
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, 



26 FOGARASI JÁNOS. 

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 
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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-
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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 
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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. 




