
A HÉBER DK PARTICÜLARÓL. 

Böttcher héber nyelvtanában a particulákról így í r : „Bei wei
tem die meisten Partikeln sind aus Nennwörtern her
vorgegangen, und einzelne dabei in ihrer Geltung als Redetheile un
klar oder unstet geworden" 1). Folytatólag az fiX szót említvén meg 
ezt a nehezen megismerhető particulák közé sorozza: „Solch ein 
unklar gewordener Redetheil ist das vielgebrauchte und darum hier 
vorauszunehmende Wörtchen flN, das herkömmlich als „ Accusativ-
Zeichen" gilt, aber nur nach der grossen Mehrzahl der Beispiele so 
heissen kann." B. ezen szót névmási eredetűnek mondja, azt hivén, 
hogy eredetileg JTD-nak hangzott. Ezen JTI3 szerinte előbb filN-á 
s úgy azután fiX, "TINI alakká gyengült. A quod latin névmást a 
ni^-hoz hasonlítván2), eredeti értelmét „id quod est" körülírással adja 
vissza. B. a görög TÓ névmásra (ilyen mondatokban mint ró rijg yijg, 
ró hfibv = rijv yfjv, epe) emlékezve a sémi DX-nek szerinte helyes 
megfejtésénél, a classicai nyelvekre való megemlékezés közt az j"IÍK 
szó eredeti jelentését feledni látszik. Dillmann aethiop nyelvtaná
ban az D1K szó eredetéről így elmélkedik : „ Aus dem ka, ki, ku} das 
in der 2-ten und 1-ten Person erscheint, und das . . . . auch als all
gemeineres Deutewort vorkommt, wurde endlich ein Abstractum 
kijdt, abgekürzt kijd Selbstheit, welches mit angehängten Suffixen 

zum Ausdruck des Begriffs selbst dient und dem arab. LJJ und hebr. 

D1K entspricht" 3). Ezen meggyőződést Dillmann Ewalddal osztja4). 

') Ausführliches Lehrbuch der hebräischen Sprache von F . Böttcher. L. 
az első kötet 317. és 318. lapjait. 

2) Die aus ältester Sprachverwandtschaft oder nach zufällig gleicher Laut-
bildung für gleichen Sinn mit quod üb er eintrifft, stb. 

8) Grammatik der äthiopischen Sprache. L. a 99. lapot. 
4) L. nyelvtanának 105. §. 
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Böttcher az Ewald és Dillmann megfejtésével nincsen megelégedve, 
s erre vonatkozólag szavai ezek: „Einer Urform ,7kiótu ist das 
Selbst gar nicht abzusehen, und das hebráische DÍK niclit zu enlneh-
men." Ewaldot és Dillmannt a kérdés ilyetén megfejtéséhez egye
nesen az aethiop kijá szó vezethette. Ezen megoldási kísérletet is 
egyoldalúnak tartom. 

Az fiíK az ó-héber nyelvben igen gyakori particula lévén, 
mig a déli sémi nyelvekben aránylag ritkán fordul elé, már ennél
fogva is méltányosnak látszik ezen szó megfejtésénél mindenek 

előtt az ó-héber nyelvre tekinteni. Az arab L>l névmási raggal két 

oknál fogva használtatik : 1) a nagyobb nyomaték kedvéért; 2) ne 
hogy az ige végéhez két névmási ragot egymás után kellessék köt
ni. Ezenkívül elétaláljuk főnév előtt is — de ritkán = ; itt az utána 

következő főnevet kiemeli. Az wGI = cave tibi, vigyázz stb. Itt is 

a személy éles kiemelése a főczél ( = te magad). Az aethiop nyelv
ben a névmásragok összekötése eléfordúlhatván, a kijá mindég na
gyobb nyomaték végett használtatik. Az ó-héberben az fltf haszná
lata, mint már mondva volt, gyakoribb. Innét biztosabb tanúságo
kat meríthetünk. 

Mindenek előtt két fiX szócska különböztetendö meg. Ezen 
eredetileg kölönbözö két szó az idő folyamában egyformává vált. 
A kettőről külön-külön fogunk szólani. 

DIN névmási jelentése = maga (uvtóg, ipse, selbst) ; mint fő
név jelt teszeh (eredetileg a dolog magvát, lényét, jelentette*). Itt 
már most elérkeztünk a megvitatandó kérdéshez; vájjon DIK erede
tileg a dolog magvát jelentette-e, vagy pedig egyszerűen a dologra 
reá mutatott ? Mindenesetre a rendes sémi demonstrativumtól kü
lönbözött, nem volt ez se ó se ode, hanem avróg (avtri, avto). Ezen 
mondatban : TlffK ^ J ű T S Dlín TJWrflK |Ö|Í1 t/h) az m = 
avrijf maga. Ezen arab mondatban : sbU .^wüüJt J ^ . J t *Jls f<2>f 
LJÍIy*üt Ufj az LJJ m in t erősítés fordul elé inna értelmében; az ál
tala bevezetett személyek hathatósan emeltetnek ki (valóban ö, ö 
maga; valóban a leányok, stb). ju«L ^JLf = te magad és az orosz-

*) Lényeg és je l az ős nép előtt még egy köz határon belül eső foga
lom volt, 
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Ián! ( = félj az oroszlántól. ^ * cJbf, ,jí cJU = őrizkedj (cave a, 
cave ne); ezen két mondatban minden gond a személy kiemelésére 
s a fenyegető veszélyre van fordítva. Ilyen felkiáltás rövidséggel 
jár, e rövidség magyarázza meg az örizkedést jelentő ige kima
radását. 

Fontos körülmény, hogy az DK után következő névszót név
elő vezeti a mondatba be ; az DK status contructusban szerepel az 
utána következő genitivus előtt*). Az DK után következő névelő 
kimaradása kevés eset kivételével csak az emelkedettebb stílusban 
található, p. o. DOTITDK (a példabeszédek k. 13. r. 21. v.) stb. 
Mind ez névszó természetére mutat. Az DÍK mint névszó a syr, 
cháld nyelvben is eléjön KDK és DK, KĴ lK alakban). Ide tartozik a 
syr jot szó ( = természet, lényeg stb) a). Ezen ^'oí-ról így ír Bar Ali: 
joto &^«fcv A . iu*Ajj ,-AJf Ui>f<3« A cháldban is eléjön ezen alak 
(Dl) a tárgyeset megjelölésére (az utána következő névszó legtöbb-
nyire status emphaticusban áll). Az DÍK személyragokkal jővén 
összeköttetésbe, hol megtartja hosszú magánhangzóját, hol megrö
vidíti azt (TlK és TIK). TtfK kettőt tehet : a) = az én jelem; 
b) engem. 

Ezen DK a héber, syr, cháld nyelvben, mint láttuk, különösen 
a tárgyeset jele gyanánt szerepel. A déli sémi nyelvekben a tárgy
esetnek saját jele lévén (az a magánhangzó), az eredeti jelelés ki-
pótlására nem volt szükség más eszközhöz folyamodni. Hogy az DK 
nem szükségkép a tárgyesetnek jele, hanem a casus rectus előtt is 
állhat, itt mindenek előtt kiemelendő. 

Az igetárgy előtt az DK a cselekvő ige átható cselekedeté
ben foglalt intensiót találóan fejezi ki, p. o. t^Kfi DK 7feDp ( = meg-

') A héber nyelvben ritkán eléfordúló D^SD Hí-^le constructio arámi és 
arab utánzás (aramismus et arabismus). 

2) Az J$ és 1 többször cseréltetik fel; sok idetartozó példát hozhatnék fel, de 
egygyel beérem : a Targumimok nyelvében £$DK ( = jönni) helyett ffl*p is elő
fordulhat (I. Mózes V-ik k. 33. r. 16-ik versét). Érdekesnek tartom e helyen Dill-
mannt idézni: „Dem weichsten Hauchlaut J$ alléin kommt es zu, dass er in ge-
wissen Fallen in einen Halbvokal übergeht. lm Arabischen und Syrischen ist 
diess háufíger, im Aethiopischen kommt zwar in der Wurzelb ildung auch derar-
tiges vor, sönt aber ist diese Erscheinung auf einen Fali beschrankt. Namlich 
wenn das "Wörtchen 'i ( = nicht) einer ersten Person Sing. Imperf. oder Subj.i 
oder einem mit 'a anfangenden Causativ- oder Keflexiv-Stainm vortritt, geht 'a 
regelmássig inja über. 
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ölte magát a férfit). Itt az ölésnek transitióját emeli ki az flK, atrans-
itio teljességét fejezi ki (megölte magát a férfit). Az éjszaki sémi 
nyelvek a tárgyeset jelét (az a magánhangzót) elveszítvén, az ]"IK 
(jat, jot)-nél alkalmasabb eszközhöz se folyamodhattak az elveszí
tett jel kipótlására. Ilyeténképen gyengült meg az eredeti értel
mében a személy és tárgy lényét, magvát jelentő f\8 elannyira, hogy 
utóbb a tárgyeset jelénél többet nem jelentett. A Grenesis első r. első 
versében eléforduló D^tt^fi DK tulaj donkép avrbv tbv OVQCIVÓV nem 
több mint tbv ovqavóv. 

Úgy látszik, hogy a birtokragozással bíró nyelvekben az avtóg, 
ipse fogalmát a személy és tárgy lényét, velejét, testét s más ezek
hez hasonlót jelentő birtokraggal ellátott névszó fejezi ki. így lát
juk ezt az altai nyelvekben, így a sémiekben. Az utóbbiakban az 
DÍK mellett még több ide tartozó szó létezik, úgy mint: tP£5, 02^, 
D^ | ; a syr KttliS (knum'o), az arab ^WAA (p. o. e>£*j y& +&)' Ezek 
mind névszók lévén, a belőlük vont analógia az JI^K-ra nézve visz-
szautasíthatatlannak látszik. Hogyan légyen az ffitf eredetileg névmás, 
hogy lehessen első alakának a fii? alakot, első értelmének az „id 
quod est" körülírást tartani? Ezen feltevés ellen szól minden ana
lógia, az níK névszói használata *), a régimen genitivi, melyben áll 
az utána következő névszó előtt, ezen szónak legegyszerűbb s leg
természetesebb etymologiája. Mind ez mind megannyi fontos kö
rülmény. 

Igaz, hogy a héber nyelvben az fliíí ( = esse, essentia, ipse) 
elé a viszony praepositiói nem járulnak , ilyen constructiók mint 
níK *$> níK 7#» 1Jlte3, iniK^ stb. nem fordulnak elé, s ez az a kö
rülmény, a melyre Böttcher legtöbb súlyt fektet. Ámde gondoljuk 
meg, hogy a héber nyelvben az DK idő múltával az accusativus 
különös jelévé vált, s hogy ezen használata elannyira lekötve tar
totta, hogy más használatra tehetetlenné lön. Úgy is elég sok vele 
egy osztályba eső névszó van a héberben, mely elé praepositio te
hető, nem volt reá különös szükség. 

A déli sémi nyelvekben leginkább (az aethiopban egyedül) 

nagyobb nyomaték végett használtatik az flitf-nak megfelelő b í 

*) Mely a legtöbb sémi nyelvekben feltalálható. 
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kijá. Ezekben mint a nyelvtények bizonyítják nem kapott fel, hasz
nálata nem terjedt el. 

Ámde máskép áll a dolog az arámi nyelvekben és a számári-
tánban. Ezen nyelvekben a. jat, jot eredeti értelmében gyökerező 
tehetségeit mind kifejlesztette. A syr menjoto = maga magától; a 
számáritánban eléfordúl Httl^ ÍT£l!J3 stb. Ide tartozó példa a Targu-
mimok nyelvében, a rabbinismus irodalmában eléforduló £)15 Q")113)> 
T)J7 ; a syr kvot, 'akvot ( = mint) 1). A rabb. irataiban *?> 21 praepo-
sitio előzheti meg az J11K szócskát, mely távolról reá mutató névmás 
lesz. Ezen értelemcserét itt mindenek előtt megjegyzendőnek tartom. 
Az eredeti ipse a rabb. könyveiben iste-t jelent. Az arámi jat is 
több példában hasonló szolgálatot végez, p. o. VO \)TlíV v pjf i p l 
"6 pin 2) stb. 

Mind ezekből látjuk, hogy Böttcher ellenvetése nem elhárít
hatatlan akadály, mely meggyőződésünknek útját állhatná. Miért 
nem kérdezi B., hogy a syr knumo, vagy az arab 'ain fent említett 
használata mi okból nem található fel a rokon nyelvekben ? 

E kérdést nem teszi fel, tudva, hogy a rokon nyelvek hasonló 
szempontból kiindulva különböző eszközöket ragadhatnak meg. E 
tudománya megőrizhette volna az DÍX particuláról való eléadásában 
egy pár méltatlan követeléstől. 

Dillmann, mint láttuk, a kiját particulát mutató névmásból 
eredt abstractumnak tartja. Ezen névszó-eredeztetés ellentében áll 
azon fontos nyelvténynyel, hogy névmásból eredt főnevek a sémi 
nyelvekben csak megelőző philosophiai igények nyomán támadtak. 
Az így támadt szó nem tartozik a nyelv eredeti birtokához, későbbi 
hozzászerzés ez. 

Buxtorf nem híjában hozza az JTŰ^K (többese fl^W^f) szót s 
többi társát cháld szótárának rabbinico-philosophicum mellékleté
ben 3). Ilyen későbbi képzés a syr nyelvben az 'aikanojuto ( = mi
nőség), az 'ainojuto szók. Az új arab is bír ilyen képzést felmutatni. 

Térjünk vissza az níK használatára a rabbinismus irodalmá
ban. Mint láttuk, már az arámi jat is több példában hasonló szolga-

') A J112 ss r H + í (fll ÍT helyett áll); 'akvot =s 'aik -f vot (jot 
helyett). 

2) Genes r. sect . 9. 
3) Kisebb cháld szótárát értem. 
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latot végez. Az eredeti „ipse, iste" értelmét vette fel: ÍDIK hw IKJEfí 
t^K = peccatum istius viri; *0$?r7 1]")ltt = azon szolga; lfllKS 
"]-Hn = in ista via; D'HJJ K7 p « ? flKl ITWDK 0*1? Pl1? W fitt 
mffltí = az, kinek tanúi vannak, meg van kötve, az kinek nin
csenek tanúi szabad. lílIK távolról mutató névmássá változván any-
nyit is tett, mint egy bizonyos (a ki nem neveztetik meg, tehát nem 
hic, hanem iste), p. o. ÍHCSPI IfllK l1? 1JŐH = egy bizonyos püspök 
mondotta neki (non notus hic, sed ignotus iste). Megjegyzendő, hogy 
a rabb. irataiban eléforduló flítt szócskában a matejr lectionis (1) 
pontosan kitétetik; az ilyen epenthesist kedveli a rabb. írásmód. 
Végre az 1Í11K alakban a harmadik személy raga is feltűnik. A nyel
vek új átváltozásában kedvelve van a vonatkozás ilyeténképen való 
kiemelése. 

E nyelvjelenség az üres pleonasmussal nem egyet jelent. 
A mi az filK alakját illeti, ez nőnemű alak. DIN eredetileg. 

'avj-at-nak hangozhatott. 
Az av, o-ba vonatván össze az 'avj-\-at alakból ft\8 vált. Ge-

senius ezen particulát helytelenül származtatja egy nem létező T\)H 
alakból. Az így megtalált HÍM szót én részemről legszívesebben a 
mn (iTH) szóval együtt a Hifi (ÍTT!) igegyök szócsaládjába soroz
nám, nitt tehát már alkatrészeinél fogva a syr hojuto, haujonuto-v&\ 
egy szó, s eredetileg lényeget jelentett. Az aspiraták ezen változá
sánál jusson eszünkbe Dillmann-nak az aethiop aspiraták fejezetében 
tett ezen megjegyzése: Es reisst oft, namentlich in Volksmundar-
ten, eine gewisse Bequemlichkeit der Aussprache ein, die alles 
schwierigere aufgibt, und sich mit den nöthigsten und wesentlichsten 

Lautenbehilft"*) Az arab bt , vJ szinte az avj-\-at helyett áll. Aj' 

nek megkettőztetése a v helyett áll. Ez itt egy tesdid compensativum 

Ezen 'ijja, 'ajja az arab ajf szóval szorosan függ össze. 
Ezen szóban assimilatio, tesdid compensativum helyett medda 

áll. A medda itt egy elveszett elifre mutat, mely a wáw-ot helyetesí-
tette. A két félmagánhangzó az aleffel együtt a legfolyékonyabb s 
leglágyabb három sémi hang, melyeknek egymásba való átmenete 

s-~-túlon tul ismeretes. Az &s\ szónak értelme: signum, miraculum, in-

*) L. Aethiop nyelvtanának 35-ik. 1. 
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dividuuin, singularis persona, versus seu comma Corani. A héber 
flÍK is jelenthet csodát: fllK KH nfilttl DÖ1Ö K1H fllK a)-

Térjünk át az aethiop kijá alakra. Itt mindenek előtt Dill-
mannt idézem: „Aus der Vergleichung der Wurzeln des Aethiop. 
und der übrigen semitischen Sprachen ergibt sich, dass jenes zwar 
oft weichere und gelindere Laute erhalten oder aus harteren entwi-
ckelt hat, noch haufiger aber hártere und dumpfere Laute für die wei-
cheren der andern Sprachen zeigt"2). Az aethiop alf némely szóban 
a többi sémi nyelvben eléforduló kaf betű helyett áll, p. o. 'éber ( = 

S r> 

vén asszony); az alf itt a kaf helyét tölti be az 'éber az arab «yy ~ 
nál egy é3 ugyanazon szó lévén. Ezen két betű ilyeténképen való 
felcserélését fordított arányban az aethiop han gtan Dillmann szavai
val eléadott sajátsága igazolni látszik 3) . 

Mielőtt az fliK-tal véle menyem szerint megegyező reflexiv ige 
képzéseket tárgyalnám, az arab 'ijja szóra még egyszer visszatérek. 
S. de Sacy ezen szócskára vonatkozólag a többi közt így szól: Quel-
quefois aussi, pour donner plus d'énergie a l'expression, on emploie 
en mérne temps le pronom aííixe et le pronom isolé composé, comme 

dans cet exemple: ^yüiLs (^v.'^ et moi, craignez moi, c'est-á-dire 

et moi, je suis celui que vous devez craindre 4). Ezen v.t szócskát 

s j o- s 
névmási ragozásával együtt az arab nyelvészek ^J^OJJO y*^ö 

f '."* tN«ű-ft^5)-nak hívják. 

A Hithpael alak flfi előtételét, úgyszinte az arab V, VI, VIII, 
X s az aethiop reflexiv-passiv igetö-képzésben eléforduló t betűt 
Geseniussal s másokkal hajlandó vagyok az Í11K megrövidítésé
nek tartani. 

Ezen fin helyett a cháldban J1K, a syrben J")K szerepel. A 

') L. a Sifré debé Rab JQ tf&) "ifi. 
3) L. Aethiop nyelvt. 34-ik 1. 
*) Az arab nyelvben előfordul az 'ijja kezdő elifje h betűbe való meg

erősödése. 
4) L. arab nyelvtana második kiadásának 462-ik 1. 

G 
5) vA+^ó 5= pronomen affixum. 
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passivum a reflexi vuniból indulván ki, ennek jele használtatott annak 
is kifejezésére. A reflexivum kifejezésére hol lehetett alkalmasabb 
eszköz az DIK-nál! Azok, kik az egész nyelvépületet pronominalís 
gyökökre szeretnék alapítani, különös szemmel nézik ezen elméle
tet, íme itt példát szolgáltattunk arra, hogy egy abstract névszó t 
kihangzása, a nőnem jele igetőképzést viszen végbe. Ámde a „pro-
nomina ante omnia" rideg tant túlhaladta az idő. 

Ezen itt leírt DK-től jól megkülönböztetendő egy másik DK, 
mely ragokkal ellátva i magányhangzóval ejtetik, \T]i$, ÍJĵ lK stb. Ez 
a közelséget jelenti. Eredetere nézve D3K \ rwK hz közeledni (a kai
ban ezen értelem szokatlan). Ezen DÍK szóval hozom én kapcsolat
ba az D3K praepo3Ítiót; D<"T2K előbb DÍK-be húzatott össze, utóbb 
DK-vé rövidült. A személyes nóvmásragok az DK szócskához járul
ván, az e betű i-vé gyengül (illetőleg eredeti i magánhangzóját 
nyeri vissza), így p. o. 7W ( = nálam). A dages itt dages compensa-
tivum, két betű assimilatióját jelenti. Ezek szerint egy eredeti ina 
alakhoz értünk. Ez már magában fontos eredmény, mely még töb
bet nyer fontosságban, ha az in assyr praepositiót ( = -ban, -ben) is 
ide vonjuk. Már a bibliai héberben találhatunk ehhez analogont; 
H^K itt? pK *!fc~m = quis talia nesciret ? (Job, J.2, 3) == kinek 
nincsen ez lelkében ? í i ^ jh l 4 K T T 3 22Ü) hf% && TO tf?!T1 

T : • — . " " — T : x T : T T • •• * | — T : 

D^KD DiöíptíH bp DK ^Kntp;-DK to&p) r$$QÜ) (Sáníuel 1. k. 7. 
r. 16-ik v.) = mind ezen helyekben bírói tisztet teljesített. Ezen 
két mondatban az DK egyeneseu a -ban, -ben értelmét fejezi ki. 

Az DK továbbá az assyr an ( = -hoz, -hez) praepositióval is 
egy eredetű. 

Az atributiót jól fejezi ki ezen előrag. Az új-görög nyelvben 
a régi dativus helyett iig tárgyesettel construálva fordul elé. Ide tar-
tozik még az arab ^f conjunctio. A conjunctio causalis ós finalis da-
tivussal igen jól adható vissza. 

Valami cselekvés, állapot vagy szenvedés bizonyos ezt meg
kívánó oknak tulajdoníttatik ; azon okban fejlik a modus indicati-
vus czélja. 

Ezen mondat : „tanulok, hogy tudásom hasznát vehessem", 
azon kérdésre felel meg, hogy „minek tanulsz" (cui bono)? A ha
szon czéljának tulajdonítom e mondatban tanulásomat. Ennélfogva 
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a héber DK (apud, penes, ad, in*) stb. értelmében); az assyr in, an 

praepositiók, az arab (j» conjunctio, mind szorosan együvé tartoz

nak, s az D3K (<5^) szócsaládba sorozandók. 
Ezen második DK-re nézve megjegyzendő, hogy újabb bi

bliai könyvekben összekapcsolásba jővén névmásragokkal, az előbbi 
JHM analógiájára o magánhangzóval ejtetik, p. o. ''flft stb. így ta
láljuk a királyok két könyvében, Jeremiásznál, Ezechielnél. 

A nyelvek újabb korszakában az alakromlás egyik hatalmas 
tényezője az analógia, mint ez a Nyelvt. Közi.-ben megjelent két 
értekezésem ide tartozó helyei megmutatják. 

Mind a két DK-ben a t betű a nőnemnek jele. Az eredeti gyök 
itt és ott Boppal szólva verbális (Verbal-Wurzel). Egyszersmind 
arra nézve is példa ezen DK mint válik két különböző gyök , két 
különböző alak az idő folyamában egyformává. 

Sokan vannak, kik az utóbb említett DK-ben egy interjectio-
nalis |K szócskát vélnek felfedezhetni. Ezek hypothesisét, úgy gondo
lom, értekezésünk eléggé elenyésztette. Az interjectio az érzés köz
vetlen kifejezése lévén, ezen kifejezésben kimeríti magát. A foga
lom megnevezése, viszonyai kifejezésével együtt, a nyelvteremtés 
egy nemesebb termő ágáról hajt ki. 

Végül az első D1K (•= avtág, savtóv)-hoz még egyszer vissza
térek. Mózes 4-ik k. 6. r. 13. v.-ben írva találtatik : ITlIfl ntítl 
•íjtem) t3?iö ^HK nDirbK IDK K̂ n; i-ip x) niÓ£ a^a T;|H 
1. ö. h. v.) 

A sifre debe Rab ezen helyhez érve következő megjegyzést 
tesz: lttJty DK iTSö K13 K^Hl 1D1K DWiÖ D^DK föl] 1D1K K ^ 
nim trin tyttw ^n mw BTIK mrtwö DDK DÍ 

A KÍS ige Hifii alakjának constructiója a reflexivummal nem 
egyedül álló eset, ott van a *Í?n ige Hithpael alakja ambulare, sich 
ergehen értelmében (a DH szótag tudvalevőleg az D1K meggyen
gülése). 

GR. KUUN GÉZA. 

*) Apud „ín" értelemben a latin íróknál egy pár helyen előfordul, p . o. 
apud Hierosolyma (Suet. Vesp. 93.) ; apud Palaestinam (Eutr. 7. 13). stb. 


