istvánnál: tündevény v. tündemény hasonér-
telmünek látszik. A tör. dün-bol ( = éj) bajosan fogjuk a bogonya-
véri-t kimagyarázni. 

„Bolydít: bolygat; és bolydúlás : háborodás. Bolya: bal
ga ; mind ismeretlen származékai boly gyöknek. 

„Bong : gomb", úgy látszik, hogy betüáttétetböl eredett, b és 
g helyet cserélvén. Talán ettől származott 

„Bongói*: apró vad fákkal sürün benőtt hely." Vagy talán 
viszonyban áll ,bajboncs' szó boncs törzsével, mintegy Összebon-
gyolodott valami. Tehát bongor = bongyol, v. boncsor. 

„Botáz: tévelyeg, botorkáz , botlik ; belébotáztam valamibe : 
önkéntelenül belebotlottam, v. beléavattam magamat." Nálunk né
mileg csak az ,átabotába* ikerített szó ismeretes. Egyébiránt Szótá
runkban is eléjön : bodáz, körülbelől hasonló jelentéssel. Összeköt
tetésben látszik lenni amazzal 

„Botál (írva : bothál, talán nyomdahibából) : összevissza
hány vet"; és 

„Botog : dologtalanúl jár elé s hátra." 
„Böncsölget : csömbölyget, csombolgat." Itt is a ,boncs' törzs 

a megfordított ,csömb'; mint Szótárunkban is ,böncsölék* alatt meg
érintettük. 

„Burran, felburran: röppen — a madár, foglyok csoportja." 
Hangutánzó, s a ,burr' gyök szintén a megfordított ,röp.* 

Ugyanezen gyökből származik 
„Burrog v. burunkozik : dong — a cserebogár" (t. i. röpül

tében). Innen: csereburung am. cserebogár. 
„Büdü : büdöshely; fogda; büdübe: veszedelembe— vinni, 

vagy befogni." 

Cs. Cz. 
„Csapzi; hízelgő , ide s tova hajlongó"; szokottan ; csapodár; 

olyan alkotású mint kapzsi, 
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„Csata : éji őrizet; és csorda. Jó csata ménesem, jó esztena 
juhorn." 

„Csenger, csöngör : süríi bokros hely"; föntebb hasonló je
lentésű : ,bongor/ Amaz talán annyi mint csömböly, valamint bon-
gor = bongyol. 

„Csombolyog: valaki körül súrlódva vagy tapogatózva jár 
kel. Vidd el a gyermeket, ne csombolyogjon körültem. Elcsombolyog 
a többi között: megél ö is valahogy. Jól csombolyognak: tisztessé
gesen élnek." De talán mégis jösszecsombolyodva* azaz ^összehú
zódva' mellék értelemmel. Kétségen kivül csomb ( = csomó) törzsből. 

„Csontorag f a : megcsonkított, töredezett ágú élőfa; csonto
rag ló: béna ló; csontorag fog.u Szótárunkban ez utolsó értelemben 
csontorka alakban fordul elé. 

„Cziház : zaklat, kerget. Elcziházta az ülü (ölű) a tyúkokat. 
Ne cziházd annyit a kutyát, hadd egyék vagy nyugodjék." Talán a 
czo v. czoki indúlatszókból módosítva alakúit. 

D. 

„Döhölrver, üt. Jól megdöhöllek." Hihetőleg ezen hang
utánzó ,döh* gyöktől származnak: dögöny, dögonyeg, dögönyöz. 

„Dun ; feldunják a vizet a gáttal; félduntatta a jég a vizet." 
Tehát jduzzaszt'-féle értelemben. Gyöke az ismeretesb dunda, dun-
di, dunna szóknak is. 

Csak e néhány mutatványból is láthatni, nem csak hogy ér
dekes fejtegetésekre nyújtanak anyagot e gyüjteménybeli szók, ha
nem hogy édes nyelvünk kincses házát igen számos ős kifejezések
kel s tös gyökeres magyar szólamokkal is dúsan gazdagítják. Azért 
köteleségünknek tartottuk és tartjuk e jeles gyűjteményt a Szótár 
Il-ik kötetén kezdve a lehető legterjedelmesebben használni. Bár 
a két magyar haza minden más vidékein is találkoznának ily szor
galmas és szakértő gyűjtök! 

Befejezésül egy igen érdekes alakra, illetőleg képzőre kívá
nom a tisztelt osztály figyelmét fölhívni, egy képzőre, mely épen a 
legújabb időben igen nagy szerepet kezd vinni ferde irányban. 
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Az előttünk levő gyűjtemény 556. lapján ezeket olvassuk: 
Legéntem-, ludntom stb. (legény, leány koromban) nem annyira szo

kott ; de gyakoriak : füveniibe, enyettem, idéttem, idéntem v. idéntem
ben személy ragozva." 

Kriza János igen helyesen egy osztályba sorozza ezeket; he
lyesen, mert 1) valamennyi igehatározó, 2) valamennyi ugyanazon 
képzőre vonatkozik, mely is t v. tt, néha egyesülve an, cn képzővel 
is: ant, ent; 3) valamennyi személyragozva is : legéntem (s mint a 
stb. következteti): legénted, legénte, legéntünk; így enyettem, enyet-
ted, idéttem, v. idéntem, idétted v. idéntemben, idéntedben stb. A tiszta 
törzsek tehát: legént vagyis a mi kiejtésünkkel: legényt, füvent, 
enydt, idétt v. idént. 

Az ant, ent képzőről — mert idént is am. idö-ent — ezt írtuk 
a Szótárban: Némely határozók képzője, pl. alant, hosszant, válto
zattal: alt, alatt, hosszait. Első alkatrésze : an, mely általán igeha
tározókat alkot, pl. okosan, vékonyhangon en, pl. bölcsen; a máso
dik t, mely szinte önállóan is képez határozókat, pl. örömest, ké
pest, kivált, nézt." 

A föntebbieket tehát bővebben így írnok körül : legéntem am. 
legény állapotomban, vagyis itt szokottabban Kriza J. szerént is : 
legény koromban, épen úgy mint: ,alattam' azt teszi azon állapot
ban vagy helyzetben, mely az én állapotom vagy helyemhez képest 
lent van. így idéntem vagy még ben raggal is megtoldva: idéntem
ben azt jelenti: azon időben , melyet én a magaménak mondok; fü-
vente am. fukorában vagy állapotában, pl. a zabot füvente szénának 
kaszálni; enyett talán annyi mint: énett v. enett azaz énért az r ki
hagyásával, mint ,mert' is a székelyeknél: mett, ,azért' = azétt; de 
az ,ért' ragot is a t határozói képző alkotja; ^nyettem' tehát azt 
tenné: én értem, vagyis ,én végettem', és ,én helyettem.' 

Senki sem fogja kétségbe vonni, hogy legalább az elsőbbek
hez hasonló képzésű az általános divatú ifjant v. harmadik szemé
lyi raggal: ifjanta = ifjú korban v. ifjú korában; s ha valaki így 
is ragozná: ifjantam, ifjantad, talán szokatlannak vélnök, de (,idén-
tem', ,idénted' példájára) szabályosnak, sőt szép rövid és szabatos 
hangzatúnak. Hasonló a régieknél pl. Tatrosi codexben elevente: 
„Mert e hitető még elevente (vivens, azaz élő állapotában) így mon
dott" ; a régi magyar Passióban ben raggal is toldva : eleventébe. Mel
lőzve a régente, hajdanta ( = ha-idénte, valamint hajdan = ha-időn) 



A SZÉKELY NÉPKÖLTÉSZET. Il i . 139 

szókat, melyek nem nevektől származnak, csak az újabban divatba 
jött naponta, éjente, évente szókat említem, melyek a föntebbi példák 
és fejtegetések szerént így értelmezendök : naponta annyi mint nap
koron, azaz szokottabban : nappal, Győrött: naponnant; éjente am. 
éjjel; és évente? magam sem tudom mit jelent, mert,évkoron', vagy 
,évi időben' szóknak értclmök nincsen. Azonban ezeket egészen más 
értelemben használják ú. m. naponta = naponként, éjente = éjen
ként, évente am. évenként; úgyde ezen értelmezés a mondottak után 
semmi alappal nem bír, mint nem bírna azzal : idénte, ha időnként 
értelemben akarnók venni. S hogy ezen állításomat bővebben iga
zoljam, késértjük az egészen hasonló alkatú egyenként, seregenként, 
osztályonként, füzetenként, darabonként, fejenként, esztendőnként, nő
naponként , hetenként, csoportonként szókat a naponta, évente mód
jára átalakítni: egyente, seregente, osztályonta, füzetente, dara-
bonta, fejente, esztendönte, hónaponta, hetente, csoportonta. Nemde 
gyönyörű átváltozások ? És még megérhetjük, hogy a vakon és el
vek nélkül vagy ferde elvekkel rohanó kor még ezeket is divatba 
hozandja, hacsak bátor, erélyes és szilárd föllépés nem állja útjokat. 

FOGARASI JÁNOS. 



VEGYES APRÓSÁGOK. 
ISMERTETÉSEK, ÉSZREVÉTELEK, FEJTEGETÉSEK. 

27. Térdepelni. 

Föltetsző, hogy ezen igének a térd szótól való eresztésében 
a nyelv nem elégedett meg az egyszerű és rendes l denominativ-
képzővel (térdel), hanem közbe vetette még azt a p-t: térdepel. Azt 
csak nem hihetjük, hogy itt a p csupa nyelvszeszélyböl eredt jelen
tés nélküli betoldat; s nem hihetvén el ezt, kétféle lehetőség áll előt
tünk annak megmagyarázására. Ugyanis a p vagy a térd alapszóhoz 
járult, azt kiegészítvén vagy meghatározván, s ennélfogva névszói 
természetű, míg az igeképzö csak l; vagy az igeképzöhöz tartozik, 
s ennél fogva igeszói természetű, vagyis a teljes igeképzö nem l, 
hanem pel. — Egyszeriben eldönti e kérdést egy tekintet a csere
misz „térd" és „térdepelni" szókra. Cseremiszül a „térd" polvuj 
R. (egy kisebb orosz-cseremisz szógyűjteményben polba) ; „térde
pelni" meg a Bibliai szóalak szerint: pulvujtas, a magyar Z-nek 
megfelelő rendes t denominativképzövel (1. fent 58. 1.) pulvuj-tól ké
pezve. A polvuj, pulvuj-bem mindjárt ráismerünk a cser. vvj „fej" 
szóra, mely a finn paá-nek mása , s ehhez még hasonlóbb maradt a 
pol&a alakban. Ápol, pid tehát = finn polvi „térd", polvuj pedig 
= „térdfej", épen úgy a mint a csuvasban mondatik cir-possi térd
feje, és cir-possibe turas „térdepelni" (térdfején állni). A „térd-fej" 
tehát egy régen szokott összetételnek mutatkozik, s azt hiszsztik, 
hogy a magyarban is divatozott, mikor a fej szó még p-ve\ volt / 
helyett; de csak a térdepel igében maradt meg. Ezt tehát így tag
laljuk : térdepe-l, s a pe-t a fej, fe ( = fáá)-nek régibb alakú másá
nak ( = finn pad) tartjuk. így a térdepel igen egyszerűen meg van 
fejtve, a mennyiben képzése a cseremisz pul-vuj-t-évú tökéletesen 
megegyező. 
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28. A -matOS, metes (p.o. alkalmaíos-féle melléknevek. Elé 
vannak ezek sorolva a NSzótárban, etés alatt: kellemetes, jigyelmetes, 
szerelmetes, élemetes, szemérmetes, alkalmatos, szorgalmatos ; s a régi
eknél még ez i s : örömetes (örömetest = örömest). Magyarázatot ki
van itt az at, et, mely a rendes os, es melléknévképzö előtt még az 
m-végü alapfőnévhez járul, mely különben csak a nélkül divatozik. 
Még a régibb magyarságban sem találunk alkalmai, figyelmei-féle 
főnevet e h. alkalm, figyelm (később alkalom, figyelem) ; pedig az 
említett -matos, metes melléknevek mindig divatban voltak, s csak 
ujabb időben mondanak (vagy írnak) helyettök -mas, mes-féléket (al
kalmas, stb.). — Az alkalmafos stbibeli at, et magyarázatát aNSzó-
tár írói abban találják, hogy az csak az os , es melléknévképzőnek 
ismétlése (szorgalmatos eh. szorgalmasos, kellemetes eh.kellemeses), 
az elsöbbik s t. i. t-vé válván. E nézet, a mi a képző kettöztetését il
leti, nem járna nehézséggel: mert hiszen ilyen pleonasmust, milyen 
ragok és képzők kétszeres kitétele, nem hallatlan dolog, sem a ma
gyarban, sem más altáji és nem altáji nyelvekben. Nehézséget 
csak abban látunk, hogy egy valamikor már meglevő magyar s 
megint í-vé vált volna , a mit a magyar nyelvhangok tényleges fej
lődéséből , a mennyire azt ismerjük és ismerhetjük, aligha fogunk 
bebizonyíthatni. Még a széphangzat követeléseivel sem támogathat
nék az állított s : t hangváltozást; mert a magyar fül legkevésbbé 
sem ütközik meg ilyen két egymásután következő s-ben (v.ö. vasas, 
mesés, ásás, tövises, mely tkp. tövis&es helyett való stb.). —• E ne
hézségeket tekintve bátorkodom a kérdéses at, et-re nézve egy új, a 
rokon nyelvek hasonlítására támaszkodó nézettel lépni föl, mely azt 
talán könnyebben fejti meg. 

A mint a -más képzőt a magyar nyelvben alig egy két példa 
tartotta fen (áldomás , állomás, hallomás , tudomás) , míg az p.o. a 
cseremiszben és szuomiban igen közönséges, úgy egy *mat, met 
képző is csak néhány tőle származó melléknevekben (-matos, metes) 
maradhatott meg. E lehetőség bizonyossággá válik, mihelyt a *mat, 
met képzőt mint igenév-képzöt a rokon nyelvekben mutatjuk ki, 
úgy mint a -más is a finn -maisé, cser. -ma§ hasonmásokban létezik. 

A finn nyelvben a ma, ma-végü nomen actionis mellett, melynek 
a magy. m felel meg figyelm, alkalm, élem ( = f. eláma) stbiben, nem 
ritka nta, nta (nto , ntö, nti) képzésű igenév (lásd: Fábián, finn 
nyelvt., 62. 1.). Ezen nta-nak a ma-val párhuzamos használatát lát-
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hatjuk p.o. ezen runoversekből (Kalev. IV, 425.): „láksin sanan 
ssisdantahan, kieli-kerran kerrontahan" egybevetve evvel (405): láksi 
janis juoksemaAan", vagy 331. „menin merta kylpewa^cm"; XXIII, 
318. „menet — halkosien suollanto^an", 328. „láhet — nouantahan.11 

Tehát nta-végü és ma-végű igenevek illativusa (ntahan, mahan), egy
aránt czélkifejezö infinitivusúl használva. Szintígy p.o. adessivusa 
XXIII, 566. Tpoimennalla (ipoimentalla h.) és 565. tuomalla. Véle
ményem szerint az nta csakugyan a ma-ból tovább képzett alak is, 
épen úgy mint a -maisé, mise igenévképzö. Az nta ugyanis legkö
zelebb mto-ból (mely a finnben szükségképen nta lesz) , ez meg 
összevonás által maía-ból állott volna elé, épen úgy mint a finn 
rendszámnevek nte képzője mte, mete-b'öl ( = osztj. met, cser. mise, 
mise, mse). Az nta ezen eredetibb *maía-féle alakjának megfelelő 
hasonmását látom a magy. alkalmatos, élemetos stb. mat} ménjében 
(vagy szorosabban taglalva mato, mete jében : ma-to-s — finn *ma-
ta-ise), mely e szerint egy, bizonyosan valaha önállólag is a ma
gyarban divatozott igenévképző. Sőt lehet, hogy a futamai, folya
mai, s a székely nyilamaí szókban mégis ezen régi mat met képzőt 
kell elismerni, noha futavnní, folyamai igék is vannak. 

29. A talán (atlan) magyar fosztó képzőről már a Magyar 
Nyelvészet V, 537. s köv. lapjain tettem egy fejtegetési kisérletet, s 
most is ragaszkodom azon akkori nézetemhez, hogy a magyarban 
nem csak a talán egészben a fosztó értelmet kifejező képző, hanem 
mindenkor névtöhöz járul is , mint alapszóhoz, sohasem igetőhöz. 
Hunfalvy úr ugyanott 545. 1. azt az ellenvetést tette volt, hogy a 
magyar igető nominális (tulajdonságnévi) természetű levén, az akár 
olyan képzőket is fogadhatna el, minőket a névto; e szerint, a mint 
van szüleség, kívánság, fáradság, hazudság : lehetne tud-atlan, tör
etlen, állhat-atlan is , a fosztó képző közvetlenül az igetöhöz ragad
ván. — Nem tudom ugyan ; hogy még most is úgy vélekedik-e II. 
úr e tárgyról; részemről csak a következőket akarom megjegyezni. 
A magyar igető csak annyiban nézhető nominális természetűnek, 
hogy a praesens egyesszámi 3. személyalakja helyett áll, s a praedi-
catumként használt névszó mellől ugyanily idejű s személyü létige 
a magyarban elhagyatik; p.o. épen úgy mondatik : az ember tud, 
a mint mondjuk ezt: az emberfő. Itt a jó mellől csak e l m a r a d t 
a lé t ige , mely más és rokon nyelvekben is kitétetik, p.o. a finnben 
(mies on hyva), a törökben (adam e>\i-dir), s mely más időben vagy 
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személyben a magyarban sem maradhat el. Tehát helyesebben azt 
mondhatni, hogy az említett esetben a magyar névszó v e r b á l i s 
természetű. Hozzájárul, hogy a tud mint praes. egy. 3. szem. alak, 
a mint a megfelelő többesi alakból (tudnak) egy tekintetre is kitűnik, 
csak ragvesztett kopott alak, tehát csak külsőleg, nem pedig érték 
szerint, egyenlő az igetövei; söt még az is lehet kérdés , vájjon a 
v a l ó d i (eredeti teljes) igetővel csak külsőleg is egyenlő. Ugyan
is úgy lát«zik nekem, hogy az a köthang, melyet sok igealakban 
vagy igétől származó névszóalakban föl szoktunk venni (p.o. tudo
más, tudomány), igazabban az igetö eredeti végönhangzójának te
kinthető , a milyen végönhangzó p.o. a finn igének legtöbb alak
jaiban világosan elétünik. Mindenesetre a magyar ige- és igenéva
lakok helyes fejtegetésére s taglalására nézve felette fontos dolog 
az eredeti teljes igetöt határozhatni meg, a mi természetesen csak az 
épebb alakokat megőrzött rokon nyelvek segítségével történhetik. 
Erre nézve p.o. azt hiszem, hogy tudat szóban csak a í-nél kezdő
dik a képző : tuda-t; hogy tudás szónak hosszú á jábanmégaz igető 
végönhangzója is lappang stb. Ha p.o. a finn dáma, igenévbol mint 
igetö tisztán kiválik ela, ugyanígy kiválik a n;agy. élemetes~h'ó\ éle, 
valamint a cseremisz Ílema8-b6\ He. De ez nagyobb terjedelmű kér
dés , melyet itt csak meg akartam pendíteni, s fontosságára figyel
meztetni. Ha pedig a tud alak valamikor (még ép voltakor) többet 
foglalt magában, mint a puszta igetöt, most pedig még ennél is ke
vesebb hangteljességgel bír : bizony nem fogjuk egy néhány kiván-
ság-féle szóból a magyar igetö nominális jellemét következtethetni. 
— Visszatérve a talaii képzőre, meg kell jegyezni, hogy az tkp. nem 
„tagadó" hanem helyesebben „fosztó" (privativ)" képző : húzatlan 
pénzetlen nem azt teszik, hogy „nem-ház, nem-pénz", hanem „ház, 
pénz nélhülvaló.11 Az igecselekvés fogalma pedig, amilyen azaz 
igetö jelentésében élénkbe lép, nem valami tárgyiast fejez ki, mely-
lyel való vagy mely nélkül való lehet valaki v. valami; már ennél 
fogva is egyelőre furcsának , söt az altáji nyelvek egyszerű szabá
lyos észjárásával meg nem férhetönek tűnnék föl, hogy a talan-íéle 
képző közvetlenül igetöhöz járuljon. S ha mégis ez' a látszat van, 
ez csak az eredeti teljesebb alakok összevonása vagy elrövidülése 
folytán keletkezhetett, mely miatt már nem vehetjük ki tisztán 
azt az igen é vképzőt, mely az igető között s a fosztó képző között 
közvetítőül szolgált. Tisztán kivehető p.o. a finn tuntemattoma isme-
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retlen-ben a ma ige n é v képző, melynél fogva az egész szó azt te
szi, hogy : tuntema (ismeret) nélkülvaló (toma) ; de nem így a ma
gyar ismeretlen-ben. De -ebben is lappang az igenévképző , a mely 
igen könnyen a birtokosító ismeretes páralakból kivehető: ismereí-
telen, ismeret-tlen (v.ö. erőtlen), ismeretlen (ezt már nem lehet tag
lalni; mert sem ismer-etlen, sem ismeretlen, sem ismeret-len volna 
helyes taglalás). Az ismeretlen tehát a régi ismereí nomen actionis 
alaktól képzett fosztó melléknév, és az effélék lehetnek vagy activ 
(p.o. tudatlan) vagy passiv (p.o. hallatlan) értelműek, vagy egy
szerre mind activ mind passiv értelműek. Csak azt kell megje
gyezni, hogy ezen, igenévtöl származó fosztó melléknevek képzése 
olyan régi, hogy az igenévképzŐ a fosztóképzövel összeforrván a 
mai nyelvérzék előtt mintegy egységes képzőnek tűnik föl, mely 
az igetöből activ vagy passiv értelmű igeneveket képez. Ez által 
magyarázódik meg, hogy az Önálló t képzöjü igenév (nomen actio
nis) néha kissé eltér jelentésileg ugyanattól a t képzöjü igenévtől, 
mely a talán képzőhöz már a nyelv egy régibb korától fogva hozzá 
van forrva, p.o. ismeret különállólag némileg nomen acti lett ( = 
az, a mit ismer valaki), míg az ismeretlen (isniereí-£e£era)-ben nomen 
actionisnak maradt = ismerés (ismeretlen passiv értelmű, olyan 
tárgyról mondatván, melyre nézve valamely logikai subjectum nél
külözi az ismerést. 

Nagyon érdekes a magyar tudatlan, ismeretlen-íéle (hogy úgy 
nevezzem) tagadó igenevekre nézve, hogy ilyenek vannak a csere
miszben is, melyek szintén azt a látszatot nyújtják , mintha a fosz-
tóképzö (teme = magy. talán) közvetlenül az igetőhöz járult volna, 
p.o. küldömö (kelletlen), koldomof activ értelmű : nem halló, míg a 
magyar halla^cm passiv értelmű. És még érdekesebb az, hogy szin
tén egy t képzöjü igenév az igetÖ között s a fosztó képző között a 
közvetítő. Ennek kimutatását láthatni fentebb a 103. lapon. 

Végre Fogarasi úrnak, ki a talán (atlan)-nsik fosztó értékét 
csak a Zan-ban látja, Ny.K. I I I , 194 tett azon észrevétele után, 
hogy az alkalmat-os, Jigyelmet-es mellett álló foszló (vagy taga
dó) jigyelmet-ien, alkalmat-lan szók íregczáfolják a talán egész
ben használatának védőjit, mert nincs alkalmat-atlan, jigydmet-etlen: 
mégis csak a teljes talán védőjének vallom magamat. Mert nem is 
kellett soha alkalmat-atlan , hanem volt: alkalmat-i alán, mely al-
kalmat-tlan, alkalmatlan lett, épen úgy mint aj ismeret-telen lett is-
meretlen. Az alkalmat pedig azon , önállólag már nem dívó nomen 
actionis, melynek képzőjét fentebb a 28. Apróságban igyekeztem 
kimutatni, s melytől egyrészt fosztó képzővel származik alkalmat
lan, másrészt birtokosító képzővel alkalmatos. 

BUDENZ JÓZSEF. 
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