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megfürösztöttem, beh nagy, beh erős, sed puer illó, quem ego lavi, 
ut magnus, ut multum valet. E szó egyébiránt a nép száján néhol 
így is hangzik : de. 

belől, ih. némelyek szerint az iránymutató igehatározók hár
mas alakulása szerint a hol kérdésre megfelelő b e n n és a hová 
kérdésre megfelelő b e , v. b é igehatározókhoz tartozó harmadik 
alak, a mely megfelel e kérdésre, honnan ? (tehát = belőlről, belül
ről vagy tájszólásilag bennül). Nézetem szerint b e l ő l és b e l ü l 
éppen úgy nem különböznek egymástól, mint a hogy nem külön
böznek b ő i és b ü l , t o l e s t ü l , s z ö c s é s s z ű c s , f ö r d ö 
és f ü r d ő stb. és voltaképen a belől v. belül forma alkalma
zása e helyett : belőlről v. belülről ama szórövidítő iránynak 
hibás alkalmazása, a mely azt hitte, hogy szépíti a nyelvet, ha a 
szókat megcsonkítja; a midőn tehát a belőlről tárgyalását, a -ról, 
-röl alatt fogom adni, a bennül iránt benn czikkrc utalom olvasó
mat; itt csak a belől formát fogom értelmezni, a mely 1) mint vi
szonyrag fordul elő a régi nyelvemlékekben , és nem egyéb, mint 
régibb és teljesebb formája annak, a mit ma úgy irunk : ból, bol; 
így : hámos világ tömnöczebelöl = tömlöczéböl, tehát latinul ex , 
1. -ból, -bői. 2) mint ih. úgy a régibb, mint az ujabb nyelvben nem 
a honnan, hanem a hol kérdésre felel meg és = intus, intrinsecus, 
és csaknem egyértelmű ezzel : benn (csak abban különbözvén tőle, 
hogy ,benn' átalánosan valaminek a belsejébe mutat, „belől" pedig 
sajátlag kihagyásnál fogva áll csak magára, kimaradván mellöle az 
-on, en, 1. alább; így : a ki künn van, nem láthatja, mi történik 
benn, és a ki kivül van (t. i. a házon, a falakon), nem láthatja mi 
történik belől (t. i. a házon, a falakon), e két mondás közt nem tár
gyilagos és értelembeli a különbség, hanem csak alanyi és felfo
gásbeli) : a bőrt belől bekenni, pellem intrinsecus perinungere; a 
torok belől fekete vértiz adott, fauces intrinsecus sudabant atro san-
guine; b. van az ellenség, intus est hostis. 3)kapcsolatban az-on, -en vi
szonyraggal a hol kérdésre felel így : -on, -en belől, 1. -on -en. — Jegyz-
A biblia fordításaiban úgy látszik, mintha belől ez értelemben is 
állana „belőlről" így : (Luk. XI, 7.) és ö belől felelvén. A tévedést 
itt a Vulgatában levő d e i n t u s okozza, a mely a latinban nem lé
tezik, Helyesen intus áll a görög saw&ev helyett, és ninca is semmi 
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szükség arra, a mit a magyar szöveg ujabb kiadói tettek, azt írván: 
onnan v. onnét belől; hisz a ki belől van, csak belől felelhet, 
és tökélyesen jó és helyes értelme van a fennidézett mondatnak, 
a melyet akár így is lehetne mondani : és ő benn ( = saood-sp = 
intus) felelvén. 

FINÁLY. 

• 

• 

11* 



SÓLON ADÓTÖRVÉNYÉRŐL. 
Előadatott január 22-én, 18G6. 

Szerencsém lesz a legrégibb attikai jövedelemadóra vonat
kozó különvéleményemet előadni, mely aphilologusoknézetétől eltér. 

Sólon a rendkívüli, főleg hadiköltségek fedezésére jövedelmi 
adót hozott be, melynek könnyebb kivetése és behajtása végett föl
használta ama politikai osztályokat, melyekbe a polgárok hivatali 
képességök s egyéb közjogaik szerint voltak sorozva. 

Az első osztályba tartoztak az ötszázmérösök (TzevTaxovioixéői-
juyot), kiknek legkisebb évi jövedelme 500 mérőből állt részint gab-
nanemüekben, részint olajban és borban. 

A második osztályt képezték a lovagok {iTtnüg), kiknek leg
alsóbb jövedelme 300 mérő volt. 

A harmadik osztálybeliek voltak az igások (f«t>yfr«t), azaz, 
egy pár igásmarhát tartó gazdák, kiknek legkisebb évi jövedelme 
200 mérőből állt. 

A negyedik osztályba tartoztak a bérért dolgozó polgárok 
(&ijt6g)} kiknek nem volt földjövedelmök *). 

Minthogy pedig egy mérő gabona vagy bor vagy olaj egy 
drachmát ért, a mint ezt Plutarch világosan mondja Sólon életraj
zában (XXIII) : azért az ötszázmérösök jövedelmét 500 drachma 
képviselte, a lovagokét 300, és az igásokét 200 drachma. 

Ezen osztálybeliek jövedelmi adójára nézve azt olvassuk Pol-
luxnál (VIII, 130), hogy az ötszázmérösök egy talentumot fizettek, 

*) Források : Aristoteles Politikája II, 9, 4. — Plutarch. Sólon élete. XVIII. 
Ugyanaz Aristid és Cato összehasonl. 1. — Harpocratis ÍTTTMÉÍ alatt. — Scholionok 
Pláto Respublikájához, 415.1. Bekker-kiad. — Scholionok Thucydideshez IEt, 16. 
— fcexica Segueriana Bekker-kiad. 260, 267, 298.1. — Pollux VIII, 129—130. 1. 
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azaz, 6000 drachmát (avtjfoűxov tig tó örjfióoiop xákavzov)\ a lovagok 
féltalentumot, vagyis 3000 drachmát (aviqli<sxQv ős rj^titáXavtov) \ 
és az igások egy hatodtalentumot, azaz, 10 minát, vagyis 1000 
drachmát {avt[kwxov dh jtvdg Ötxa). 

Polluxnak e helye nagy képtelenséget foglal magában, me
lyet maga Pollux nem állíthatott; azért föl kell vennünk, hogy Pol-
lux szövege megvan rontva. E nagy képtelenség pedig abban áll, 
hogy az osztálybeliek olyan összeget fizettek volna az állam szük
ségleteire, mely jövedelműket sokkal felülhaladta. Miképen is le
het gondolni, hogy valaki 500 drachmányi jövedelme mellett 6000 
drachmát fizessen jövedelmi adó fejében, habár csak rendkivüli 
esetekben is ? Vagy, hogy a 300 drachmányi jövedelemnek megfe
leljen 3000 drachmányi jövedelmi adó? Vagy, hogy a kinek jö
vedelme 200 drachma, az jövedelmi adóra 1000 drachmát fizessen V 

E képtelenségre legelőször Boeckk figyelmeztette a philologu-
sokat fíDie Staatshaushaltung der Atheneru czímünevezetes munkájá
ban, s egyszersmind azt is megmutatta, hogy a Polluxnál előforduló 
számok, talentum, féltalentum, hatodtalentum, nem jelentik a jövede
lemadót, hanem a jövedelemnek megfelelő ama tőkerészt, melyre 
kivettetett a jövedelmi adó. 

A jövedelemnek megfelelő tőkét pedig úgy lehet megtudni, 
ha a jövedelem 12-vel sokszoroztatik; mert Sólon idejében a föl
dek bérlői a föld értékének 12-ed részét fizették bér fejében. Tehát 
a földbirtok értékének 12-ed része. Ezt Boeckh bebizonyította a 
görög classicusokból merített adatokkal. 

Ha tehát valamely ötszázmérősnek évi jövedelme 500 drachma 
volt, összes földbirtokát 6000 drachmára (500 X12) becsülték, vagyis 
1 talentumra; és így aránylag, ha évi jövedelme 1000 drachmát tett, 
összes földbirtokának értéke 12000 drachmára (1000>(12) vagyis 
két talentumra számíttatott. Ezen összes birtokérték neveztetett 
adótökének (tíftíjfia), mert ettől kellett jövedelmi adót fizetni. Pél
dául, ha a köztársaság elhatározá, hogy minden osztálybeli polgár 
összes földbirtoka értékének 50-ed részét fizesse jövedelmi adó fe
jében, akkor az 500 drachmányi jövedelemmel bíró pentakosiome-
dimnusra esett 120 drachma, mint jövedelmi adó; mert 500X12 
= 6000, és « 0 ü % 0 = 1 2 0 . 

A lovagok osztályában, ha valakinek jövedelme 300 drach
mára rúgott, annak alapvagyonát Sólon 3600 drachmára becsülte, 
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mert 300X12 = 3600. De Boeckh állítása szerint Sólon igazság
szeretete úgy hozta magával, hogy ebben az országban nem az egész 
birtokértéket vette adótőkének (rífi^fta), hanem csak 5/6 részét, az
az 3000 drachmát, vagyis, féltalontumot. Következőleg azon eset
ben, midőn az ötszázmérősök 6000 drachma után 120-at űzettek, 
mint ötvenedet, a lovagok 3000 után 60 drachmát adóztak. 

Ugyanezen méltányos elvnél fogva, mondja Boeckh, az igás
gazda összes földértékének csak 5/9 részét vette Sólon adótökének. 
Tehát ha az igásgazda évi jövedelme 200 drachma volt, az ennek 
megfelelő tőkeérték 2400 drachmát (200 X 12) tett; s ennek 5/» része 
vagyis 1330 drachma volt az adótőke, melytől űzetni kellett az öt
venedet jövedelmi adó fejébon, vagyis 20 drachmát. Boeckh számí
tását a következő tábla mutatja: 

Osztály. Jövedelem. Tőkeérték. Adótoké. Adó '/.„-tol. 
Pentak. 500. 500X12 = 6000. 6000. 120 
Lovag 300. 300X12 = 3600. 3600: % = 3 0 8 0 . 60 
Igás 200. 200X12 = 2400. 2400 : % = 1 3 3 0 . 26 

Az adótőkénok ezen kiszámítása ellen alapos kifogásom 
van. Ugyanis a lovagok legkisebb jövedelme 300, és legnagyobb 
jövedelme 499 drachma volt. Jövedelmök tehát 300 és 499 
drachma között mozgott. Tegyük föl, hogy valamely lovag évi jö
vedelme 490 drachma volt; az ennek megfelelő összes érték 5880 
drachma (490X12). Ennek 5/o i'észe 4900 drachma; s ez Boeckh 
szerint az adótöke, mely után, ha ötvenedet kellett fizetni, a jöve
delmi adó 98 drachmát tett volna. Tehát valamely ötszázmérős, ki
nek évi jövedelme 500 drachmából állt, 120 drachmát fizetett volna, 
a lovag pedig, kinek jövedelme csak 10 drachmával volt csekélyebb 
az ötszázmérősénél, 22 drachmával fizetett volna kevesebbet! Vagy 
miért fizetett volna az ötszázmérős 22 drachmával többet mint a lo
vag, ha jövedelme csak 10 drachmával haladta felül a lovagét? — 
Tegyük föl továbbá, hogy valamely lovagnak az évi jövedelme 499 
drachma. Ennek tőkeértéke 5988 drachma (t.i. 499X12). Az ennek 
megfelelő adótőke 5/e resz, azaz, 4990 drachma, mely után a jöve
delmi adó, mint ötvenedrész, 99 drachma. A midőn tehát az 500 drach
mányi jövedelmű pentakosiomedimnus 120 drachmát fizetett adófe
jében, akkor a 499 drachmányi jövedelmű lovag csak 99 drachmát 
fizetett volna! íme, ama pentakosiomedimnusnak csak egy drach-
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mával volt több jövedelme, mint a fölvett lovagnak, miért fizetett 
volna tehát 21 drachmával többet, mint a lovag? —Ez aránytalan
ság, igazságtalanság volt volna, melyet sem Sólon nem akarhatott, 
sem az adóosztálybeli polgárok nem tűrhettek. 

Hasonlóan áll a dolog, ha az igásgazdák jövedelmi adóját a lo
vagokéval összehasonlítjuk. 

Ugyanis az igásgazdák legkisebb jövedelme 200 drachma volt, 
legnagyobb pedig 299 drachma. Tegyük, hogy valamely igásgazda 
évi jövedelme 290 drachmából állt. Ekkor az összes földbirtok ér
téke 3480 drachma volt, melynek % része, azaz 1930 drachma 
volt volna az adótöke, s az ettől fizetendő ötvened, mint jövedelmi 
adó, 38 drachma. A 300 drachmányi jövedelmű lovag tehát fizetett 
volna 60 drachmát, a 290 drachmányi jövedelmű igásgazda pedig 
csak 38 drachmát! Lehetséges-e ez ? Hiszen ama lovagnak csak 
10 drachmával volt nagyobb jövedelme mint az igásgazdának; mi
ért fizetett volna tehát 22 drachmával többet, mint az igásgazda ? 
Vagy tegyük, hogy valamely igásgazdának a jövedelme 299 drach
ma volt. Ennok a tőkeértéke 3588 drachma (299X12), adótőkéje 
pedig 1990 drachma (3588: %), s innen az ötvenodrész mint iövé
delmi adó 39 drachma. De a 300 drachmányi jövedelmű lovag 60 
drachmát fizetett jövedelmi adó fejében, tehát 21 drachmával töb
bet, mint a fölebbi igásgazda, jóllehet a jövedelme csak egy drach
mával haladta felül az utóbbiét! Ilyen adókivetés nem származha
tott Sólontól, az igazságos, emberszerető törvényhozótól, mert az 
elkeseredett viszályokat idézett volna elő a három osztálybeli pol
gárok között. 

Ennélfogva lehetlen, hogy Sólon Boeckh számítása szerint 
vetette volna ki a jövedelmi adót. 

Boeckh számítását már a híres Grote is megtámadta (History 
of Greece. III. 156.1.) ; de egészen más okból; t. i. ő azt nagyon bo
nyolultnak tartja, s nem hiszi; hogy az attikaiak ilyen törtszámu 
miveleteket használtak volna az adókivetésben. O azért egysze
rűbb módot ajánl. Ugyanis az ötszázmérősök tőkeértékét szintúgy 
számítja mint Boeckh, azaz, évi jövedelmöket 12-vel sokszorozza. 
De a lovagok tőkeértékét úgy hozza ki, hogy évi jövedelmöket csak 
10-el sokszorozza. Ha tehát a lovag évi jövedelme 300 drachma, 
az ennek megfelelő tőkeérték 3000 drachma, s ez, Grote szerint, 
egyszersmind az adótőke is, melytől ajövedelmi adó volt fizetendő. 
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Végre az igásgazdák tőkeértékét úgy számítja ki, hogy évi jöve
delmüket csak 5-tel sokszorozza. Következőleg a 200 drachmányi 
jövedelmű igásgazdának tőkeértéke s egyszersmind adótőkéje is 
1000 drachma. Grote számítását a következő tábla mutatja: 

Osztály. Jövedelem.. Tökeélték és adótoké.. Adó V^-töl 
Pentak. 500. 500X12 = 6000. 120. 
Lovag 300. 300X10 = 3000. 60. 
Igás 200. 200X 5 = 1000. 20. 

De ennek a számításnak ugyanolyan hibája van, a milyent 
Boeckh elméletében kimutattam. Tegyük föl, hogy valamely lo
vag évi jövedelme 492 drachma; az ennek megfelelő tökeérték <"s 
adótöke, Grote szerint, 4920 drachma (492 X 10), s ettől ha ötvene
det kellett fizetni, a jövedelmi adó 98 drachma. Tehát a legalsóbb 
jövedelmű, azaz 500 drachmányi pentakosiomedimnus, jóllehet 
csak 8 drachmával vett be többet, mint ama lovag, mégis 22 drach
mával nagyobb jövedelmi adót tízetett volna ! 

Szintúgy van ez, ha Grote számítása szerint igásgazdát és lo
vagot hasonlítunk össze. Gondoljunk valamely igásgazdát, kinek évi 
jövedelme 291 drachma. Ennek a tőkeértéke s egyszersmind adó
tőkéje 1455 drachma (291X5), melytől a jövedelmi adó, ha ismét 
V50 volt fizetendő, 29 drachma. De a legkisebb jövedelmű lovag, 
azaz, a kinek évi jövedelme 300 drachmából állt, 60 drachmát fize
tett jövedelmi adó fejében; ö tehát 31 drachmával fizetett volna 
többet, mint a fölhozott igásgazda, jóllehet a jövedelme csak 9 
drachmával volt nagyobb az utóbbiénál. Ez ismét el nem fogadható 
számítás. 

Hozzájárul még az is, hogy sem Boeckh sem Grote nem ké
pesek számítási elméletöket görög forrásokból merített adatokkal 
támogatni. Ezekből csak azt hozta ki Boeckh, hogy a földbirtok ér
tékének tizenkettedrésze képezte a földbirtok jövedelmét. De azt 
nem mondják a források, hogy a lovagok és igásgazdák földbirto
kánál, kisebb volt az évi jövedelem a földbirtok értékének 12-ecl 
részénél. Sőt hajlandó vagyok azt gondolni, hogy a lovagok és 
igásgazdák olyan jövedelmet kaptak földbirtokuk után, mely a bir
tok értékének 12-ed részét felülhaladta, mert a pentakosiomedi-
mnusok, mint nagy földbirtokosok, kik állami ügyekkel szerettek a 
városban foglalkozni, többnyire bérbe adták földeiket; tehát nem 
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kaphattak nagyobb jövedelmet földbirtokuk értékének 12-ed ré
szénél ; minthogy a bérlők többet nem fizettek. De a lovagok és 
igásgazdák magok kezelhették gazdaságukat, s így ama hasznot, 
melyet a bérlő nyert volna, magoknak tartották meg. Következő
leg nem volt semmi ok, hogy tőkeértékök egy része fölmentessék 
a jövedelmi adó alól, vagy hogy adótőkéjök nem egyféleképen szá-
míttassék ki. 

Boeckh és Grote, az úgynevezett progressiv jövedelmi adót 
látják már Sólon intézkedésében; jóllehet erről ismert görög forrá
saink semmit sem tudnak ; sígy nem is vagyunk följogosítva, olyas
mit kiolvasni belölök, a mi bennök nem foglaltatik. 

És ha Sólon csakugyan behozta a progressiv adót, akkor azt, 
hogy igazságos legyen, az ugyanegy osztálybeli polgárok között 
is be kellett volna hoznia. Vegyünk például két lovagot, egyenként 
300 drachmányi jövedelemmel, és az ennek megfelelő 60 drachmá-
nyi jövedelmi adóval. De X lovagnak csak egy gyermeke volt, Y 
lovagnak pedig 8. Nem mondta-e volna tehát Y lovag, ha Sólon 
korába gondoljuk a progressiv adót, hogy ő igazságtalanul fizet 
annyit, mint X lovag, mert családjának föntartása sokkal több költ
ségébe kerül ? A progressiv adó természete tehát magával hozta 
volna, hogy Sólon az ugyanegy osztálybeli polgárok között ismét 
számos alosztályokat állítson, a jövedelmi adónak tökéletesen kielé
gítő kivetése végett. De erről mélyen hallgatnak a mi forrásaink. 

A második ok, melynél fogva Boeckh a lovagok és igásgaz
dák tőkeértékéből egy részt, mint jövedelmi adó alá nem esőt, le
vont, az lehet, hogy Nausinicus archon alatt, 380-ban Kr. e., tehát 
214 évvel későbben, új adózási rendszer hozatván be , minden 
polgár nem egész vagyonától, hanem ennek ötöd részétől fize
tett jövedelmi adót. De épen ezért, mivel ez új adórendszer volt, 
következik, hogy előbb nem állt fön. S azután Nausinicus törvénye 
szerint még a leggazdagabb polgárok is részesültek az általános 
adókulcs jótéteményében, Sólon korában pedig, Boeckh szerint, 
csak a lovagok és igásgazdák voltak volna előnyben az ötszázmé-
rösök ellenében. Hihető-e tehát, hogy a democrat szellem növeked-
tével, a vagyontalanabb polgárok a vagyonosabbak számára ilyen 
engedményt tettek volna, melyben azelőtt nem részesültek. 

Mind ezeknél fogva nem tartom elfogadhatónak Boeckh és 
Grote véleményét, mely szerint Sólon a progressiv adó eszméjéből 
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indult volna ki a jövedelmi adó megállapításában, hanem híven ra
gaszkodva a forrásokhoz, azt állítom, hogy mind az ötszázmérősök, 
mind a lovagok, mind az igásgazdák földbirtokuk egész tökeér
téke után fizettek jövedelmi adót, s hogy a tökeérték mind a há
rom osztályban egyféleképen számíttatott ki, t. i. a jövedelmet 12-
vel sokszorozva. Például szolgáljanak a következő táblák : 

I. 
Osztály. Jövedelem. Tökeérték. , Adó V40-től. 

Pentak. 500. 500X12 = 6000. 120 
Lovag 300. 300X12 = 3600. 72 
Igás 200. 200X12 = 2400. 48. 

II. 

Pentak. 550. 550X12 = 6600. 132 
Lovag 350. 350X12 = 4200. 84 
Igás 250. 250X12 = 3000. 60. 

in. 
Pentak. 590. 5 9 0 X 1 2 = 7 0 8 0 . 141% 
Lovag 390. 390X12 = 4680. 933/5 

Igás 290. 290X12 = 3480. 693/5 

IV. 

Pentak. 599. 599X12 = 7188. 143 l % 5 

Lovag 499. 499X12 = 5988. 11919/,25 

Igás 299. 299X12 = 3588. 71' , J/25 

V. 

Pentak. 500. 500X12 = 6000. 120 
Lovag 499. 499X12 = 5988. 119 l9/ü5 

Igás 210. 210X12 = 2520. 502/5 

VI. 

Pentak. 600. 600X12 = 7200. 144 
Lovag 300. 300X12 = 3600. 72 
Igás 299. 299X12 = 3588. 71 1 9 / 2 5 
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VII. 

Pentak. 700. 700X12 = 8400. 168 
Lovag 490. 490X12 = 5880. 1173/5 

Igás 220. 220X12 = 2640. 52*/5 

VIII. 

Pentak. 780. 780X12 = 9360. 187 
Lovag 480. 480X12 = 5560. 115% 
Igás 280. 280X12 = 3360. 67 »/5. 

Csak ez a kiszámítás alapszik igazságon és méltányon; mert 
e szerint soha sem fordulhattak elő viszályokra alkalmat szol
gáltató olyan szabálytalanságok, minőket Boeckh és Grote kiszá
mításában kimutattam. Láttuk, hogy Boeckh elmélete szerint az 
500 drachmányi jövedelmű pentakosiomedimnus 120 drachmát fi
zetett jövedelmi adó fejében, mialatt valamely lovag, kinek csak 
10 drachmával volt kevesebb jövedelme, 22 drachmával kisebb 
adót tízetett volna. Az én számításom szerint eltűnik az a szabály
talanság, mivel az érintett lovag ebben az esetben 1173/3 drachmát 
tízetett volna, tehát csak 2 % drachmával kevesebbet, mint ama 
pentakosiomedimnus. (L. I. és VII. tábla.) Hasonlóan áll a dolog 
midőn valamely lovag 300 s valamely igásgazda 290 drachmányi 
jövedelemmel bírt. Boeckh elmélete szerint a lovag 60, s az igás
gazda csak 38 drachmát fizetett volna; ellenben az én kiszámítá
som szerint a lovagra 72, és az igásgazdára 693/5 drachma esnék, 
tehát 23/5 drachmával kevesebb. (L. I. és III. tábla.) 

A lovagok és igásgazdák nagy megnyugvást lelhettek abban, 
hogy ők sohasem fizettek nagyobb jövedelmi adót annál, mely a 
lovagok osztályában a 300—499, az igásokéban pedig a 200—299 
drachmányi jövedelemnek tőkeértékével fért össze. Föltevén tehát, 
hogy a tökeérték ötvenedét kellett fizetni, akkor a lovag soha sem 
fizethetett többet 119x%5 drachmánál (1. IV. tábla), és az igás
gazda adója ekkor soha sem haladhatta felül a 71 '%5 drachmát, 
(L. VI. tábla). Ellenben az ötszázmérősöknél nem volt ilyen határ, 
hanem jövedelmök nagyságával nagyobbúlt a jövedelmi adójok is 
határ nélkül. 

Mind ezekből azt következtetem, hogy Sólon nem állapította 
meg a lovagok és igásgazdák adótőkéjét levonások által a tőkeér-
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tékből, a mint ezt Boeckh és Grrote állítják; hanem, ő az ötszáz-
mérösöknél 6000 drachmát, vagy 1 talentumot, a lovagoknál 3000 
drachmát, vagy '/„ talentumot, és az ígásgazdáknál 1000 drach
mát, vagy V0 talentumot, azaz, tíz minát, vett föl legkisebb ala
pul, melytől kezdve fizetendő a jövedelmi adó, úgy hogy az öt-
százmérős 1 talentumtól és azon túl a végtelenig, a lovag '/g talen
tumtól és azon túl 1 talentumig, mely már az ötszázmérősök legal
sóbb tőkeértéke volt, és az igásgazda 1/G talentumtól és azon túl 
3600 drachmáig, hol a lovagok legalsóbb tőkeértékekezdődött,fizet-
tek jövedelmi adót. 

Ezek szerint már könnyen ki lehet Pollux szövegét javítni. 
Tudniillik mind a laXavzov mind az ijfUtáXavrov mind a (tvág elébe 
teendő a xazu szó, következőleg a pontakosiomedimnusok aviqXiGxov 
ug to Őrj^ioffiov x az a záXavzov; a lovagok avtjXiaxov fit xazci Tj[uzáXav-
zov. az igásgazdák kv\\Xiúxov dt xaza ftvag őíxa. Azaz: a pontakosio
medimnusok fizettek 1 talentum után, a lovagok fizettek % talen
tum után, és az igásgazdák fizettek 10 mina után. 

A szövegkritikából tudjuk, hogy a lemásolok kihagyták sok
szor vigyázatlanságból, hanyagságból, aluszékonyságból egész szó
kat, főleg midőn az átugrott szó az utána következőhöz némileg ha
sonlított. A mi esetünkben a xaza végtagja ugyanazonos az utána 
álló táXavtov első szótagjával. Nem lehet tehát csodálni, hogy a lemá
soló az egymás mellett levő za szótag miatt átugrotta a xazá-t, és 
pedig annál kevésbé, mivel a régi codexekben a szók nem vol
tak egymástól spatiumok által elválasztva, ha öreg betűkkel Írat
tak. Tegyük föl azonban, hogy Pollux codexe, melyet valaki lemá
solt, kis betűkkel volt írva; akkor is a másoló könnyen átugor
hatta a xará-t, mert e szó többnyire megrövidítve íratott, úgy 
hogy a z a x fölébe jött, 8 miután ö egy huzamban olvasott el egy 
vagy két sort s háromszor került az ávrjXi(Txov-rR, mindjárt eszébe 
jutott, hogy már egyszer írt avyXi<rxov záXavzov, tehát siető munká
jában a többi két dvtjXiaxov után is oda írta az összeget, nem is sejt
vén, hogy minő bajt okoz a xaza, vigyázatlan kihagyása által szá
zadok múlva a philologusoknak. 

Hogy a xaza szó csakugyan ott állt, azt Demosthenesből is 
be lehet bizonyítni. O ugyanis vádolván gyámnokait, hogy atyai 
vagyonának tetemes részét elpazarolták, azt is említi, hogy minő 
vagy öntőkének a részét Íratták be a megadóztatásra; t. i. 25 mi-
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nára (2500 drachmára) rugó összegből 500 drachmát jelentettek 
be, melyek után vagy me lyeke jövedelmi adó volt fizetendő. Nau-
sinicus archon adótörvénye szerint. vnsQ épov avvBzá^avto xatá 
rág Tzivrs mi tíxoffi fivág nnvraxoaiag ŐQu%(iag síaqiéQSiv. (Aphob. éli. I . 
815. 1.) 

Még egy észrevételem van Boeckh ellen, jóllehet őt, mint 
a classica philologia jelenkori fejedelmét, mélyen tisztelem. O t. i. 
azt állítja, hogy az igásgazdák legalsóbb fokú évi jövedelme nem 
200, hanem csak 150 drachmából állt; mert Demosthenes egy tör
vénytidéz Sólon korából (Makartat. ellen. besz. 1067J, melyben meg
állapíttatik, hogy mennyi hozományt adjon mindegyik osztálybeli 
polgár a negyedik osztályba tartozó nőrokonának, ha maga nem 
akarja nőül venni. T. i. az ötszázmérősök kötelesek neki 500 drach
mát adni, a lovagok 300-at, és az igásgazdák 150-et. 

Mivel tehát a két első osztálybeliek annyit voltak kötelesek 
adni hozomány fejében, a mennyi az évi jövedelmök, azt következ
teti Boeckh, hogy az igásgazdák legkisebb évi jövedelme csak 150 
drachma lehetett, mivel csak ennyit adtak törvényes hozományul 
nőrokonaiknak. 

En azonban csak azt következtetem o törvényből, hogy miu
tán a társadalmi érintkezés viszonyainál fogva az igásgazdáknak 
sokkal számosabb szegény nőrokonaik voltak, mint az ötszázmé-
rősöknek és lovagoknak, nagyon bölcsen és méltányosan intézke
dett a törvényhozás, midőn nem kötelezte őket jövedetmök mini
mumát egészen nőrokonaik hozományára fordítni. Ellenben az öt-
százmérősöknek és lovagoknak ritkán volt valamely szegény nőro
konuk a 4-ik osztályban, mert nehezen gondolhatni, hogy a bérért 
dolgozó polgárok gyakrabban jöttek volna házassági viszonyba az 
500 mérősökkel s a lovagokkal. Ezek tehát könnyen adhatták elő
forduló esetekben az egész jövedelmi minimumot szegény nőroko
naik hozományára. 

Nem látom tehát szükségesnek attól eltérni, a mit görög for
rásaink egyhangúlag állítnak, hogy t. i. az igásgazdák legkisebb 
évi jövedelme 200 drachmából állt. 

Erre az egyhangú állításra azt mondja ugyan Sch'ómann (Ver-
fassungsgeschichte Athen's 24, 1.), hogy az összes görög írók, kik 
200 drachmáról beszélnek e tárgyban, ugyanegy forrásból merít
hették adatukat, mely forrás azonban e pontra nézve hibázhatott. 



174 TÉLFY IVÁN. 

De ez semmit sem bizonyít; mert erre mi is lehet-te\ válaszolhatunk, 
hogy t. i. a görög írók több forrásból is meríthettek; s miután e for
rások az igásgazdák jövedelmére nézve összhangzanak, nincs okunk 
hitelöket kétségbe vonni. 

Azt is fölhozza Boeckh, hogy, ha az igásgazdák legkisebb évi 
jövedelme csakugyan 200 drachma, akkor a lovagok és igásgaz
dák jövedelmi minimuma (200 és 300) között sokkal csekélyebb a 
különbség, mint az ötszázmérősök és lovagok (500 és 300) jöve
delmi minimuma között. 

De ha e különbségre akarnánk valamit építni, akkor az 
igásgazdák jövedelmi minimumát csak 100 drachmára kellene ten
nünk, hogy 200 drachmával kevesebbjük legyen a lovagokénál, mert 
ezeknek jövedelmi minimuma szintén 200 drachmával volt kisebb, 
mint az ötszázmérősöké. 

Nekem tehát úgy látszik, hogy e minimumok különbségei 
nem bizonyítják azt, a mire Boeckh akarta fölhasználni. Sőt ellen
kezőleg azt tartom, hogy egyrészről az ötszázmérősök jövedelmi 
minimuma, s másrészről a lovagok és igásgazdák együttes mini
muma között a legszebb összhangzat uralkodik, mert 500=300-}-
200. Lehetett-e azt bölcsebben és igazságosabban kigondolni, hogy 
az ötszázmérősök, kik első rangú birtokosok voltak, épen annyi 
jövedelmi minimumot bírjanak, mint a lovag és igásgazda együttvéve? 

TÉLFY IVÁN. 



AZ -ÍME V É G Ű ESZKÖZNEVEKRŐL A FINN 
NYELVBEN. 

Olvastatott az 18G7. oct. 21-kén tartott akad. ülésen. 

A valamely mivelésre (cselekvésre, hatásra) szolgáló eszközt 
(vagy szert, szerszámot) sok nyelv épen úgy fejezi ki, mint a mi-
velő személyt, vagyis nem tartja a mivelő (cselekvő) személy és a 
miveletre szolgáló holmi (eszköz) között való megkülönböztetést 
szükségesnek, hanem mindegyikre egyaránt nomen actorist alkal
maz, rábízván a nyelvszokásra az az iránt való tájékoztatást, hogy 
mikor kell a nomen actorison személyt érteni, mikor meg lelket
len holmit, eszközt. így jár el a magyar nyelv is, melynek p. o. ezen 
nomen actorisai ásó: fúró, fúvó, szürö, nyomó (pecsétnyomó), seprű 
(seprő), véső stb. minden további meghatározás nélkül is már külön
féle miveletekre való eszközöket jelentenek. Ilyenekkel bír a német 
nyelv is, p.o. bohrer, mauerbrecher (a rómaiak anes-e), rciumer (pfei-
fenraumer), drücker, setzer (= setzkólben, ágyútöltő), stösser (törő 
— fa- vagy vas eszköz), seiher stb. mind olyan szók, melyeken mi-
velő személyeket is lehetne érteni. — Többnyire azonban más kép
zésű szók szolgálnak a németben az eszköz jelelésére (die breche, 
schleuder, der hebel, die schioinge, sage sth.J. A nyelvnek ebbeli el
járásában, hogy a lelketlen eszközt is csak lelkes, működő személyt 
illető névvel jelöli, ha tetszik, személyesítő, tehát lényegében költői 
fölfogást láthatunk. E fölfogás részben még oly árja nyelvekben is 
látszik meg, melyekben az eszközt kiváltképen egy semleges nemű 
képzővel alakúit szók jelölik, de a mely képzőnek különben kö
zönséges nomen actoris képzőjével való egyezése még eléggé szem
betűnő; értem a görög-latin rqo, tro képzőt (szanszkrit -tra) ilye-
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nekben : arairum (arare) és KQOTQOV, fevetrum és cpeotroov, qtégtQOP, 
haustrum, rastrum, mulctrum stb. XIBÍ&QOV (XIÍJ&QOV — xXsím), 7t)Ji\x-
tQov (fldíjerö'cö), &élyrjToov (foA/eoí), víntQov, crrjatyov (ö"í/t?(») stb. A szan
szkri tban : netram szem (tkp. vezető, e t tő l : ni vezetni), grőtrctm fül 
( = halló, qru hallani), gátram t&g(gá menni), khanitram ásó (khan 
ásni), chatram napernyő (hhad fedni, árnyékolni) , vaktram száj (vac, 
azaz : vak beszélleni), patatram szárny (pat röpülni). A tro, roo 
képző ugyanis csak a semleges párja a hímnemű nomen actoris 
képzőjének tor, TTJQ (eredetileg tar), mely a nőnemben is kiugratja 
önhangzóját (trix, tqig, szkr. -tríj. E mellett egyenesen nomen actoris 
alakját mutatja p.o. £O)GTY[Q ön (£WOTQOV is fordul elé Horn. Od. G, 

38). A szláv nyelvekben ezen görög-latin tro képző szintén sem
leges nemben szerepel; legtökéletesebb alakja van még meg a cseh-
tót -cWo-ban (az ószláv, orosz, szerb nyelvek e helyett már csak 
lo-t muta tnak) : tót vrtudlo fúró (vrtai fúrni), motovidlo motóla (orosz 
motovilo), ripadlo turkáló szer (ripat turkálni) stb. Megjegyezhető 
különösen e z : or. oralo = aratrum, aQOtQov (órai, a ra re) ; s ez úttal 
még megemlítjük, mint a képző széles körű alkalmazására nézve 
érdekes adatot, hogy a „szappan" szláv neve midlo, (or. (MWJIO) 
nem egyéb, mint a mi (mi) „mosni" igétől származó nomen instru-
menti = „mosó szer." Szintígy or. pmio „orrmány" a pH igétől = 
„turkáló eszköz." — Az árja nyelvek ezen tro, (szláv -dlo, szkr. 
tro) képzővel tehát az eszközt nomen actoris-sal jelölik ugyan, de 
egyszersmind a genus neutrum által azt is megértetik, hogy nem 
mivelő személyről, hanem lelketlen holmiról van szó, melyet csak a 
lelkes actor akarat ja hozhat mozgásba *). 

Az eszközneveknek a nomen actorisokkal való azonossága 
vagy legalább szoros összefüggése, mely az imént fölhozott adatok 
szerint eléggé természetesnek tűnik föl, található a magyaron kí
vül is egyéb altáji nyelvekben. A török-tatárból fölemlíthetünk e 
czélból néhány sajátságosan képzett eszköznevet, ú. m. acqio kulcs, 
süzgiic, szűrő, melyek látnivalólag az «c- nyitni és svz szűrni igék
ből származnak és jóformán nem egyebek, mint az acqtgi nyitó 
(öffner), és süzgü$ií szűrő (a ki szűr) nomen actorisok kissé rövi
dített pár-alakjai. Még nem oly világos, de elterjedtebb használatú 

•) Bopp, Vergl. Gram. III, 19+. 1., találóan így nevezi ezen -h-a (tro) kép-
zó'jü szókat : „Substantive, welche Werkzeuge ausdrücken, alsó gleichsam die leb-
losen Vollbringer einer Handlung1 sind." 
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az eszközfélék jelölésére a finnben divatozó -ime képző (nomina-
tivusa -in), melylyel ezúttal tüzetesen akarunk foglalkozni. De en
nek is, a mint a következőkben látni fogjuk, a kiváltképen való 
finn nomen actoris képzője teszi az alapját, s ehhez még oly alkat
rész járul, mely a nomen actoris fogalmát lelketlen tárgyra (liolmira) 
vonatkoztatja, s így a hallgató tájékoztatása végett ugyanazt esz
közli, a mit az árja nyelvekbeli tra képzőn a semleges genus. Ezen 
finn -ime képzővel tökéletesen megegyezőt fogunk találni a mord
vin nyelvben is, sőt egy-két nyomát még a magyarban is fölfedezni. 

Legelőször tekintsük tehát az említett eszköz-jelölő finn -ime 
képzőnek alaki és jelentési megjelenését. E végett fölhozom a leg
közönségesebb ilyen képzésű névszókat, melléjök tevén az illető 
igetőket is, melyektől származnak. 

Avaime kulcs ( = nyitó) — ama- nyitni. 
keritsime, pl. -imet olló — kerítse nyírni. 
kovasime köszörűkő — kovase keményíteni, köszörülni. 
istuime ülőhely, szék — istu ülni. 
juoksuttime tejoltó —juoksutta oltani (tejet). 
halkaisime hasító ék — halkaise hasítani. 
kaivime ásó — kaivá ásni. 
kiitime kötő munka — kuto kötni (stricken). 
kayttime kelesztő — kaytta keleszteni. 
kadntime fordító eszköz, forduló pont — kcianta fordítani. 
luistime korcsolya — luista csúszkálni, korcsolyázni. 
murtime törő, faltörő — murta törni. 
nielasime gége, nyeldeklő — nielase nyelni. 
niistime, pl. -imet hamvvevő — niista koppantani (gyertyát). 
nostime emelőrúd — nostn emelni. 
nylkime hámozó kés — nylke nyúzni. 
ottime csalétek — otta venni (nehmen). 
pistime szúró eszköz, fulánk — pistd szúrni. 
purasime fúró — purase fúrni. 
pohtime szórólapát — pohti szórni (gabonát). 
parimé harapófog, agyar — pure harapni. 
pusertime prés — puserta nyomni, facsarni. 
pyhkime törülköző — pyliki törülni. 
pyhkasime törülőrongy — pyhkase letörülni. 
ruotime szántóvas — ruoti folkarczolni (földet). 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. VI. 12 
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soittime hangszer — soitta játszani (hangszeren). 
survoime és survime törő, zúzóeszköz — survo törni, zúzni. 
uíttime úszószárny — uitta úsztatni. 
vetime húzóeszköz, fogantyú — veta húzni. 
vyöttime övedzö, test dereka — vyötta övezni. 
vaantime és vllantidme fúró, csavar — villanta csavarni. 

Ezen iwe-féle névszóknak az illető alapúi szolgáló igetőkkel 
való összeállításából egyszeriben amazoknak alaki képzését hatá
rozhatjuk meg. Látjuk ugyanis, hogy az igetŐ végén való egyszerű 
a, a, e önhangzók a képző előtt egészen eltűnnek (v.ö. kaiv-ime, 
niist-ime, puras-ime); a hosszú aa épen úgy, mint másutt is, hol a 
ragozásban közvetlenül i következik (p.o. Jiampaa fog, a plurális 
casusaiban hampaita, hampaissa stb.) elrövidül (v.ö. avaime, ettől: 
avaaj, sőt van példa rá, hogy egészen el is tűnik, p.o. vastime dagasztó 
liszt, ettől: vastaa tésztát dagasztani; az igetőnek u véghangzója 
azonban megmarad (v.ö. istu-ime, s így még astuime lépcsőfok, et
től : astu lépni), s szintén az o is (v.ö. survo-ime), de ez utóbbi el is 
tűnik (v.ö. svrv-ime, kut-ime, ezektől: survo, kuto). Látni való tehát, 
hogy az i, mely ishdme-hon a teljes istü igetőtől elválik, lényeges ré
sze magának a képzőnek, s nem az igető végönhangzójának elválto
zása; vagyis az egész imea képző, mely az igetőhöz hozzájárulván, 
annak végönhangzóját többnyire megszorítja vagy ki is szorítja. 
Mily eredetű ez a képző ? egyszerű képző-e vagy összetett képző ? 
— erre majd alább fogok felelni, ha előbb még más adatokat nyo
mozásom körébe vontam. 

A fentebb elősorolt eszközt vagy szert jelentő szókkal ugyanis 
alakulásra nézve tagadhatatlan összefüggésben állanak némely 
igétől származó névszók, melyekben jame (iame, iame) képző 
járul az igetőhöz s részint szintén eszközt, részint pedig lelkes 
cselekvő személyt jelentenek. Ilyen fajta a már fentebb vliantime 
mellett fölhozottvcUintiámeettől: vaanta(c8^Yarni)^=vdant,-idme; ilye
nek továbbá: sarkiamé fájó kelés (sarké- fájni, dolorem ciere, Kenv.), 
asujame lakos (am lakni), juoksiame futkározó (ember, kutya :ju-
okse futni), kas vajamé (e mellett: kasvaime) kinövés, kisarjadzás 
(surculus, tuber arboris: kasva nőni) ; kulkiame csavargó, kóborló 
(kulke járni), laksiame hazulról elköltöző ember (homo domo ab-
dicatus: lahte elmenni), s végre ez is: kiiviame (Kanteletar, 80. 1., 
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203. számú dalban, = vierasj vendég, látogató *) (kdy menni, járni)* 
— Ezen szók pedig szorosabban tekintve, csak egy jelentési cate-
goriát képeznek; mert elneveznek valamely cselekvésről vagy lel
ketlen valamit (vacintühne, kasvajame, sarkiamé), vagy lelkest, álla
tot vagy embert, (asujame, juoksiame, kulkiame stb.). Közös jelle
mük e szerint az actor-ság, vagyis mindnyájan nomina actoris. Hi
szen a szorosabb értelemben vett eszköznevek, fogalmuk szerint és 
a külső nyelvalak szerint is, a mint fentebb láttuk, a nomina actoris-
nak csak egy osztályát teszik, a mely osztály némely árja nyel
vekben a nemleges genus által, mint különös czímjegy által, elkülö-
níttetik. Legkevésbé sem csudálhatjuk tehát, hogy az imént említett 
szók közöl vaanticime lelketlen holmira, juoksiame pedig lelkes ál
latra (emberre, kutyára) vonatkozik, s mégis ugyanazon egy képzés
módot mulatnak. Meg is bizonyítja e képzésmód külalakja e szók
nak nomen-actoris-féle közös jelentési jellemét; mert íme látni való, 
hogy az iame, iame, jame-féle szók nem egyebek, mint az illető ige
tőktől való közönséges nomen actorisok megtoldva me szótaggal. 
Ugyanis a finn közönséges nomen actoris képzője (mely jelentési-
leg a latin íor-nak felel meg) ja, ja, mely helyett finn hangtani sza
bályok szerint néha ia, ia lép föl (p.o. antaja dator, lukia lector, 
teküi factor, ezen igetőktől: anta, luké, teke) s így a fent idézett iame, 
jame-féle szóknak alapúi szolgáló igéktől ezen nomen actorisok szár
maznak : vacintaja, sarkiét, asuja, juoksia, kasvaja, kulkia, laksici, 
kavia. Ezekhez csak hozzá kell ragasztani a me szótagot s meg van
nak a fent idézett szók: sarkiamé, asujame stb. Csak vaanticime mu
tatja már az ö/a-nek-ia-vé való összevonását, a mihez hasonló hang
tani jelenség a finnben nem ritka: így p.o. áll antiaiset e h. anta-
jaiset, silmia (indef. plur. silmcl) legközelebb ebből: silmaja, hautiai-
set e h. hautajaiset Nyilván a hozzájáruló roe-nek súlya okozza a most 
benszorúló ája-nek ici-yé való rövidülését, könnyebbülését. Ugyanez 
okból való a kasvaj ame-nels. kasvaime-Yé való rövidülése, mely utóbbi 
szó szintén használtatik, s melyhez hasonlókat még többet talá
lunk, olyanokat t. i. a melyekben az igető épségben maradván, a 
ja, ja elveszti önhangzóját, vagyis egészben véve i-vé változik. 
Ilyen: elaime állat (thier, e h. elaja-me, ettől: elei é\m),joutaime (e h. 
joutaja-me) juvenca nondum lactaria (jouta vacare). 

*) Az idézett helyen ezt olvassuk: Túli veikko vierahaksi, Siskoni kaviarüeks 
12* 
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így a fent idézett jame, iame, iame-íéle szókban ja (-ia) kép 
zójíí rendes nomen actorisokat találván, most már úgyszólva ma
gától kinálkozik az előbb clésorolt /me-féle eszköznevek re'szbeli 
megfejtése is. Ezek szintilyen me-vel megbővült ja, ^'a-féle nomina 
actoris, melyekben a, ja, ja képző épen úgy szorult össze í-vé, mint 
az imént a kasvaime példán látók. A jelentés részéről ily magyará
zatnak semmi sem áll útjában, tudván, hogy a nomen instru-
menti valóságos nomen actoris; s a külalak részéről sem tehetünk 
az ellen megállható kifogást. Hiszen még látni való egyes példá
kon, hogy indult meg és haladt előre az alaki összevonás, míg p.o* 
egy kaivajame-féle szóból kaivime lett. Láttuk ugyanis, hogy kasva-
zame-hól kasvaime lesz, s épen ezen fokon állanak az ilyenek, mint 
istuime, astuime, avaime, survoime, melyekben az -ime előtt még 
megmarad az igető végönhangzója. De hogy ez egészen ki is szo
rulhat, mutatja survoime mellett survime, tarpoime mellett tarpime, 
valamint általában a finn szóalakulás sok jelenségei annak lehető
ségét bizonyítják, p.o. az egyszerű praeteritum képzése, hol az t'-n 
kezdődő ragok az igető végönhangzóját számtalanszor egészen ki
szorítják, vagy az i-n kezdődő többesi esetragok, melyek előtt a 
névszótő végönhangzója hasonlóképen igen sokszor eltűnik. 

Ezen most kifejtett nézetet, mely szerint az -ime-íéle esz
köznevek i-jében a rendes ja, ja nomen actoris-képzőt ismerjük föl, 
támogatja a megfelelő mordvin eszköznevek sajátságos külalakja is. 
A moksa-mordvinban ugyanis, Ahlqvistnak szorosabb följegyzése 
szerint, eszköznevek -ma végtaggal képeztetnek, azonban ezen ma 
előtt miniig hosszú önhangzó áll (kivéve az egytagú igetőket), azaz 
az igető végönhangzója hosszabbúl, p.o. aiftema madárijesztő (et
től : liifte ijeszteni), panztma kulcs ( = nyitó, ettől: panzi nyitni), iri
zálna borona (ettől: inza boronálni) stb. A hosszú önhangzó meg
különbözteti e szókat a nomen actionistól (inzama, iiiftima, panzima). 
Ha eleve is sejthetjük, hogy e hosszú önhangzóban, valami össze
vonás rejlik, most a finn ime (•=ja,me)-ról adott magyarázattal ugyan
ezen összevonást igen alkalmasan meg is érthetjük. E szerint t. i. 
inzáma összevonódott ebből: inzajama, a miben *inzaja teljes alakú 
nomen actoris (most a mordvinban inzaj): s hasonlóképen aiftema 
ebből: aiftejema, panzima ebből : %panzijama (a nom. actorisok 
most aifti, panzi). A -ma előtti önhangzó hosszúságának ily jó oka 
levén, nem zavarhatja magyarázatunkat az sem, hogy a másik mord-



AZ -IME VÉGŰ FINN ESZKÖZNEVEK. 1 8 1 

vin dialectusban, az erzában, e hosszúság már nem tűnik k i ; mert 
a nyelv enged a hangrövidítési illetőleg, könnyítési hajlamnak, mely 
a mordvinban is meglehetős erősnek mutatkozik. Sőt néha a -ma 
előtti hangzó el is tűnik (ha t. i. *, i), bár az egész képzőnek igen 
fontos része épen ezen önhangzóban foglaltatik. Azonban több ilyen 
rövidült alakban is lehet még a nomen actoris képzőjére ráismerni, 
mely az egész képzésnek alapúi szolgál, s e végett itt elésoroljuk 
mind a két mordvin dialectusból, a mi ilyen nomen instrumentinek 
mutatkozik (megyjegyezvén, hogy a csillag az erza alakokat je
löli, meg A. = Ahlqvist, R. = Reguly). 

*eskildima ösvény — esküdé- lépni. 
aftima háló A., aftima R. — aft'i- megvetni, fölhúzni (tőrt, hálót). 
ozama ülőhely R. (v.ö. finn istuime) — oza ülni. 
inzáma borona A., ing ama R. — in$a} inza boronálni. 
kajama vetélő R., *kajamo — kaja szórni, vetni. 
*kírdima tartó (pl. gyertyatartó) — kirde tartani. 
kundama fogantyú, *kundamo — kunda fogni. 
*judma szórólapát — juvud'i szórni (gabonát). 
*calgamo lentiló — calga tilólni. 
sacíma: s.- vasta születő hely A. — saci születni. 
mtáma lépcső A., sciiama R. —• sat'a lépni. 
*covoramo kavarófa — covora keverni. 
tapáma kaptafa A. — tapa ütni. 
tavadmo takaró R. — tavadí takarni, fedni. 
taíáma csép A., — taía csépelni. 
seindema lófésű — seinde fésülni. 
siftéma szita A., siftem R. — sifle szitálni, szűrni. 
nardama törülőkendő, *nardamo ; — narda törülni. 
nalhksim-pdlnd játékszer A. — nalhkse játszani. 
nezed'im-pal támasz A. — nezed'i támasztani. 
nuvam hinta, bölcső, *nuvamo — nura hintálódzni. 
panfyíma, -%űma kulcs A., pan%ema R. *panzuma ; — pan%i. 
puvedema kendertiló R. — puvedz tilólni. 
puverdama-cufta, : csavarófa R. — puverda csavarni. 
fáma fúró (follis), *puvamo — fa, *puva fúni. 
van'ima: &uma-v. tükör A. (tkp. arcznéző) — vam nézni. 
varzama szemüveg R., *varsamo — varza nézni. 
vddmd gyeplő, *üeÜme — vaie vezetni. 



182 BUDENZ JÓZSEF. 

veíhtdma-pal takaró, *veXfámo fedél — velhta, velta fedni, ta
karni. 

vciskéma síp A,, vaskema R., *veskima — vaske, veske fütyölni. 
mordma hangszer A., *moramo — mora dalolni, hangszeren 

játszani. 
Hedima, le&ma puska (lövő): tikse -l. kasza (szénavágó) — 

ledé lőni; kaszálni. 
Megjegyezni valók itt az ima-féle erza alakok (eskildima, kir-

dima, ledima, vé&kima), mert olyan igotőktől valók, melyeknek nő
mén actorisai a moksa-mordvinban i-n végződnek (vagy az egyező 
praes. 3. sing.): kirdi, ledi stb., míg az -amo-félék mellett ( = moksa 
-ama) a moksa -aj-féle nomen actoris áll, p.o. mordmo, mordma mel
lett moraj (eredetileg moraja) daloló. A ledima mellett álló ledma 
mutatja, hogy tűnik el még az i is, noha a képzőnek jelentős része; 
s hogy tehát, jelentésüknél fogva, bár alakra megfogytak, jogosan 
ide tartoznak : judma, tavadmo, vdSma. Föltűnő lehet az is, hogy ezt: 
(sláldima „ösvény" hoztam föl, az eszköznevek között. Az alakja 
épen az, ami ledima-é, s „ösvény", mint „út" is egyik módja, mint
egy feltétele a járásnak, lépdelésnek. így a finnben is néha maga a 
matériáié, melyen a cselekvés véghez vitetik, eszköznévileg van 
jelölve, p.o. kutiine a kötés tárgya, németül „strick-jzeiw/", paütime 
pecsenye, a sütni való, a mi nélkül természetesen sütés meg nem 
esik; antime adomány, ajándék. Azon sem lehet fenakadni, hogy 
a mordvin eszköznevek közt van saeíma-vasta is, „születőhely" — 
ha hasonló finn szókat tekintünk, mint p.o. elime összetéve aika idő
vel: elin-aika „életidő" (diezeit, wolche einmittel oder eine beding-
ung des lebens ist), vagy olime ebben: olin-sia lakóhely, tkp. levő 
vagy való-hely, tartózkodó-hely, sőt van synnyin-paikka is (születő
hely, e. h. syntyime -p., s e mellett: syntyma -p. = születés-hely). — 
Az imént említett legrövidebb mordvin alakok (vaAma, judma, Zcd-
ma), útmutatásán az íme-féle eszköznév-képzésnek néhány nyomát a 
cseremiszben is találjuk. Ilyenek: musmo (ettől: miisk- mosni), ket 
musmo (tkp. kézmosó) mosdótál; kocmo (ettől: kock- enni): kocmo-
pagar bögy (tkp. evő zúza); secme-ver ülőhely (ettől : SIMZ- leülni), 
ko&komo ver száradóhely (platz zum trocknen), maleme ver alvó
hely, kol kucumo uzgar halászó eszköz; jiiHtülmö ver fürdőhely. 
Ilyennek látszik: savamé is, ebben: tul savamé tüzszerszám; koímo 
lapát, solkama ingmellen való csat, s ki tudja talán jilme nyelv is, 
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noha a hozzá való igék legalább a cseremiszben nincsenek meg. 
Különben a cseremisz is rendes nomen actorist használ eszköz je
lölésére, p.o. nüzm (nüz-) vakaró, oplos (opb-) tör; lüngaldeí hinta 
(lUngaldJ, sürg-iistös, törülköző (üst), v.ö. NyK. III, 432. 1. A mord
vin siftéma (szita) szónak csak sokte felel meg, melyben egy finn ja-
féle nomen actorist ismerünk föl (mordvin sifti, ebből: *siftej, sif-
tej a). Gyanítható azonban, hogy finn -nne-féle eszköznév lappang, 
további kicsinyítő képzővel, néhány cseremisz wias, mas-féle szó
ban, p.o. Jcecemas függöny, tongezemcis vánkos, ilemas lakóhely. 

Hogy részint a mordvin s általában a cseremisz eszköznevek 
a képzőnek lényeges alaprészét elvesztették (a mi természetesen 
csak akkor történhetett, mikor a képzőnek összevonódása folytán, 
alkotórészeinek értéke már nem volt érezhető), még kevésbé fog
juk csodálni, ha végre látjuk, hogy az észt nyelv, mely különben a 
finnnek úgyszólván minden formáját visszatükrözteti, hasonló meg
fogyott képzőjü eszközneveket mutat föl: istme szék (ez a tőalak 
s egyszermind genitivus = finn istuime; a nominativus iste z=z f. is-
tain, minthogy az észtben a finn vég -n rendesen eltűnik); lii/cme 
(nom. liige) tag, membrum, tkp. mozgó-eszköz (ige: liigu- mozogni); 
pideme (n. pide) fogantyú, nyél: = finn pitimé (ige: pida = f. pitd 
tartani) ; sideme (n. side) kötelék (ige : sidu = f. sito); vötmekulcs (n. 
vöti; ige: vöta venni). Pedig az észtben a teljes j a végű nomen ac-
toris még úgy van meg mint a finnben: tegija (f. tekija) tevő (tet
tes), alája (f. dcijd) élő, lakó, állat. 

A finn tmo-féle eszköznév-képzőt az előbbiekben már sike
rült taglalni, szétbontani i-\-me-ve, s tudomást szerezni az első rész
nek (i) mivoltáról, hogy az nem egyéb, mint ja nomen actoris kép
zője. De ezen i =ja-\ioz járul még me is, melynek a mordvinban 
is ma, mo felel meg, s a cseremiszben mo, me, jele, hogy ezen kép
zőrész szereplése a finn nyelvekben nagyon is régi. Mi eredete, mi 
értéke vagyon ennek a látszólag fölösleges m«-nek ? Fölöslegesnek 
látszik azért, mert az eszköznév a, ja (Í)-ÍG\Q nomen actoris által 
elegendően ki van fejezve, sőt találunk eszköznevet ezen me nélkül 
is a finnben, nem tekintve a magyar ilyen neveket, melyek mind 
csak egyszerű nomen actorisok, p.o. hiistime mellett van luisti is, 
lyötiime mellett lyötti, veistime mellett veisti ugyanazon jelentéssel. 
De ha a me-nek. hozzájárulása eszköznevek képzésére nem volt is 
ábsolute szükséges, még sem lehetett czéltalan. S mi lehqtett a 
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czélja, azt hozzávetőleg meg is határozhatjuk. Ugyanis azon nyelv 
(finn-mordvin), mely valamikor ja-íéle nomen actorissal cselekvő 
személyeket és cselekvésre használt eszközöket egyaránt jelöli, 
a mint ezt a magyar nyelv még most is az o, ó'-féle nevekkel teszi, 
mégis érezte az ezen közös használatból gyakran keletkező kétér
telműséget, határozatlanságot. Hogy ezt kikerülje, megtoldotta a 
nomen actorist, mikor a lelketlen tárgy (eszköz, szer) jelölésére 
akarta alkalmazni, még valamivel, a miről ezen utóbbi nem szemé
lyes, lelketlen holmiság jellemét meg lehetett ismerni. Csak is ez 
lehet ezen me toldaléknak értéke és rendeltetése, épen úgy a mint 
a fentebb említett árja tram (TQOV, (rum, dlo)-fóle eszköznevekben 
a genus neutrumról ismerni meg az actornak lelketlen, holmias vol
tát. E szerint a nie-nck a finn-mordvin oszköznevekben szereplése 
csakugyan egy fejlődő genus-képződésnek nevezhető. Igaz, hogy 
van egy-két finn wie-vel toldott nomen actoris, mely személyre vo
natkozik, s ez úgy látszik a me-nek ilyen rendeltetésével ellenkezik. 
De nem tekintve, hogy személyre vonatkozó me-végü nomen ac
toris csak igen kevés van (alig 4 vagy 5) a valóban lelketlen, te
hát úgyszólva neutrum-féle fogalmakra vonatkozó eszköznevek el
lenében , más részt az árja nyelvek elég példát szolgáltatnak rá, 
hogy a neutrális szójellem megférhet lelkes állatok (wesen) fogal
maival is. Például szolgálhat az animál szó (németül das thier), 
jumentum, armeníitm, mancipium, scorlum, a németben: das iveib, hind, 
vieh, schaf}pferd, loild, stb. Ezek mellé bátran tarthatjuk a finn elaime 
„animál" szót; meg juoksiame, karkajame szókat, melyek emberről 
és állatról mondatnak; asujame (lakó) is leginkább colloctiv töb
besben használtatik, hol az egyéni személyiségre nincsen súly fek
tetve. Példát arra, hogy neutrális (concrete holmias vagy pedig ab-
stract) jellemű szó lelkes egyénekre alkalmazható, ad a magyar nyelv 
is , midőn valakinek rokonságairól (=r rokonairól) szól, midőn 
jószágot mond a lelkes marhákról, nem említve, hogy maga a 
marha szónak jelentése eredetileg lelketlen holmikra szorítkozott. 
A nyelvnek tagadhatatlanul szabadságában áll saját bár furcsa ész
járásait kifejezni; már pedig az is tagadhatatlan, hogy a nyelvek 
észjárásában néha a lelkes egyének is csak, legyen szabad néme
tül mondanom, „als dinge" szerepelnek, v.ö. „ein neckisches ding<i 

leányról mondva, vagy „ein frommes haus" egy ismeretes versben 
Noah apánkról. Az egynéhány me-vel való személyjelentő nomen 



AZ -IME VÉGŰ FINN ESZKÖZNEVEK. 185 

actoris e szerint nagyon jól magyarázható levén, nem rontja el az -ime-
féle eszköznevekbeli me-nek tulajdonított dologmutatóértéket. Hozzá 
járul, hogy ezen me még egyébként is szerepel, mint toldalék, a 
finn névszóképzésben, s ott is ezen értelmezés ráillik. Van alaisime 
„quod subjacet, substratum", ettől: alaise alul való; különösen pe
dig „üllő"-t teszen, tehát csakugyan = alúlvaló-valami; van tulka 
(hegy, cuspis) mellett tulkame (mintegy: „acutum-quid.") Tekin
tetbe jöhet ez is: happame „savanyú", melynekme-je már nincs, p.o. 
kapatta savanyítani, happane (if. hapata) savanyodni származékok
ban. Ugyanígy van a mordvin sapama, *mpamo is ma, moval, me
lyet a mpaft savanyítani, mpaks tészta, sapa-raps retek szók tol
daléknak tüntetnek föl. S csakugyan a cseremiszben van &opo, sapa 
„savanyú" mo nélkül, mely alaknak a finnben happa felelne meg. 
Megjegyzem, hogy a mordvin sapama, capamo savanyúságot, sava
nyú szert (fűszert) is jelent, s itt még meglátszik a ma, mo rendel
tetése. Szintígy a finn valkime (e. h. valkia-me) „fejérség" =r „a mi 
fejér" elvont értelemben. A finnből még csak a l'dmpima (n. lam-
min) szót idézem, mely „melegséget, és meleget" jelent, s melynek 
ma-je képzőelemnek bizonyul be Icimpöise, lampia, Ulmmitta s egyéb 
alakok által. Mennyire tartozik ide a finn ta-ma (pl. na-mci) „ez", 
mutató névmásnak ma-je is, most nem nyomozom. 

Miután a finn i'me-féle eszköznevekben az egyszerű nomen 
actorist (i) meghatározó me-nek jelentési értékéről a mennyire le
het tisztába jöttünk, legyen szabad most annak eredetéről egy sej
telmet nyilvánítani. IJgy hiszem, hogy a dologiság („dinglichkeit") 
megértetésére, a nélkül, hogy más fogalmi tartalma volna, az altáji 
nyelvekben főleg egy szó ajánlkozott, mint a legalkalmasabb esz
köz : a dologkérdő névmás, melynek mostani alakjai a finn mi, ma
gyar mi, cseremisz mo, ma, mordvin me, ma (megtoldva mezei, miije). 
A kérdő névmás, mihelyt kérdő accentusát elveszti, azonnal ha
tározatlan (indefinitum) névmássá válik; a dolog-kérdő mi akkor 
nem jelent egyebet, mint „ein ding, etwas, eine sache" (bővebben 
erről NyK. V, 21. 1.) magyarul „valami, holmi." Ha tehát nomen 
actorishoz még a dologiság formális exponense kellett, e czélra 
a mi névmás, mint képző természetesen hangsúlytalanul ejtve, igen 
alkalmas volt. Ennek tartom tehát a finn-mordvin eszköznevekbeli 
me (ma, moj-t, a mi mellett csak az a fölvétel engedtetik meg, a 
melyet különben a cseremisz ma, mo, s a votják ma, mar meg is 
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bizonyítanak, hogy a wi-ben az eredeti önhangzó elváltozott. Az 
eszköznevekbeli wic-nek a mi határozatlan névmással való azonos
ságát nagyon ajánlja azon kényszerítetlen könnyüség, melylyel a 
szerint azon eszközneveket organice taglalva magyarázhatjuk. 
Ugyanis p.o. avai-me kulcs, azaz „nyitó eszköz" lesz nézetünk sze
rint = nyitó (avai=.avaaja) valami (mezzzmi), németül: „ein öff-
nendes ding" vagy „ein ding zum öffnen"; mordvin ledima lesz = 
lövő (ledi) szer v. holmi (-?na = mi), németül: „schiess-zeug", azaz 
„ein ding, welches schiesst." Egyszerűbb, természetesebb magya
rázatot azt hiszem, nem is lehet kívánni. 

Nyelvtudományunk szokása és törekvése, hogy akkor is, mi
kor kizárólag a rokon nyelvek terén búvárkodik, még se veszítse 
egészen szem elől a szorosabb magyar nyelvizsgálat érdekeit, ha
nem födezzen föl mindig valamit, a mi egyszersmind magyar nyelv
jelenségek földerítésére, megfejtésére szolgálhat. Ha nem csalat
kozom, ezen jelen tanulmányom és viszgálatomból is jut a ma
gyar nyelvre nézve egy kis tanúság, melyet most röviden elé aka
rok adni. 

A magyar nyelv, a mint fentebb említettem, rendesen csak 
az egyszerű nomen actorissal (ásó, fúró stb.) elégedett meg az esz
köz kifejezésére. De aligha a dolog-jelentő me-vel való továbbkép
zés nyomait is nem találjuk benne. Ilyen nyomnak látszik nekem a 
villám szó = villó-me, azaz : villogó-mi, villogó tünemény (az o és 
a-ra nézve v.ö. bíró, több. bírák). Ha a hullám szónak régisége nem 
esnék kérdés alá, ez is ide tartoznék. — Nem lehetetlen azonban, 
hogy szintén ?n-mel és még k, g-vel meghatározott nomen actoris 
rejlik némely ánk, énk (ángj-íéle nevekben, mint fulánk, nyalánk, 
élénk, félénk, husáng, melyekben az n gutturalis előtt m-böl változott 
volna el. így legalább megmagyarázódik a hosszú á, é ( = o, 6 no
men actoris), p.o. nyalánk = nyaló-m-k. Ezek közöl fidánk körülbelül 
nomen instrumenti is, a többinek jelentésére nézve pedig utalni le
het arra, a mit fentebb fi 74. 1.) az asujame, juoksiame, kulkiame finn 
szókról mondtunk. Husáng-nsdí alapigéjére nézve összevethetni a 
finn hosu „caedo virgis v. baculo, verbero" igét. 

Tanulságos továbbá a finn-mordvin eszköznevek (azaz neu
trális nomen actorisok) attributiv használata a magyar ó, ö igenév-
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alak helyes grammatikai fölfogására nézve, mikor ez szintén ne
vek előtt határozó szerepet visel. Minek kell igazán az ó, ő alakot 
tekinteni ezekben: író-toll, író-asztal, háló-szoba, evő-kanál, ivó-po
hár (-víz), szövőszék, sütő-teknő, kötő-tü stb. Tekintsük csak a kö
vetkező hasonnemü finn és mordvin példákat (megjegyzem, az -in 
szóvég mint az összetétel első tagja hangtanilag = ime) : painin-puu 
nyomófa, prés, paistin-pannu sütőserpenyő, astuin-rauta kengyel
vas (tkp. lépő-vas, v.ö. steig-bügel), elin-aika élet-idő, olin-sia lakó
hely ; riivin (riipime-) rauta bugagereben (tkp. tépővas) ; veistin-kir-
ves ácsfejsze (faragófejsze), jauhin-kivi kézimalom (tkp. őrlő-kő), 
heitin- v. viskin-ase hajító fegyver, kalvin-veitsi vakarókés stb.; mord
vin : sac"íma-vasta születő hely; nalhksim-pálná játékszer (játszó-
pálczika), nezed'im-pal támasz (támasztó-gerenda), puverdama cufta 
csavarófa. Itt azt látjuk, hogy a határozottan főnévi eszköznév más 
főnevet attributive meghatároz, s e szerint az ily összetételeket ekké-
pen kell fölbontani, p.o. veistin (veistime) kirves = fejsze, mely fa
ragó-eszköz, puverdama-cufta „fa, mely csavaró-eszköz", vagyis az 
eredetibb szóérték szerint: „fejsze, mely faragó-mi (faragásra való 
valami"), „fa, mely csavaró-mi (csavarásra való valami"). Sőt van 
ez is a fentebbiek közt: din (elime)-aika „idő, mely élő-mi" (az életre 
szükséges valami): olin folimejsia „hely, mely lakásra szolgál." A ma
gyar nyelvben az ilyen kitételeket mint „ivó-pohár, hálószoba11 stbit 
sokan oly furcsaságoknak tartották, melyek a nyelv logicus esze
járásával ellenkeznek. Pedig nincs azokban semmi furcsaság, som-
mi logicátlanság; s a fentebbi finn összetételek mellé tartva, igen 
egyszerűen lehet azokat megfejteni. Igaz, hogy az ivó-pohár nom 
iszik, a háló szoba nem hál , hanem a pohárból isznak, meg a 
szobában hálnak. Az iW-nak helyes fölfogása itt az ivó-eszköz, 
vagyis az ivó itt eszköznév (nomen instrumenti), mely a magyar
ban egy az egyszerű nomen actorissal; ivó-pohár tehát = pohár, 
mely ivó, azaz ivószer (becher, als trinker d. i. trinkzeug), v.ö. 
a finnben painin-puu nyomófa, prés = fa, mely nyomóeszköz (baum 
als presser d. i. press-zeug). Szintígy a háló szoba is = „szoba, 
mely háló-szer (stube als mittel zum schlafen = schlafstube), v.ö. 
a finn olimesia „lakóhely", azaz „hely, mely lakásra való-mi" 
(platz, als mittel zum wohnen== wohnplatz). Egészen a magyar 
kifejezésmóddal, mely csak egyszerű nomen actorist használ, egyező 
ezen mordvin példa; traj-cora „fogadott fiú", szóról szóra : „nevelő-
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fiú", azaz: „fiú, ki nevelő-szer, azaz: nevelés tárgya" (v.ö. fent a 
182. lapon: paistime, kutime), s ezt: „nevelő-fiú" a magyarban is 
lehetne mondani, noha a fiú nem az, a ki nevel, hanem a kit 
nevelnek, épen úgy a mint ezt mondjuk: ivó-víz, noha a víz az, a 
mit isznak. 

Az imént eléadottakból az is kitűnik, mily értelmesen jártak 
el azok, kik az újabb magyar nyelvet Ml-csö, hall-ctö, gyu-fa, Jcöt-
szó, ír-ón stb. rövid és csinos szókkal ajándékozták meg. Nem 
akarom most újból ezen újításokat kárhoztatni, melyeket a jó
zan nyelvtudomány régen elítélt; csak az a fájdalom, hogy az 
irodalom a tudomány szava iránt siketnek mutatkozik. E helyett 
most néhány példát hozok föl arra, hogy képez magának a finn 
irodalmi nyelv a fent tárgyalt íme képzővel alkalmas új szókat. 
A „telegraph"-ot úgy hívják, hogy sanan-lennattime (n. lennátin), 
azaz : „szóröpítő (szerszám, v. eszköz); s egyszersmind a „tele
gramm"-ot lennatin-sanoma azaz: telegraph-hír (röpítő-hír). Azu
tán a többféle „szervek" elnevezései egyszerűen íme-vel készül
nek az illető igékből, p.o. kuulime „gehörorgan" (újmagyarul: 
hali-szerv); haistime „geruchsorgan" (újm. szagszerv, szaglóélet-
mü); nakime „seh-werkzeug" (újm. látmüszer); maga az „organ" 
a mit az újmagyarok igen „unorganisch módon" szerv-nek ne
veznek (s előbb „életmű, létmü, létszer, léteg"-nek kereszteltek 
volt) az újabb finn nyelvben egyszerűen és helyesen elime (a mely 
szót különben összetételben a népnyelv is ismer, p.o. élin-aika: a 
tudomány, mint önálló szónak csak azt az értelmet tulajdonította 
neki, mely a szót képzésénél fogva megilleti = „lebens-werkzeug" 
az elei élni igétől; s épen ezen alakot is választotta megkülönböz
tetésül az „animál" értelemben használt elciime szótól): így finnül 
„die organe des körpers" ruumiin elimet, „die atmungsorgane" hen-
gitys-elimet vagy még rövidebben: hengittimet, vagy huokuimet; 
„sprachorgane", Hantimét, az aanta hangot adni igétől, végre „or-
gan" mint általában valamely hatásnak eszköze, finnül vaikuttime-
nak (hatószer)-nek neveztetik. 

Az -ime képzőnek szóalkotási jelentősége különösen azon jel
lemző határozottságban rejlik, melylyel a jelölt fogalmak dologisá
gára is rámutat, s azokat személyes fogalmaktól megkülönbözteti, 
s e tekintetben a magyar nyelv csakugyan irigyelheti a finntől e 
képzőt, maga az egy ó, ö képzővel ezen megkülönböztetésre nem 
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lévén képes. Mert mindig baj az, ha valamely nyelv kénytelen egy 
s ugyanazon alakot több fogalmi categoriák jelölésére használni, 
így p.o. épen az említett magyar ó, 8 alakra nézve, hogy a nő
mén actoris szerepén kivül még a participium praesentis szerepét 
is viseli, míg a finnben ez megint külön alakkal bír f-va, -vd képző
vel) épen úgy, mint a latinban s egyéb árja nyelvekben. E mellett 
még az is figyelmet érdemel, hogy a finn nonien actoris, bár meny
nyire határozott főnévi jellemű is, mégis attribútumként használ
ható ; p.o. lihan-sybjá elciin hús-evő állat, tkp. „fleisch-fresser thier", 
azaz: „állat, mely húst szokott enni", míg lihan syövci elciin csak 
egy adott esetben „húst evő állatot" jelent. E részben tehát a finn 
nomen actoris alkalmazhatóság tekintetében, némileg túl tesz az 
árja nyelvekbeli különös nomen actoris alakon is. De kiválik a finn 
nyelv abban is, hogy szorosan lelkes actort jelentő névszót képez
het oly igétől is, melytől alig képez egy árja nyelv is, t. i. az ole 
„lenni, esse" igétől ezt: olia mintegy „der seier" azaz: „eine per-
son welche ist", s így igen jellemzően és röviden mondhatja, p.o. 
ezt: lasnci-oíia „jelenlevő" benn lévén e szóban foglalva az is, hogy 
csak személyre (élőre) kell gondolni, p.o. kaikki lásna-oliat min
den jelenlevők, vagyis „jelen levő emberek." 

Miután már szóba jött az egy magyar o, ö alaknak jelentési, 
leg ellenében álló kétféle finn -va} -vő, participium és ja, ja képzőjü 
nomen actoris, egyúttal még azt a kérdést is hozhatom szőnyegre, 
hogy az egy magyar ó, Ö alak (ivó, tevő, vágó) melyiknek felel 
meg alakilag is ? Mert azt csak nem lehet hinni, hogy akár az egyik
nek akár a másiknak is legyen a magyar hasonmása; mert a két
féle finn alakot sem lehet eredetileg egynek tartani. Nézetem sze
rint csak a ja, jü-téle finn alak az, mely a magyar o, ó'-nek (járó, 
teremtő) megfelel, már csak azért is, mert a nomen actoris inkább 
válhatik participiummá, mint megfordítva (a mint csakugyan a 
mordvinban is csak a finn ja-v&\ egyező alak egyszersmind parti
cipium is), s mert másrészről a finn va, vei alak megvan ragozottan 
a magyar vári, vén gerundiumban. Midőn tehát p.o. a magyar élő 
szót csak a finn eleijei teljes azonosának állítom, noha jelentésileg 
az elávci-nok is viheti szerepét, még csak egy érdekes találkozásra 
figyelmeztetek a magyar és finn szóhasználat közt. A magyar no
men actoris némely családi szertartások elnevezésére is szolgál, 
mint: kézfogó, esküvel, mennyegzö, keresztelő, kárlátó, sirató, A finn 
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nyelv az ilyeneket &ja7 ja nomen aetoris alak diminitivumával, töb
bes számban jelöli (jaiset, jciiset): vihkidiset (ettől: vihki beszen
telni) beszentelés, különösen esküvő; kihlajaiset kézfogó, eljegyzés 
(ettől: kihlaa eljegyezni); antiaiset menyegző a menyasszony házá
ban (tkp. ajándékadás, e h. antajaiset, ettől: anta adni); lahtidiset, 
vagy Z«£sía'ise£ bucsúlakoma, különösen mikor a menyasszonyt elvi
szik (lahte elindulni, elmenni; nom. actor. Idhtia, laksia), ristiaiset 
keresztelő (risti keresztelni); hautajuiset halotti tor (ettől: hanta el
temetni); maalian-paniaiset temetési pompa (beerdigung, szó szerint: 
földbetevő). A magyar nomen aetoris imént említett sajátságos al
kalmazása tehát a finnben ugyanazon rendes nomen aetoris szár
mazékán látható, a mi mindenesetre figyelmet érdemlő jelenség. 

BUDENZ JÓZSEF. 



AZ 1775-DIKI CSEREMISZ GRAMMATIKA. 

Midőn a „Cseremisz tanulmányokat" és a „Cseremisz szótárt" 
írtam, melyek a Nyelvtudományi Közlemények III . és IV. kötetei
ben megjelentek, még nem volt kezemnél az 1775-ben Sz. Péter-
váratt kiadott első Cseremisz grammatika, melynek czíme: Co^HHe-
nia. npHHa#Jie:>KauTm K% rpaMMaTHK'b HepeivracKaro Ü3UKSL. Említi e 
grammatikát Wiedemann, a maga hegyi-cseremisz grammatikájá
ban, s annyit mond róla, hogy az evangeliomokétól nagyon eltérő 
nyelvjárást tárgyal, — a miből azt lehetett gyanítanom, hogy nyelve 
az erdei-cseremiszhez tartozó, s hogy az egész könyv különben szer
kezetében a szint azon időtájt Péterváratt megjelent csuvas és vot-
ják grammatikákhoz hasonlít (1. ezekről NyK. I, 200.). Moste nyá
ron elékerült ezen legrégibb cseremisz grammatika is a múzeumi 
könyvtárban *), s tökéletesen annak bizonyul be, a minek hittem 
volt. Elég egy pillantás ezen grammatikába, egy tekintet a mély
hangú o-s és M-S szóalakokra, mint tudó, nuno, vo!gon$o, muno, homo 
vagy a sanú'c többesi ragra, hogy benne az erdei-cseremisz nyelv
járásra ismerjünk rá, a milyen Reguly cseremisz hagyományában 
(lásd a Cser. Példamondatokat és Cseremisz tanulmányaimat) vagy 
a két erdei-cseremisz Prédikáczióban előttünk van. És ugyanoly 
tartalom szerint egyes fejezetekre osztott szólajstromokkal ta
lálkozunk benne, a milyenek az 1775-ki Csuvas grammatikában 
vannak. 

'••) Subala könyvtáró'rsegéd úr rá akadt a szláv nyelv íí könyvek rendezése 
közben, s szíves volt engem e becses találmányról értesíteni. A múzeumi könyvtár 
példányához, mely a Széchenyi-könyvtárhoz tartozott, hozzá van kötve az 1775-ki 
Csuvas grammatika is. 
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Hogy ezen cseremisz grammatikát „ Cseremisz tanulmányaim" 
kidolgozásakor nélkülöztem, a mint most látom, nem volt valami 
nagy kár: a nyelvtani alakokra nézve nem igen találunk benne fon
tos eltérést. Azonban e részben is alább ismertetni fogom a mi fi
gyelmet érdemel. 

Fő becsét a szólajstromaiba helyezem, melyekből „Csere
misz szótárunkat" némi pótlékkal kiegészíthetjük. Mert ezekben 
találjuk először sok erdei-cseremisz szónak a Reguly-féléktől többé-
kevésbé hangzatilag eltérő alakjait; másodszor pedig egészen új 
szókat is, melyeket a Reguly-hagyományból még nem ismertünk; 
találunk hegyi-cseremisz szóknak megfelelő erdei alakokat, s végre 
némely szóknak eltérő jelentéseit. A következőkben tehát előszóra 
hangzati eltéréseket fogom tárgyalni, melyeket az 1775-ki gramma
tika *) mutat a Reguly-féle erdei-cseremiszséghez hasonlítva; azután 
a benne találtató még ismeretlen szókat, betűrendben összeállítva, 
mint „Pótlékot a Cseremisz Szótárhoz." Végre még a nyelvtani 
alakokat illető egyet-mást fogok eléadni. 

I. 

Hangzati eltérések. 
Miután az erdei cseremiszséget jobbadán csak a Reguly hagyo

mányából ismerjük, tehát annak képviselőjének azon speciális hely
beli nyelvjárást kell vennünk, melyre az ő följegyzései vonatkoz
nak. Hogy kisebb ejtési eltérésekkel való még több helybeli nyelv
járás létezik, magától is értetődő dolog, s látjuk is, hogy p.o. a NyK. 
III, 139. 1. közlött két cseremisz Prédikácziónak a nyelve, noha az 
erdei dialectus lényeges megkülönböztető jellemvonásait mutatja, 
mégis itt-ott eltér a Reguly-féle cseremisz szóejtéstől; látjuk p.o., hogy 
sokszor i van, hol Reguly e-t ír, hogy a&t szereti a Reguly-féle c he
lyett, vagy néha mélyhangunak ejt egy szót, mely R.-nál magashan
gú, p.o. tunuktem tanítok, R. tűáiiktem. így a Pétervári grammatiká
nak a nyelve sem szorosan ugyanaz a mi a Reguly-féle erdei-cse^ 

*) Ezentúl e könyvet így fogom idézni: Gr. — Egyéb idézeti rövidítések : 
B. = hegyi-cseremisz Biblia fordítás, P . = erdei-cseremisz két Prédikáczió (NyK. 
III , 139. 1. stb.); C z s Castrén (cseremisz grammatikája) ; B. = Reguly; a csillag 
(*) hegyi-cseremiszt jelent, 
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reinisz, habár egészben véve az erdei cseremiszség félre ismerhetet-
len jellemét viseli magán. Hangejtésileg körülbelül annyira külön
bözik a Reguly-féle erdei cseremiszségtől, a mennyire az említett két 
cseremisz Prédikáczió is; sőt többször épen ez utóbbiakkal meg-
egyezöleg tér el Regnlytól. De ezért még sem egyez mindenben a 
két Prédikáczióval sem, p.o. a többesi rag ezekben samic, a gr.-ban 
pedig sam'ic. 

A) Az ö n h a n g z ó k r a nézve a Pétervári Grammatika nyel
vének ilyen eltérései vannak : 

1.) i'van, mely helyett Reguly e-t ír (azaz közép é-t) ezen szók
ban: íjam úszni (B. is) : ejnm; — írem melegedni, iriktem melegí
teni : erem, erektem (*B-ban irejem, irejektem) ; inanem hinni (szint-
így P.? és *B.): enanem ; kickirem kiáltani (ugyanígy P.) : keckerem 5 
kirem verni: kérem ; kiéalam keresni (u. í. P.) : kecalam ; kiúe ken
der : kéne : kiltá kéve (*B. is) : kelda; kiner-vvj könyök (*B. is) : 
kener-vítj • —jeú ember: j ing; — sizi/dem fecskendeni : sezektem; 
lircik szökcse: sereik ; sigmle gyík : senksál'e; Singé szúnyog (*B. 
is): sengá; s7ze ősz, autumnus (*C. is): seze; —• Sieta harag (P. is): 
sede; sidán búza,: sedáng;—• tigide apró: tögede, tegede; — v i -
úem verem: vénem ; vickiz vékony (*vickiz C.) : veckes ; — miZer 
kaftán (*mizar B.): mezer; — listem tenni, csinálni (P. is) : estem. 

Gr.-ban van némely i-n kezdődő szó is, melyet bár jí-nek is 
lehet olvasni, megfelelvén Regulynál je: ided (jidal) bocskor: je-
dal; — izing (jizing) íz (ezing B.): jezeng (finnül jásen); — ifin 
len (*itin C ) : jeten. 

Megjegyezni való még i = clj R., ezen szóban: i véső: áj. 
Végre i =2 ö R., ezekben: imúe ló (*imni): ömne; ib'irtem 

örülni (*B. is) : övertem R. (übürtem P.) ; s7síe viasz ; sösiíe ,• pistem 
letenni (P. is): pöstem; viner gyolcs: vöner; — sanik villa: sanök. 

2.) Néha mutatkozik Gr.-ban e a Reg.-féle ö helyett; ide tar
toznak a következő szók: ers, bajusz : őrös; — erdez oldal: örtö£ 
R. (ördüz P.); erkanem hivalkodni: örkanem (*B. is); sermec fék 
(*sermic C.): sörmüc; — aertríe arany: sörtnö (*sörtáe C., sörtná 
B.); sen ér, ín: sön (*sün B.). Azt tekintve, hogy magánál Reguly
nál is néha egyazon szóban ö és e váltakoznak (sögör — seger, so
dor — seder, tögede — tegede), megnyugodhatunk a fentebbiek 
e-jében is; annyival inkább, mert Gr. különben az ö-t distincte meg
jelöli iő által, még a szó végén is, hol a P. orosz kézirata azt rende-

NVELVTUn. KÖZLEMÉNYEK, VI. 13 
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sen elhanyagolja (p.o. miingö e h. miingö). Grammatikánk p.o. a 
mör szót így írja : MÍöpi>; ezt: pöcöZ így : niÖHiősKT,, ezt riidö így: 
piopjö; sürgő miopriő ; s tehát elég gondot fordít az ö határozott meg
jelölésére. 

Az e, melyet mindig zárt é-nek kell venni, néha i-vel is vál
takozik : erek akarat: érik, erekan szabad: erikan, indel kilencz 
(*indeks B.) : indiks ; maré férfi : mari. 

Végre a helyett ezekben találjuk : keze bak : kaze; — &oger-
téri szarka: sogertán (*sogarten C.); kiigercen galamb : kögörcan. 

3.) A mélyhangú % helyett Regulynál szintén csak a közel 
hangzású e van: cü'irem reszketni: ceterem; — c'item szenvedni: 
cetem ; — cira fáklya: cera ; — ciTa mind (P. is) : cela ; s'irem hara
gudni : serem; sam'ir'ik fiatal: samerek, -rök; füze hold: tel^e (*'tilze); 
vagy pedig ö, p.o. cibe tyúk: őöve (*cibe C) . 

4.) Az o szereplése, mint rövid véghangzóé, mely általá
ban az erdei-cseremiszt a hegyi-cseremisz ellenében jellemzi, meg
van csak úgy mint Regulynál Gr.-ban is. Ez utóbbi csak belhang-
ban is o-t ejt, hol Regulynak «-ja van, a mi szintén csekély hang-
zati eltérés v.ö. komaka kályha : kumaga ; kogóío lepény: kogufo ; 
kokorios köhögés: kokurtus; soboc kendő : SOVUI30 (*sabi'c) ; so&or 
vászonöltöny: sovur; sobon szappan : sovun; pormo pöcsök : purmo; 
vóiok marha: vol'uk; molca fürdő : munza; lomol hamu: lomuz; vol-
gon$o villám: volgunzo ; loktozo varázsló: loktuso. — Egyedül áll 
ez: sosna disznó: sisna R. (azaz a Gr.-beli sosna megfelel rendesen 
erdei-cs. o-jával a hegyi-cs. sasna-nak) ; meg ez: poldn kánya ban-
gita: palán. 

5.) Gr.-ban u néha, ellenkezőleg mint a 4.)-beli esetekben, Re-
guly-féle 0 helyett áll; urgem varrni (*B. is) : vorugem; urza rozs : 
orza; sulem olvadni (v.ö. finnül sulaan) : solam R, (*solem); mn 
agyag : son; pudurtem, törni: pödörtem; pudá szeg: poda; puldur : 
puldor; pucumus kása: pucumos ; vurgem ruha (*B. is): vorugem ; 
vulno ólom: volne; muskundo ököl: moskundo; sőt egyszer a szó
végen is : jumú isten : júmo (a jumií-n&k azonban még hangsúlyo
zása is különbözik; *B. úgy mint R., t. i. júma). 

A magashangú fi ellenében áll w ezekben: tunemam tanulni 
(v.ö. finn tunnen) : tüiíemam ; tunuktem tanítani (P. is) : tünüktem; 
tuhalam kezdeni (P. is) : tüngalam; turedam aratni: türedam; tuZem, 
ezer (v.ö. finn tuhante) : tüzem. E helyett: urbeze gyermek = erbeze 
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R., azt hiszem ezt kell olvasni: ilrbeze, mely erdeiesen a hegyi
cser, irveze-nek felelne meg. 

6.) A mint u az o-val, úgy néha ű is ö-vel váltakozik a Gr.-beli 
és R.-féle nyelv között: kligercen galamb; kögörcan; Mrem boro
nálni : mrem R. (ellenben Hlrci borona R ) ; mdür csillag (megfelel 
*áiíí*VB.); södör; tükík dunyha: tösak; müngö vissza (P. is) : mőngö ; 
rilbüz róka (*ribii): rövöá. Ide vonható ez i s : vürüZ á r r : vérez. 

Magas- és mélyhang váltakozása: küzem fölhágni (*kuzem 
B): kuőem; tünük füstnyilás (még közel áll a tatár tünlük-hez): 
tuno ; píirö méhser: pujro. 

Gr.-ban van pilcö szarvas =pice R., mintha amaz erdei s emez 
hegyi-cser. alak volna (ü — i). 

B.) M á s s a l h a n g z ó k a t illető eltérések. 
1.) Két önhangzó közt álló b megfelel Reg.-féle v-nek: ilyen 

b van rendesen P.-ban s a hegyi-cs. B.-ban is : abá anya: avá, oraba 
szekér: orava; ib'irtem örülni: övertem; übüra szúnyog : üoüra ; k-o 
baíte bőr: kovaste; kubulco nyirfajd: kuvulfío; kílbar híd, padlat: 
küvár; üoboc kendő : íovulgo ; sobor vászonöltöny: sovur; &obon 
szappan: sovun; Mbül nyál : süvül; tobalem esküdni : tovatlem; 
saba kasza: sava ; sorbolem kérni: sorvalem; sobala kanál: sovalá; 
sobo tenyér: sovo; rilbüz róka : rövöz; lebedam fedni: levedam; keéi-
bál dél: kece-val. — Ugyanez történik r után i s : tiirb'ú ajak: türvü. 

2.) Gr. nyelvében van c bizonyos szók elején = o" Regulynál: 
e sajátsága közös P.-val, s a *B.-val ; példák: carnem megszűnni: 
carnem; camanem sajnálni: camanem (átallani) ; canga szarka: can-
ga (holló); cang harang : cang; cibe tyúk: cöve; c'ira fáklya: cera; 
c'item szenvedni: cetem; c'it'irem reszketni: ceterem; con lélek: con; cal 
szürke : cal; ctia mind: cela. Ugyanígy szó közepén is (leginkább r} 

l) n után) és szó végén : kace vőlegény : kace ; — mm'ic többesi rag: 
§amoö; kickirem kiáltani: keckerem; küpcük párna: küpcük; -g'ic 
-tői: -geő; ulgece: ulgece; aermec fék : sörmüc ; sircik szökcse : ser
eik ; tue.ee onnan : tuzec; puldurco fürj : puldurco ; küdiircö menny
dörgés : küdürtsö (-rcö). Néha a Reguly-féle alaknak már lágy á-je 
ia van n után : moksince menyhal: moksunzo; molca fürdő; munáa. 

3.) Az előbbivel összehangzólag $, és z is találkozik Reguly-
féle g, 1 helyett, leginkább 1 és n után: ukMn$am okádni: uksin-
zam; kojon$em mutatkozni, jelenni (kojzem P.): koncem; singem 
tudni: sinzem; Mn$am leülni: sinzam; lin$altem sózni: sinlaldem; 

13* 
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Horgen$e serke: Sorgenze; tengez tenger (még közel áll a tatár teli-
giz-hez) : tengez ; sínjfi szem : sinza; volgon$o villám: volgun/o; lok-
tozo varázsló: loktuso ; t'iJze hold: tel^e. 

A Reg.-féle c-nek még t' felel meg ezekben: aía atya: aci; 
paia bárány: paca; küíük rövid : kücük. 

4.) Némely szók végén az eredetibb Reguly-féle fts-nek egy
szerű s felel meg: joZas nadrág: jolaks; südüs abrincs: südüks ; 
rual kovász : ruaks; indék kilenez : indiks; kandák nyolcz : kan-
dakse ; pilis, fül: piliks. 

5.) Gr.-ban, úgy mint P.-ban és *B.-ban, még lt van a Reguly
-féle ld ellenében: koltem küldeni: koldem ; poliók gomb : poklos ; 
s ide valók általában -altem, és a passiv -altam = -aldem -aldam 
végű igék. 

6.) Gr.-ban n, mint P.-ban is, = Reg.-féle ng, ezekben: ümő 
békés : üngse ; iunalam kezdeni (P. is): tüngalam; kidan búza: se-
dang; jen ember: jing. 

7.) Mássalhangzók átvetése: jőkkarge vörös, jokkargem vörö
södni : joksarge, joksargem R,: vmka, száj : usrna. 

Assimilálódás : undo nyárs = umdo R.; ellenben umdida po
loska = andida R. 

C.) Néhány egyéb és különösebb eltérés. 
Van Gr.-ban egeremet pók = egerémse R.; paüémek darázs = 

pacémke R.; megjegyezni való, hogy a hangsúlyozás mégis egyező. 
Gr.-ban van ellalem ölelni (*B. eltalam) = engdalam R., két

ségtelen, hogy a két alak egymással azonos : a hangviszony olyan 
mint a finn kuunfele-hen e h. kuidtele (hallgatni, ettől: kuule hallani). 
Hasonló példa ez : molca fürdő — mnúza R., a csuvasban, honnan is e 
szó hihetőleg a cseremiszbe átkerült, van molfyt, de monfa is; furcsa 
e mellett a hegyi-cseremisz momoca, mamuca. 

R.-nál van oiem beszélleni, G.-ban ez ige ojlem, s így rendes 
denominativumnak mutatkozik oj beszéd névszótól. 

Úgy mint P., Gr. is ezt használja kertam „posse" =£ ketam R., 
a hegyi-cs. alak szintén: kerdam, kerdam, 

A P. béli ezen igének: kojzem jelenni, mutatkozni, megfelel 
koncem R. E kettőt közvetíti a Gr.-béli kojon$em alak. 

Gr.-ban van kurzam futni, összevonva ebből: kurguíam R. és 
B. A gutturalisnak eredeti voltát bizonyítja a finn karkaan (inf. 
kafata). 
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Gr.-nak egyik helyén van jandau üveg, de másutt megint jan-
dar} mint *B.-ban is. Legbiztosabbnak vélem, hogy a jandau-t saj
tóhibának tartsuk, valamint a Reguly-féle jandapka-t is íráshibá
nak, s helyette ezt olvassuk: jandarka. 

Furcsa alak ez is: jerner nyereg = ener • nom kevésbé furcsa 
pedig a *C.-féle örtner is, a melylyel jerner jóformán egyező. A 
Reg.-féle ener egészen = csuvas iner, s úgy látszik, hogy a jerner, 
örtúer csak elferdítése az idegen in&r, ener szónak. 

Összevonás: ser tej — siizer R., siser B.; serből tejföl = sit-
zer-val R. 

A „tenni" ige, mely R.-nak estem, Gr.-ban (valamint P.-ban 
is) így hangzik listem. Hogy és miért az l-es alak eredetibbnek te
kinthető, 1. NyK. IV, 152. 1. 

Figyelemre méltó Gr.-nak ezen szóalakja is : Kerge sor, rend 
= jerge R., mely a csuvasban is található mint jirge. Mindazon
által jó finn-ugor szónak kell ezt tartanunk, a melylyel egy a 
finn jarki ordo debitus, series (jcirjestansci egymásután, jarjestan 
rendezni). 

II. 

Erdei-cseremisz szók. 
Pótlék a Cseremisz Szótárhoz. 

Agá eke; szántóföld; Gr. még e szólást adja: agám Hitem (tkp. 
aga-t teszek) s= szántok. 

azaplem csudálkozni. — Ebből megfejthető P.-beli ezen té
tel: iinzas logalen azaplemas, = „irigység", a mi tkp. szóról szóra: 
„szembe találva csudálkozni (megütődni)." Az azaplem ige külön
ben csuvas-tatár eredetű, sőt az alapszóra azap-ra, nézve arab eredetű 
s s a%oh csuda; s így a NyK. III, 399. 1, elésorolt szókhoz sorakozik. 

amirgem „megpiszkosodni", és ennek causativuma: 
am'irtem „megpiszkosítani." 
emercak (jrt) „nyeregpárna", v.ö. fent e lapon Jerner, ésavot-

ják enercak; csuvasúl incir$ik, a tobolszki tatároknál: inircak. 
ilik&e „élő." Szótárunkban csak Hliksa B. van. 
or ludo „telelő récze" (Kriechente, anas querquedula). Meg

lehet, hogy a Szót. *or-jához tartozik, mely árkot teszen; tehát „árok 
récze"-nek értelmeződik, 
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uBtem „hívni", uMalam (ír.). Szót.: üiam hívni. 
umalem „aludni", 1. Szót.-ban omo alatt. — R.-nál malem, a mi 

elül kopott alaknak tűnik ki, mint p.o. zarga = uzarge, zga = uz"gá, 
hkal = uskal. 

ulán „bővölködő, bőséges", v.ö. ulán lia&, Szót-banulam alatt. 
umnem „gondolkodni", azaz us-mnem (v.ö. Szót. sonem és ws 

ész). Az usanem tehát körülbelül annyi, mint „magában gondolni." 
ups „sipka." — Talán üp haj-hoz tartozik, s (k&, = nnn -nkse) 

képzővel, v.ö. finn kaulukse nyakra való, kaula nyak; cser. jolas, 
jolaks, ettől :jol láb. 

ukrá (oz) „foghagyma", csuvasúl: 'i%rá. 
ültem „imádkozni valakihez" (c. acc. jumúni); = *ult- B., s kü

lönben a magy. áld igével azonos, mely épen úgy ímaá-ban is meg
van, mint a cser. ult a jumuldomas imádkozás (jumo isten) szóban. 

üpsam „szaglani (szaglik)." —Regulynál, 3 *B.-ban is ez ige 
az em igeragozáshoz tartozik: Upsern. 

kanaltem „megpihenni", megvan *B.-ban is. 
ka&kem „savanyodni"; Szót. csak mint *cser. szót hozza föl. 
karúm puem „veszekedni, czivódni." Szó szerint, minthogy 

a karúm nyilván accusativusalak „kani-t adni." E karú nem lehet 
más mint a tatár karyau szidás (akarya igétől); v.ö. a magyar „ká
romkodni." A votjákban is megvan karú ezen összeköttetésben: 
karú karó „karu-t teszek" = gyalázok. 

kazla „csíz" (madár). 
kánde „kék." Megmagyarázódik ebből a Szót.-beli kándo-vuj 

„kék virág a gabonában" = „kék-fej," 
karVik (at) „ablakráma, ablak"; v.ö. csuv. karlik karfa. 
kazd párna (<rr) „kis ujj" = csuv. ko%a pome. 
kerém „kötél, zsineg." — Szót.-ban csak *. 
keíam „sompolyogni, kullogni; elakadni sárban/' 
kepsiltem „lánczolni, kötözni." — Szót.: *kapsiltem. 
kicke „bogyó"; *szintén (1. alább 213. 1.). 
kolozo „halász." — Nem származhatik egyenesen kol hal-tói, 

hanem föltesz egy a finn kalasta-, kalaa- (halászni)-nak megfelelő 
igét, melynek nomen actorisa lenne (olyan mint loktozo varázsló = 
loktmo R ) . 

kodolam „kísérni." — Szót.: *kodolam B., kodaiam C. K. 
korzange-vuj „tengelicz" — v.ö. Szót. kormnge lapu. 
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kol-kocson czerkó, csér/' tkp. „hal-evő"; koc&o a kockám „enni" 
igének nomen actorisa. 

koma „vidra." 
komán kinde gömbölyű pástétom neve; tkp. „héjas kenyér"; 

v.ö. Szót. kom héj. 
kon-mdo libatopp (ehenopodium), tkp. kon-íií v.ö. Sz. kon szapu. 
kwűtetlam „szakadni", Regulynál az -em ragozáshoz tartozik: 

ku&ketlem. 
kúrnus, „kánya", v.ö. Szót. kúrnos „holló." 
kií&tem „parancsolni, tiltani." — Talán a íinn kiiske- igét le

het a &its£-ben fölismerni, további t képzővel. 
kubá „öreg asszony." Igen érdekes szó. Mert nyilván össze 

van vonva ebből: kugu-abá, ku-abd „nagyanya" (a mit az egyező 
hangsúlyozás is bizonyít), s minthogy kubá megint a magyar kofa 
(vetula, anus Moln. A.) szónak a mása, ez is c szerint összetételnek 
mutatkozik, ko-fa = ku-abá} ku-bá. — Az abá avá (R.) szó külön
ben sem a magyarban, sem a íinnben nem mutatható ki ; ha csak a 
napa-hsux és íinn anoppe (socrus)-ban nem rejlik, ezek is összeté
telek levén: n-apa, an-oppe ; ez utóbbi valószínű is, tekintve, hogy 
az abá szó a mordvinban (avá) szintén a „socrus"-ról is használtatik. 

kütö „pásztor." — Reg.-nál ez kütücö-nek hangzik (*kitöza)i 
az ezekbeli képző cö, za annyival kevésbé hiányozhatik, mert a szó 
idegen eredetű (<rr), S már az eredeti idegen alakjában is megvan e 
képző (csuv. küdüze), mely nem más mint a török-tatár foglalko-
zásneveket képző $i. Ezért a kiitö-t hibásnak kell tartanunk. 

jüMemam „hűlni, fagyni." Szót.: jükWö hideg, és jüksem meg
hűlni ; jüksemam az m denominativ képzőt (NyK. IV, 56. 1.) láttatja. 

jumal, ezekben: jut-jumal „észak", kecibal-jumal délszak. — 
Regulynál „észak" jut-pel, azaz „éj-fél", *B-ban :jut-nimal azaz „éj-
alj." Ez utóbbi világossá teszi, hogy jut-jumal sem egyéb mint 
„éj-alj", azaz jumal egy a Reguly-féle numal ( = *nimál) szóval. 
Különben azt lehetett volna gyanítani, hogy jumal = finn jumala 
isten, föltéve t.i. hogy e jelentés eredeti hitregei képzelet szerint, 
„ég" jelentésből fejlődött. Azonban az imént fölhozott adatok (hogy 
numal alj = *nimál, s hogy jut-nimal „északot" teszen), e véle
ményt meg nem engedik. Hozzá járul, hogy maga Gr. is hozza föl 
ezt: jumalne = „alatt", a mi P.-ban numalne. 

jorlomal „szegénység, nyomorúság." — Szót.: jorlo „szegény, 
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nyomorú" P. — A mas igétől nomen actorist képez (NyK. III, 429. 
1.) s itt látszólag melléknévtől (jorlo) képez nomen abstractumot. 
Azt hiszem, hogy itt, a közvetítőül szolgált ul „esse" igető eltűnt, 
s hogy jorlomas ebből eredt: jorlo-'lmas (jorlo-ulmás) „szegény-lét 
= szegénység." 

jaklaká „fiatal ember, legény." — A Szót.-beli jakiaga „si
ma, síkos" szót aligha lehet a „legény" jelentéssel összeköttetésbe 
hozni. 

juktem „olvasni (könyvet)." —Ezen ige ajuk hang-tói szár
mazik, s P.-ban ezt jelenti: „hangoztatni, hangosan mondani." 

juldem „motólálni (fonalat)." 
cangd „szarka." — Regulynál canga „hollót" jelent. 
catífik „függöny." 
cajpk'in (az) „postakocsis": = tatár capkun futár. 

cerle (<rr) „beteg." — Szót. cer betegség, beteg; cerlanem meg
betegedni. A cerle a csuvas-tatár eredetű le képzővel van, melyről 
NyK. III, 422. 1. szóltunk. 

cialgem „festődni", ettől : cia festék, szín. 
cidem „késni." — V.ö. *cidrák kodam késni B. 
cikmá „kert." 
cíbiúege „csibe." — Regulynál cöv-ige} azaz „tyúk-fi." A c'i-

binege első része vilin genitivusalak. 
cogem „rábizonyítani valakire." — Szót. *cagem. 
cojá „képmutató." — Összevethető Szót.-ból sojá hazugság, 

sojace hazug, s úgy látszik, hogy egy cojá alak is volt, mely Gr. 
nyelve szerint coja-yh lett. Azonban magában Gr.-ban is van ez : 
soják „hazug" és eojá „hazugság." 

cotyodemdem „megerősíteni." Szót. catkada „erős" Regulynál 
is, és *6atkedemdem megerősíteni B. — A colyod- megint a mély
hangú erdei-cseremisz hangjellemet láttatja. 

cumurtem „összenyalábolni." — A Szót.-beli cumurgem össze
halmozódni igéhez való causativum. 

Mnd'ik («) „iskatulya." — Szót. *sindtk B., különben arab-ta
tár szó: sanduk. 

sertúe „fűzfa." — Gr.-ban az „arany" is sertúe (R. sörtúe), 
„fűzfa" pedig különben mind a két dialectusban ua. Hihető, hogy 
Gr. valamely Sertúe ua (arany fűz) nevű füznemet említ, s az ua-X 
kihagyta. 
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íi&te „tarka harkály." 
sistán „viaszos", ettől: siste viasz sssösíe R. 
untalan mdo „sóska", tkp. sósfü; — sinialán sós R. 
Ulti „keresztcsont tája." 
somakán „beszédes." — Ehhez tartozó: sornak szó, beszéd. 
solostam „lopni." — Szót. csak: ^'solaítam, soUtam. 
l*orom-pondo „gereben, gereblye." — A pondo = *'panda, Reg.-

nál vondo „bot." A sorom-ban eszköznevet gyanítok (nomen instru-
menti), milyen p.o. ket-mosmo (1. NyK. 182. 1.), melynek igéje a finn 
haraa (if. harata gereblyéznfl-vel azonos. 

&uré „posz-méh"; — v.ö. surem szúrni. 
suduhik „rét, füves"; ettől: sudo fü, a tatár eredetű luk kép

zővel (NyK. III, 427.1.). 
SÍÍS7Ö „szíj." — Szót. %i$te C. 
Mdür „tengely"; v.ö. südilr orsóf'a. 
tagdús „barát." — Aligha nem hibás, e helyett: tandv& vagy 

tangdns, v.ö. tang „barát" R., mely szó különben csuvas-tatár, és 
joldas, mely szintén a cseremiszben eléfordúl. 

tan'ik (az) „tanú." 
• tar (<rr) ^köles." 

tengé „pénz." — Szót. Hanga B. 
terké „tál"; — v.ö. votják terkitél; és Szót. *trcín caska (azaz: 

tiran c.J tür alatt. 
t'ií „toll", 1. pisM. 
t'ilmac „tolmács." — Meglehet, hogy egyenesen az oroszból 

(tolmáö) vétetett át. 
tobal'iktem „összezavarni." —v.ö. tovangdem összebonyolítani R. 
tugidar „leánykérő", CBan, és tugularce „leánykérő asszony" 
— Nagyon furcsa szók ezek: különösen nem tudni, miféle 

ce az, mely a tugularce-t nőneművé teszi. 
tuják „olvasó (lector)." —Nyilván az „írástudó" embert akarja 

e szó jelölni, s így nincs kétség, hogy az orosz dijak (flbflKi^-ból lett. 
tul-vuj „üszök", tkp. „tüzfej", oly összetétel, mint pul-vvj térd. 
tűje (<rt) „teve." A tatárból. — A *B.-ban e helyett az orosz 

verblud, velblud van használva. 
tüngdem „feszíteni, hajlítani." 
tiimém „millió"; v.ö. tatár tuman, magy. töménytelen. 
sajlem „szépíteni", ehhez való •' sae, saj szép. 
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saíka „virág"; (ÖT) = csuv. éeÁkci, tör. cicek. 
serem (crt) „írni", serkalem (fi\). — Szót. **irem, sirkalem. 
sijdn „kár, veszteség"; = csuv. sijdn sérülés, kár, veszteség. 
ÜMA; „kezes, túsz"; = *(l. alább 213. 1.). 
*tt«í „lakat"; — v.ö. saravoc „kulcs" R., mely e szerint tkp. 

„lakat-fark" (poé); *B.-ban sarabdc. Más esetben is a szókezdő p, 
összetétel alkalmával két önhangzó közé kerülvén, b, v-vé lágyul, 
p.o. kudo-vece, kudo-bice (pece) házudvar. — A swm-ra nézve v.ö. 
még az attól képzett igét seralem elreteszelni, *suralem B. és, a hon
nan való, a csuvas kurd lakat. 

nehne „magv." — Szót. *niismü. 
nerep («) „pincze", = csuv. nülirep, mely megint az arab-ta

tár magreb-höl változott el. 
nértme „halikra"; talán a nörtem áztatni igéhez tartozó. 
no&mo „szájpadlás"; R.-nál „halkopoltyú." 
nuz-mdo „csalán"; Szót. *«MZ C 
nüskemam „tompulni", nmkemdem „tompítani", = *niékemam, 

ni&kemdem, ehhez: nmkö (*niske) tompa. 
nttgar (W) „szolga" = tatár nöker „szolga, katona." 
pdtír „erős"; v.ö. votj. bat'ir, magy. bátor; persa-török szó: 

bahádurf behádir. 
pap „kenyérmorzsa." 
papka „gomba." Más szó R.-nál: pongo. 
pecke „hordó." — Orosz szó = 6oc/í«. 
pembe „erdei pinty." 
pitém „reményleni, bízni" és pit'imas, „remény." — Megje

gyezni való, hogy a magyar fíb(znilt igével egynek látszik a pii-
cseremisz ige, tekintvén, hogy a magyar z nem egyszer eredeti t 
hangból ered, mint p.o. ezekben kéz, víz, vezetni. Különben a bíz igé
nek nem ismerjük más ugornyelvbeli hasonlatát, hacsak a únnpita-
„ tartani" ige jelentését a „bízás, reménylés"-félével rokonítható -
nak nem találjuk (v.ö. valamit tartani valakire). 

pist'il „toll." Ezen szót összetételnek tartom pis-Vii „éles-toll", 
v.ö. pise éles és mord. tolga, m. toll, és hegyi-cser. calko (finn sulka) 
szókat. 

pilkom „ég, égboltozat." Megvan ezen összetett szó *B.-ban 
pjül-konij pil-kom, 1. pil „felhő" alatt. 
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pojondarem „gazdagítani"; = *pajdarem. Különben megvan 
pojem „gazdagodni14 is = R. 

portós „nemez." — R.-nál: postos; *parta& C. — Erre a Szói
ban azt mondtam volt: „ut videtur paltas est restituendum." De 
most már inkább a Reg. postos-át tartanám hibásnak, mert két egy-
mástól független forrás szól ellene. 

polto „maláta, szalad." 
pmem „elhallgatni"; v.ö. Szót. posem elcsendesedni. 
pmkérme „mogyorós (bokor, erdő)." — Nyilván &püM dió, 

mogyoró szóhoz való, mely így meg is van Gr.-ban. E szerint puh 
kerme helyett ezt várnók: püMerme; amabban oly hangzó-átvetés 
látszik, mint ebben: joskarge Gr. = jokmrge R. — A püks szónak 
rokonai, mord. paHii, finn piihkinü. 

purlum „kóstolni"; = *purlam B., 1. puram. 
pügö „görbefa (a lóigán)"; = *pw</a C, püga B. 
piigülmö „makk." Szót.-ban erre van egeXe. 
püto „böjt." Megjegyzem, hogy két helyen (12. 56. 11.) hozza 

föl Gr. e szót, mely nyilván a magy. bbjt-nek felel meg. A „böjt" 
elnevezésére a csuvas nyelv a tibe „száraz" szót használja (tibe kon 
száraz nap, böjtnap) s ezen észjárás nyomán a finn p&uta „száraz 
idő" szót lehetne még a piitö böjt mellé állítani. Ezen finn poukt az 
észtben már pbud lett. 

pütüúak (at) „egész, mind." — Csuvas-tatár; másképen erre 
helá (*cile) szó szolgál. Ezt azonban (c'iXá) Gr. többesinek mondja, 
azaz több egyesekről érti. 

pütilránge „denevér" — 1. vodo püttírdnge, 
pün$er „fenyves erdő"; = pünzerla R. Az ebbeli la képző 

(NyK. III, 427. 1.), mely valamely összességet jelent, e szerint az 
erZa-nak, a mivel pünzerla a pünzö fenyü szóból alakúi, elváló ré
sze. V.ö NyK. III, 427. 1. küjerdn var, melyben *küjar a pün%er-hez 
hasonló képzésű szó. 

pr'is „kandúr, kanmacska." 
vak&am „kiteríteni." — Innen a Szót.-beli vakUee, „ágy", -tes 

képzővel (NyK. III, 432. 1.). Gr.-ban különben „ágy" vakí, képző
vesztett névszóalak. 

vapk „háló, gyalom." 
varaksén „fecske." 



204 BUDENZ JÓZSEF. 

vet vulno „ólom." Gr.-ban vulno „czin", de mit jelent a vet 
magában, nem tudom. 

vocko „kis kád, csöbör." — R.-nál vocko iizgar „konyha-sze
rek", a melyek tudvalevőleg nagyobb részt edényekben állanak. A 
toc&o-nak tehát semmi köze a csuvas-tatár vozak „tűzhely" szóhoz, 
melyre a Szót.-ban vocko alatt utaltam. 

vodo ptíttiránge „denevér." Szót.-ban vod fordul elé ebben : 
egereimé cod pókháló R., de ebből még nem világosodik meg a vodo 
pütiiránge valóságos jelentése. 

méke „zsák." 
muzo „császár-fajd" és muzo-mör „kövi szeder." 
münder „vánkos." 
rüdö „fa-bél"; =*erdaC. 
riipsem „ingatni, hintázni" és rüpsctm „ingani, hintálódzni." 

Látjuk, hogy a benható ige az «w-igeragozáshoz tartozik, az át
ható ige meg az em-féléhez, hasonlóképen mint van p.o. kodam ma
radni és kodem hagyni, temam telni és temem tölteni (1. NyK. IV, 
G2. 1.). Szintígy *B.-ban is rüpsem átható (ingatni, ringatni), s ha 
líeguly ugyanezt benljatónak adja (inogni), ezt már most tévedés
nek kell tartanunk. 
I lep ebben: vuj-lep „fejtető." Szót.-ban van Hepka, lepka „hom
lok, kdponya", alakra nézve a lep-nek díminutivuma. 

feps „bölcső"; v.ö. mordvin lafé. 
lopká kürtnö „ekevas, ásó." 
lopsdnge „darázs" és általán „bogár." Reg.-nál csak „bogár." 
luj „nyest." 
lumvz „czóboly." 

/ III. 

Nyelvtani alakokról. 
Az 17 75-diki Cseremisz Grammatika egészben véve, s kisebb 

hangzati eltéréseket nem tekintve, az erdei-cseremisz dialectus nyelv
tani alakjait épen úgy adja, a mint azokat Reguly hagyománya 
után (lásd NyK. III.- és IV.-ben „Cseremisz tanulmányok"-at) is
merjük. De azért mégis találunk benne egynéhány figyelemre 
méltó eltérést s egyéb érdekes megjegyezni valót, a mit a követke
zőkben eléadván, az említett „Tanulmányokhoz", mint függeléket 
hozzácsatolni kívánok. 



AZ 1775 KI CSEREMISZ GRAMMATIKA. 205 

1.) Á névszók t ö b b e s i r a g j a (NyK. III, 433. 1.), mely 
Regulynál-samoc, Cs. Pr.-ban sawuc, Gr.-ban -~&amic} mint általában 
a Gr.-beli nyelv a c-t szereti, hol R.-nak c-je van. Ez tehát csak 
hangzati eltérés. Megjegyezni való, hogy Gr. a többesi névszókhoz 
is járultatja az úgynevezett vocativus-ragot (m), a mi azonban nem 
más, mint 1. személyi birtokosrag (mintha a magyarban p.o. a ba
rátom szót vocativusi alaknak mondanók), mert hívó (szólító) szó
alakot mindig csak az első személy használ, s igen természetes, hogy 
a hívottnak magához való viszonyát is fejezze ki rajta (a mit ren
desen tesz is p.o. a magyar nyelv: édes anyám / apám/ uram/ ba-
rátow / ellenben németül: vater! mutter ! lieber freund! stb.). Voca
tivusi alakok gyanánt hozza föl Gr. p.o. ezeket (egyes számban): 
aiajém atya, abajém anya, jumujém isten, s ezek igen alkalmasan 
elé is fordulhatnak. De ha a úergé sor,, ví erő, mardél szél, kómo 
út paradigmáiban is ki vannak téve a vocativusok : nergém, mar-
dezém, vijém} korném, ez jóformán csak a paradigma teljessé tétele vé
gett történt, mert in praxi aligha volt a cseremisznek ilyen vocativu-
sokra szüksége. Azonban alakra nézve, oda értve a hangsúlyozást 
is, megegyeznek ez utóbbiak az 1. személyi birtokos raggal való 
alakokkal, melyeknek jelentése: sorom, szelem, erőm, utam. Kivé
telt tesznek ellenben a fentebbiek : aiajém, abajém, jumujém, mert 
ezek mint egyszerű birtokosragos alakok így hangzanak Gr.-ban: 
aíám, abám} jnmém. De látni való, hogy emezek mégis amazokkal 
azonosak, s hogy hívásra (megszólításra) csak némi hangnyomaték 
kedvéért használtatnak a hosszabb alakok. Mert a Reguly-féle egy
szerű birtokos alakok (aciem, avajem) épen ezen hosszabb atnjem, 
a&o/era-féléknek felelnek meg. Jumo-tól R.-nál is van jumem. — 
Azt mondám, hogy Gr. a többesi-ragos névszón is kiteszi a voca-
tivust: aíasanncém, kornosam'icém stb., a mi annyi volna, mint Í. 
szem. birtokosrag többesi-ragos névszón, a mire Regulynál nincs 
példa. Lehet ugyan gyanítani, hogy Gr. ezen alakkal csak a pa
radigmát akarta kiegészíteni: de másrészt, a hegyi dialectusban is 
Castren szerint a vülii többesi rag után állanak birtokosragok (NyK. 
III, 436.1.), s így nem lehetetlen, hogy a Gr. irója csakugyan egyik 
vagy másik valóban használt ilyen alak után képezte a többit, a 
mire mint grammatikus magát följogosítva érezhette. Hogy azon
ban ilyen -samVcem-féle ragos alakok, mint birtokos-ragosak, nem 
io-en lehettek a Gr. szerzőjének ismeretesek, nem csak abból tűnik 
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ki, hogy más személyragokkal valók (p.o. -samicét, -mm'icna) nem 
fordulnak elé, hanem abból is, hogy az egyesi birtokosragos név
szónak egyszersmind többesi jelentést tulajdonít, p.o. aíám=zatyám 
és atyáim. E részben a cseremisz nyelv a finn nyelvvel egyaránt 
tehetetlen, mely utóbbi szintén p.o. az egy isani alakkal fejezi ki 
az egyes és többes birtokot: atyám, atyáim; szintígy isasi atyád, 
atyáid, isiimmé atyánk, atyáink stb. 

2.) A b i r t o k o s r a g g a l való névszók hangsúlyozását Re-
guly (1. NyK. III, 434. 1.) nem jegyezte meg. Pedig ennek némi sa
játsága van, a mint Gr.-ból látjuk. Ugyanis az egyesi 1. és 2. sze
mély ragja mindig magára vonja a hangsúlyt, a többi ragok mel
lett pedig ott marad a hangsúly, a hol az egyszerű ragtalan szón 
is volt, p.o. 

abá anya: egy. 1. ábám, 2. abdt, 3. abdze. 
több. 1. abdna} 2. abáda, 3. abást. 

kórno út : egy. 1. komám, 2. komét, 3. kórnozo. 
több. 1. kórnona, 2. kórnoda, 3. kórnó&t. 

jongéz íjj : egy. 1. jongeZém, 2.jongezét, 3. jongézZe stb. 

Ebből látható, hogy néha már a hangsúly által különbözik az 
egy. 1. személyragos alak az egy. accusativustól, p.o. jongezém íj-
jam, ellenben jongézem íjjat; mardezém szelem, mardéZem szelet. Ki
vételt teszen %ólo öcs, mely hangsúlyát megtartja : sdíom, MXoc, üólozo. 

Az egy. 2. birtokos-személyrag Gr.-ban, a nominativusban 
et, t, mely azonban ellágyul ed-áé, ha a casusalakokban önhangzó 
következik rája, p.o. nilgarét szolgád, gen. nllgaréd'in, acc. nügaré 
dím. Ebben soXoc a t helyett c van, mint p.o. az igeragozásban is 
a praet. egyesszámi 2. személy ragja t helyett c, illetőleg c-nek 
hangzik. 

3.) Az alap s z á m n e v e k nek Gr. szintén ismeri az 1-től 7-ig 
terjedő kétféle alakjait, egy rövidebbet (melléknévit), s egy hosszab 
bikát (főnévit). Amazok így hangzanak: 1. ik, 2. kok, 3. kum, 4, 
riű, ("). vic, 6. kut, 7. Hm, p.o. kid jeú hat ember; ezek a következők: 
1. iktet, ikte, 2. kóktot, 3. kúmut, 4. nilit, 5. vízit, 6. kiidtd, 7. simít. 
— Közös: 8. kandds, kanddse, 9. indés, indése, 10. lu stb. (1. NyK. 
III, 43G. 1.). — A főnévi számnévtől collectiv-alak származik: kők-
ton, ketten, kúmutun hárman, p.o. nuno kokton iíébe ők ketten vol
tak, nuno kumutun isfüt ők hárman tették (1. NyK. III, 439.1.). 
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A sorszámnevek ilyenek: vese második, kúmso 3-ik, nűim&e, 
vízinüe ; többet nem hoz föl. Az „első" is csak tévedésből került az 
ihte mellé fordításúi. 

4.) A személy-n é v m á s o k (NyK. III, 440. 1.) Gtr.-ban: 
miú én, fiú te, me mi, te ti. 3-ik személy helyett a mutató túdo az, 
ő, núno azok, ők. — A lan raggal (III, 450.) : maldm, malaném, mal-
ném nekem ; talanét, tahiét neked ; málaná, mcílná nekünk; talandd 
nektek. A lec (Uh) raggal (III, 451. 1.): milecém tőlem, filecét tőled, 
melecnd tőlünk, teledet tőletek. 

Mutató névmás kettő van, úgy mint Regulynál, egy távolra 
mutató (mely egyszersmind a 3. személynévmást helyettesíti) mély
hangú, s egy közelre mutató magashangú : túdo az, több. núno azok ; 
Vide ez, több. n'ine ezek. 

A kudo kérdő és relativ névmás (mely, melyik) többes-számú 
személyragokat is vesz föl: kúdona melyikünk, kúdoda melyiktek, 
kúdoU melyikök (dativus: kúdolanna, kudolanda, kudostlan. 

A ske reflexív névmás személy- és casusragokkal (1. NyK, III, 
445. 447. 450. 11.) így hangzik: 

acc. 1. Vcémem, 2. skéndem, 3. skénzem. 
sksnám, Ikendám, zkéne&tem. 

gen. 1. skémen, 2. skénden, 3. skénzen. 
skenán, skendán, skénesten. 

dat. 1 skan, skaném, 2. skanét, 3. skanze. 
skánna skánda, skanzst 

A személynévmások genetivusai önálló possessiv névmások gya
nánt szolgálnak (NyK. III, 447. L). Használatukról Gr.-ban egy 
példát találunk : izdple fiúin aídd'im abad'imdt fi'úin'im tiszteld a te 
atyádat, anyádat is a tiédet ( = a te anyádat). 

5.) A p o s t p o s i t i ó k n a k Gr. csak egy igen hiányos jegy
zékét adja. Eléfordúl azonban benne ónfiolno „előtt", = onfiolno R,, 
mely NyK. III, 455. 1. (6, a) már szintén mint postpositio van föl
hozva, noha Regül y csak adverbiurai használatára ad példát. — Ta
láljuk benne ezt is : lanén „-ért, végett", = *lanin B.; Regulynál 
azonban -lan lián, (1. NyK. III, 470.1.) — Továbbá umbálne „rajt" 
umbdke „rá"; ezen jelentéssel használja P. is az umbal-t, v.ö. III, 
139.: c&rke umbalan memnan „templomunkon"; Regulynál erre a val 
alapszó szolgál (valne rajt, vak rá, III, 455. 1.), míg umbal „túlsó" 
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(umbálne túl, umbáke túlra). — Ez isijumálne „alatt" legközelebb 
áll a P.-beli numálae-hoz; Reg. lüvalne (v.ö. fent 199. l.jumal). — 
A Reg.-féle sengálne mögött, sengac, mögöl, így hangzanak Gr.-ban: 
sengélne, lengéé. 

6.) Áz a d v e r b i u m o k jegyzékében Gr. ezt is fölhozza: t'i-
d/in, „e módon, ígyen", azaz a t'ide mutatónévmásnak modalisát; 
az „úgy" más raggal van túge, a „hogy" kúze, mint R.-nál is. A fi
áin képzése ugyanaz mint a mord. kodanci „hogyan", stana ugyan, 
íaftana ígyen adverbiumoké. 

7.) Az i g e r a g o z á s tárgyalására nézve Gr.-nak azon be
csülni való érdeme van, hogy az egyszerű önhangzós praeterítum, 
és az s-képzőjü praeterítum hovatartozását helyesen fölismerte, s 
határozottan amazt az am praesensű igéknek, emezt pedig az ef
féléknek tulajdonítja. E részben Gr. szerzője sokkal több éleslá
tást s helyes Ítéletet fejtett ki, mint 1836-diki kazáni nyelvtaníró 
utódja, ki minden igének mind a kétféle praeteritum-alakot tulaj
donítja. Magam NyK. IV, 70. 1. a két praeteritum-alaknak külön-
külön igeosztályhoz való tartozását csak a „Cser. mondatokban" 
eléfordúló egyes praeteritum-alakokból bizonyítottam be, s ez 
eredménynyel megegyeznek Regulynak a praeteriíumképzésröl 
szóló szabályai is (1. NyK. IV, 73. 74. 11.) 

Az am (am) praesensű igéktől való praeteritumnak Gr.-ban 
ilyen példáit találjuk: kicálem : praes. kiealám keresek; kélem: ke-
l'am kullogok; ko%tom: kostám járok; járnom: jomam elveszek; vá
zolom: vozolam szégyellem magamat; kódolom: kodolam; kójom: 
kojam megjelenek; púrlum: purlam kóstolok; uzum: uzam látok; 
iistüm: üstam törülök ; Km : liam leszek ; mum : muam találok; jtitn: 
jüam iszom; néíem: nelám nyelek; ilem: ulam vagyok, — Lénye
ges momentum tehát ezen praeterítum képzésére, a mit különben 
maga Gr. is megjegyez, a hangsúlynak előbbre vetése, mely a prae-
sensben az ám szótagon van. Ezen praeterítum további ragozását 
Gr. így adja: 

egy. 1. kicálem több. 1. kicalná 
2. kicál'ec 2. kicaldá 
3. kieálin 3. kicálí'n-ulut. 

Itt föltűnő a 3. személy: kicál'in, több. kical'in-ulut, mely Reg. 
szerint így volna: kicáíe, ktcaXéve (vagy Gr. hangejtése szerint: ki-
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ojiiébe). De látni való, hogy kical'in, kiüalin-ulut tulaj donképen nem 
a kicáfam praeteritum-for mához tartozó alak, hanem a körülírt 
praeteritumból van átvéve, vagyis az »-es praeteritumból, melyről 
NyK. IV, 75. 1. van szó. Gr. nyelvjárása úgy látszik csak az ulam 
vagyok praeteritumában ismeri a Reguly-féle 3. személyt is, mert ez 
így hangzik: 

egy. 1. il'em több. 1. ilná Reg.-nál: elem efna 
2. iíec 2. ildá el'ec elda 
3. iíe 3. iTébe ele eleve 

Ellenben az -em-praesensü igéktől való praeteritum így hangzik 
Gr.-ban: li'&tíhim : listem teszek, csinálok ; ki'sim : kiem fekszem ; 
misim : miem megyek ; sónosom : sonem gondolok; tojosom : tojem 
rejtek ; pudurtu&um : pudurtem eltörök ; ustusum : ustem hívok; ru
mra : ruem vágok; kiicüsüm : kücem kérek; utár'isim: utarem sza
badítok ; UWikt'isim: listiktem csináltatok. V.ö. NyK. IV, 69. 1. a 
II. Praeteritumot. Tovább ragozza Gr. így: 

egy. 1. utári'sim több. 1. utárísna 
2. utárísic 2. utárísta 
3. utáris v. -ren 3. utárist. 

Itt megint az utaríí mellett álló utáren az n-es vagyis körülírt 
praeteritumból van átvéve. De a több. 3. utárist az utár'is-n&k ren
des plurálisának mutatkozik, s ezen alakot megint Reguly nem is
meri, kinek a poktosom több. 3-ika így hangzik : poktéve, azaz az ön-
hangzós praeteritum illető alakjával egyezik. — A tagadó igének 
praeterituma is követi e ragozást, s alakjai a *B.-beliekkel egyez
nek (1. NyK. IV, 94. 1.) siw, sic, is, több. siná, sidá, lé. 

A p r a e s e n s (indicativi) ragozási mintája, Gr.-ban: 

a)egy.l.kiőalámtöbb. l.kical'iná b) utarém több. utarená 
2. kicalát 2. kicalidá utarét utaredá 
3. kicalés 3. kicálít utará utarát. 

Figyelmet érdemlő a hangsúlyozás, melyre nézve Gr. némi
leg eltér Regulytól, ki p.o. pöktem, pökted, pökta-t ír, de poktád; már 
pedig az nem valószinü, hogy a több. 3. személynek poktád más 
hangsúlya legyen, mint az egyesinek pókta. E részben inkább Gr.-
nak adhatunk hitelt, mert ez általában és gonddal jegyzi meg a 
hangsúlyt, holott Reg. ezt csak alkalmilag teszi. 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. VI. 14 
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Regulynál akörülírt (Ves) praeteritum egyesi 1. 2. személyei 
narn} nad-végüek, mely szóvégek a teljes -n-ulam, n-ulad-ból ered
nek (1. NyK. IV, 76. 1.). Gr. még kiteszi a segédigét, az egyes szám
ban is, p.o. 1. utarén-ulam^ 2. utarén ulat, 3. utarén • több. 1. utarén-
ulna. 2. utarén-ulda, 3. utarén-ulvf. 

A c o n j u n c t i v u s vagy potentialis ragozásáról (IV, 78. 
79. 1.) álljon itt Gr.-ból a hangsúlyozás végett egy példa: 

egy. 1. kical'iném több. 1. kical'ínená 
2. kiöal'fnét 2. kicalínedá 
3 kical'inéze 3. kicali'nést. 

Az i m p e r a t i v u s n a k meg kell jegyezni több. 2. sze
mélyét, melynek Gr.-ban za a ragja : ki&alzá, liza, utár'éza, lí'st'ik-' 
fiza, ellenben lebedalttá, és ida (a tagadó igétől). Regulynál van 
tolda, ellenbenpokteza (IV, 79.1.). Igen hihető, hogy a sa csak hang-
zati változatja a da személyragnak. 

Megvan Gr.-ban a geo képzőjű c o n d i t i o n a l i s (optativus) 
is (IV, 81. 1 ), ilyen ragozással és hangsúlyozással : 

ulam vagyok kiéalám keresek. 
Egy. 1. ulgécem T. 1. ulgécna Egy. 1. kical'igécem stb. mint 

2. ulgécet 2. ulgécta ulgécem 
3. ulgéce 3. vlgécest utarem szabadítok : uta-

r'igécem stb. 
Hogy ezen gece, gee módusképzővel egy a finn isi, p.o. olisi 

= idgece, bizonyítja az észt nyelv is, mely a finn m-nek ksi-t ál
lít ellenébe, p.o. oleksin = f. olisin. 

Gr. ismeri az eXe „vala" segédigének személyragos igealakok 
után való használatát is (IV, 82.1.), legalább a praesens-alakok után: 
1. utarém-iXe, 2. iitarét-iXe,3.utará-iX?, több. 1. utarend-iXe, 2. utaredd-
űe, 3. ulardt-iXe = szabadítok vala, stb. hypotheticus értelemben. 
Hasonlóképen a tagadósított conjunctivus után: iném-ittare-ile sth. 

Az w-végü m ó d g e r u n d i u m o t (IV, 8G. 1.) Gr. nem em
líti, vagyis a hasonalakú participium praeteriti-től nem különbözteti 
meg. Módgerundiumnak ellenben -mila-íéle alakot használ, mely a 
mo, we-végü igenévtől származik (1. IV, 91. 1.) : kioáhriila keresve, 
utár'im'da szabadítva. 

8.) T a g a d ó i g e r a g o z á s . — Gr. a tagadóige praesensé-
nek több. 3. személyét többesi / raggal adja., mely mellett a tiszta 
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igető áll, p.o. ógot-ul, ógot-kical, ógot utare, míg Reguly az egyes
számi ok (og)-ot használja, de az igetőhöz ep-et járúltat hozzá: og-
idep, og-poktep. Ezen ogot tehát a finn eivcit-tel egy fokon áll, az 
egyesi ei = ok mellett. Az ogot alakot Reguly csak a feleletekben 
használt ogotep-hen („nem ők") ismeri, melyről NyK. IV, 99. 1. szó 
van. A praesensbeli tagadó ige tehát Gr.-ban így hangzik: om, ot, 
ok • ond, oda, ógot. — Az egyszerű praeteritum: zim, sic, is, több. 
siná, sidd, is. Itt a több. 3. személyben a tagadó ige megtartja az 
egyesi alakot, s ezért az igetőhöz járul még eb: i's-kicaleb, úgy 
mint Reg.-nál es-poktep. — A conjunctivus (potentialis) így hang
zik : iném, iúét, iáéie; több. inend, inedd, inést, p.o. iném-kical. — 
Az imperativus több. 3. személye Reg.-nál p.o. enest poktep, hol a 
poktep mellett az enest többesi ragja (t) fölöslegesnek látszik. S 
csakugyan Gr. el is hagyja, p.o. iáze kiialeb, és egy. 3. inze-kical, 
inzeutareb, és egy. inze-utare. — A körülírt (vagy n-es) praeteri
tum úgy mint Reg.-nál, de a tagadósított segédigét hangsúlyozva : 
kihtVin-ómid, k.-ótul, k.-ógol, több. kical'in-ondirt, k.-odáid, k.-ógotul. 

Gr.-ban a conditionalisnak is van tagadó alakja, mely Reg.-
nál nem fordul elé, még pedig áll a tagadó ige praesense a géce 
végű conditionalis alak előtt, p.o. 

Egy. 1. óm-kicaligéce Több. 1. oná-kicaligéce 
2. ót-kiőal'ígéce 2. odá-kical'fgéce 
3. ók-kical'ígéce 3. ók-kicali'géceb. 

Épen így a finnben en olisi, et olisi, ei olisi, de több. 3. eivctt olisi is. 
A létige rendes tagadóalakja ómul, óiul, ógol, ond-ul, odd-ul 

ógot-ul, melyet Gr. p.o. tagadó körülírt praeteritumban (kiealen-
omul) használ, csak az ulam igét, mint praedicatumi copulát taga-
dósítja. Ezért Gr. a „nem vagyok = : non existo (ivienfl HÍTB)" kife
jezésére az uké „nincsen" igét teszi a ragozott ulam stb. elé, p.o. 
1. uké idám, 2. uké uldt, 3. uké nincsen; több. 1. uké ulnd, 2. uké 
ulda, 3. uké ulut nincsenek. Ilyenképen fordul elé a praeteritum: 
uké iXem, uké iíec stb., a conditionalis uké-ulgecem, uké-ulgecet, uké-
ulgece ; több. uké-ulgecaa, uké-idgecta, 3. uké-ulgecest. 

Végre Gr. is registrál egy a passiv értelmű me- igenévnek 
megfelelő tagadó alakot, d'tme szóvéggel, p.o. pistalt'idtme „non po-
situs" v. ,,qui non ponitur", dmart'idHme „non inquinatus v. qui 
non inquinatur." Ennek igazi mivoltáról 1. NyK. IV, 103. 1. 

14* 
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A tagadóige mellett álló igető (IV, 97. 1.) vagy megtartja 
vagy elveti eredeti végönhangzóját, vagy két végmássalhangzónak 
is néha az utóbbikát elveti. Gr.-ban erre ilyen példákat találunk: 
om-kical, ul, tunal, lebedalt, koc (kockám), mus (muskam), vaks, s 
ezek am-féle igéktől valók ; em-féléktől vannak: om-UWikte, utare, 
piste, solgo (solgem), utlo (utlem), küéö (kiicem), tojó (tojemj} pojo 
(pojem), ki, pu (puem). Valószínű, hogy a cseremiszben, úgy mint 
a mordvinban, a tagadó ige melletti igealaknak valamely guttu-
ralis véghangzója volt, melynek tulajdonítható, hogy egyes tőkben 
még a végönhangzó megmaradt, hogy p.o. om-tojo tkp. om-tojo'1 az
az : *-tojoh, tojók volt. 

IV. 

Néhány hegyi-cseremisz szó. 
Cseremisz szótárunk hegyi-cseremisz részéhez is adhatok ez 

úttal egy kis pótlékot néhány egyes lapról, melyet csak az óta a 
Regúly iratai között találtam. Roguly azokon bizonyosan vala
mely kézirati cseremisz-orosz szógyűjteményből írt le hegyi-dialec-
tusbeli cser. szókat, itt-ott a megfelelő vagy helyette használt er
dei-cseremisz szót is kitévén. Közlöm tehát azokat, a melyek még 
nincsenek meg a Szót.-ban, vagy egyik-másik benne találtató szót 
kiegészítenek vagy fölvilágosítanak. Van közte csuvas-tatár és arab 
eredetű is, melyeket úgy mint a Szót.-ban (GT) és (rc)-val jelölök. 

ájil (ÖT) lóheveder. 
aijem (ar) ünnepelni; v.ö. csuv. 

oj- hivalkodni, és oja-kon ün
nepnap. 

aptirtem akadályozni; = ciptir-
tem B. 

amalem aludni = B., erdei: umn-
lem (fent 198. 1.), a mivel egy 
a R.-féle málém. 

ardnga, és más helyen arángiz 
vőlegény; = arangas C, ardn-
g'iz B. 

arcin otthonn nevelt (nem pénzen 
vett — marha). 

arg- összebonyolodni, zavarodni; 
v.ö. mord. argedlan megtévedni, 
finn erhetyn. 

artem ráhagyni, ráparancsolni, v. 
ö. Szót. 

iflem fúni. 
O'/rá {GT) hagyma; erd. ukra. 
őngada nyárs, lándzsa; 1. umdo. 
oti'k hinta ; 1. oti'ka. 
ová ip, ipa; = oba B. [bal. 
urbalem elegyíteni, keverni; 1. itr-
káíka sebes (víz). Ez megvan 

C.-nális „rapidus", sSzót.-ból 
kimaradt; v.ö. finn koski. 
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kaslanem (Ö-T) kiszáradni (ke
nyér). 

kavirtaltem kevélyen járni, 1. ko-
vord alatt kab'irtaltem B. 

ki'ngil kis csengetyü. 
kicke bogyó. 
kiékizem, sóhajtani, nyögni. 
kidezarem oltalmazni, körülfog

ni. — Ez tkp. kide-zarem ke
zét kiterjeszteni. 

iang buborék (a vízen). — B.-
ban van síisa %ang ceran „bél
poklos"; ez tehát „rothadt bi-
bircsó (pattanás) betegségü." 

%ádir («), eszköz, szerszám, hol
mi ; = iti'dir B. 

pr (at) síkság, 1. ir. 
jang lélek, l.jang. 
jamkd fösvény. 
jánzak öv-zacskó; Szót. „öv" B., 

erdei szó: kaldá. 
jal (ÖT) nép, =jcil B.. 1. jal. 
jujza ravasz, hamis; 1. jojza, joj-

za. B. 
éakd sürü, szoros; = erd. coká. 
cang- emelni, fölemelni. 
carg- széthasogatni. 
cibes csípni, 1. cebestalam. 
sddra (at) himlő; csuv. satrd 
sipkán szalma. 
sibd sors, nyil (sorsvetésre) ; 1. st-

ba} siva. 
sumala gyarló (caducus). 
súluk (O-T) egészség, 1. ÍM. 
süngd halom; NyK. IV. 439.1. 

t'akta vad. v.ö. Szót. taktci darázs. 
iangata fatőke, v.ö. teng C, tilng 

alatt. 
tévgel, tongel szék, lócza; 1. ton-

gél. 
tigir (az) tükör, 1. Ugar B. 
tong magv, dióbél; 1. tom. 
semalem vigasztalni; 1. semel-,se-

mal-. 
suk kezes, jótálló; 1. fent 202. 1. 
puskedem hasmenésben szenved

ni. Az ige frequentativ-alakú, 
tkp. „fosogatni." 

vaksem kiteríteni; 1. fent 203. 1. 
vaksam. 

vánzak átkelő hely (folyón) 1. 
vonzem. 

várás, későbbi (v. vatin erga a má
sodik nőnek fia); = varáSa B., 
1. várd. 

viijas szerény, szelid; 1. vijdkse, 
vijds. 

morkó bojt. 
rnulg- ingatni, mozgatni, rázni. 

(Átható jelentésénél fogva a 
praesensalak mulgem lesz; v.ö 
fent 204.1. rüjpsem). 

miduktem nyomni, fojtani; ellen
ben B. szerint „megrázni", a 
mi igazibbnak látszik, mert 
ezen causativ alakú ige aligha 
az előbbi mulg-hoz nem tar
tozik. 

iftű'rtna-nébl, mellett; l.mirt, mírt-
na B. 

BÜDENZ JÓZSEF. 



A „SIEBENBÜRGEN" ORSZÁGNÉVRŐL, 
S ÁLTALÁBAN AZ ERDÉLYI HELYNEVEKRŐL. 

(ROESLER R. UTÁN.) 

Az olvasó tudja Roesler úr állítását az erdélyi helynevekről, 
1. a 148. lapot, miszerint Erdélyország, és a Bánát, tehát a szorosan 
vett régi Dacia területén egy jelentékenyebb helység sem római 
eredetű és nevezetű, sőt a jelenidő topographiájában egyetlen egy 
előkelő római városnév sem találtatik meg a régi időből. Ezen ál
lítás ellen valaki a „Telegraful Román'-ban (1866. octób.) Sabiiu 
és Mercurea helynevekre hivatkozék, melyek elseje Nagy-Szebent, 
utóbbika Szerdahelyi, Reussmarkt-ot. jelent az oláh nyelven, s me
lyek római eredetűek volnának. A névtelen ellenvető nem támo-
gatá a két helynevet, mert talán elégnek tartja vala, egyszerűen 
felhozni azokat, hogy megczáfolja a R. állítását. De R. felhívásnak 
veszi arra, hogy teljesebben kifejtse nézetét. 

1.) A rumunok a sabii-t egy latin sabínuni-tól származtatják, 
s tévedésbe ejtik azokat, kik nem értik a rumun vagy oláh nyel
vet, s nem ismerik az etymologizáló helyesírás irányát. Ezen irány-
szerint sabiiu a latin sabinum-töl származnék, melyet a mai Nagy-
Szeben helyén voltnak kell gondolni. Ámde ott egy régi író, egy 
topographicus forrás sem tud Sabinumról; azt se az Itinerarium An
tóniái , se a Peutingeri tábla, se a Notitia dignitatum, se a Cosmo-
graphus Ravennas nem említi; az ásások se hozták még elő a régi 
Dacia területén. Honnan tudjuk tehát, hogy N.-Szeben környékén 
valaha római Sabinum állott vala ? A szájhagyomány őrzötte volna 
meg a hajdani emléket? Bármily valószínűtlen legyen is az, de 
engedjük meg: hanem akkor Sabinum-bol a (hangsúly az utolsó 
előtti szótagon lévén) Sebín (Sábín) alakúit volna, nem Sabiiu. S 
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aztán van-e a rumun nép közt Sábiu név ? A nép N.-Szebent Szíbi-
nek nevezi, s az irodalomban is Szibiu vala. Az a fölfedezés, hogy 
Szibiu helyett Szabiid kelljen írni, az utolsó ötven év alatti azon 
románoké, kik az oláh nyelvből minden nem-rómait ki akarnak 
vetni, s helytelen tudással mindent felforgat nak. 

A Szibi név tehát korántsem vezet római eredetre, mert az a 
német nyelvből, s a Czibin vagy Szibin (Cebin, Sibin) patakról va
ló, a mely mellett Nagy-Sze ben van, s a melytől a középkori latin 
Cibinium helynév lett. 1192-től fogva találjuk azt az oklevelekben 
kevés változattal. Cibinium nem egyéb, mint a Czibin vagy Szibin 
patak melletti város. S úgy látszik, hogy ezt a nevet az első német 
telep is viselé addig, míg 1223 körül új telepítés a „villa Herman-
ni" nevet hozá keletbe. Mons Cibinii is volt, s kell , hogy egy ko
rán elenyészett vár ugyanazt a nevet viselte legyen. A Castrum Si
bin, németül Sibinburc, lett azután a Siebenbürgen névnek alapja. 

Roesler tudja, hogy ellenvetőkre fog találni, mert nem gaz
dag azon anyag, a melylyel eme véleményét támogathatja; hisz 
ha gazdagabb volna, mások is régen reá jöttek volna, úgymond. 

A Siebenbürgen szó bürgen részében mindég többesszámot 
gyanítottak. De bizonyítani sem kell, hogy a régi nyelv az önhang-
zónák átváltozását az egyesszám genitivusában és dativusában is 
használja (burc, bürge, bürge, burg), s hogy a Siebenbürgen, mint 
száz hasonló helynév, egyesszámu dativus. De minthogy elejétől 
fogva a sieben szót szám-névnek gondolják vala, nem juthata senki 
arra az ötletre, hogy bürgen egyesszámu alak is lehetne. Azért hét 
várat kerestek mindég, hol a Bárczaságban, hol egész Erdélyben, 
de nem bírták megtalálni; keresték a hét számnak alapját, hol a 
szász székekben, hol a magyar megyékben is, hasonló sikeretlen-
séggel; különösen pedig bajos elgondolni, hogy a németek több
nyire magyar várak számáról nevezték volna el az országot, a he
lyett, hogy a magyar nevet elfogadnák, mint a románok *). Pedig 
arra is van tanúság, hogy csak Erdélyország németjeit nevezik 
vala siebenbürger-eknek, így Aeneas Sylvius is í r ja : Teutones 
(transilvani) viri fortes et bello exercitati a VII civitatibus, quas 
inhabitant, Siebenburgenses patrio sermone appellati. 

*) Az új kor románjai az ardealu szót,, mely pedig nem más, mint a régi 
erdő elü, ,are deal = habét montes1 szókból származtatják. 
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Boesler azt állítja, hogy egyaránt téved a vélemény, mely a 
sieben szóban számnevet gondol találni, mint téved, ha többes
számban gondolja lenni a bürgen szót. Sieben geographiai név, mely 
a német nyelv vidékein nagyon el van terjedve, mint Zeven, Seeve, 
Seeben ; különösen összetételekben fordul elő gyakran, mint sieben, 
melyekben gondolni sem lehet szám-határozásra; ily helynevek, 
p. o. Siebenaich és Siebenach, Siebenaler, Siebenbach, Siebenberg, 
Siebenbergen, Siebenbeuthen, Siebenborn, Siebenbrunn stb. Ilyen 
hasonló név a Siebenbnrg. S hogy ez csakugyan áll, mutatja a név
nek azon alakja is, melyben a magyar ismeri, t i. Kis-Szeben Sá
rosban, németül Zeben, és Nagy-Síében, a melyről itt van szó. 
Sibinburc tehát eredetileg a későbbi Hermannstadt vidéke, melyet 
mai napig „altes Land"-nak neveznek. A Brassó-vidéki ember mai 
napig azt mondja : Wir reisen nach Siebenbürgen, mikor Nagy-
Szebenbe utazik. 

Az országot a nyugatról benyomuló magyarok erdö-elü-nek, 
azaz erdőn túli-nak nevezek. Ennek latin fordítása már 1075-ben 
fordul elő, mikor az oklevél legelőször episcopus Ultrasilvanus-rol 
emlékezik. 1138-ban az országot Ultrasilvanae partes-nek nevezik, 
mely név 1186 óta a Transsilvanae partes névvel váltakozik, a mi
ből először 1261-ben Transsilvania lön. Ez a név az egész országot 
foglalja magában a Siebenburc név ellenében, mely csak egy részét 
illeti; s amaz a németben sem volt ismeretlen, mert Ottokár rímes 
krónikája Erdélyt Uber Walt-nak nevezi. Lassankint azonban a 
németeknél Siebenbürgen, a hetes szám jelentésében, egész Erdélyt 
kezdé jelenteni, s az már 1290 előtt közkeletű lehetett, mert Kézai 
az országot Septem castra-n&k nevezi. — Szeben tehát épen nem 
valami latin Sabinumból származik; de a Szeben mint a Sieben, Ze-
ben-nek magyar hangzása, maga is teljes bizonyságot nyújt arról, 
hogy a szóknak nincs számi jelentése. 

2.) A Telegraful Román írója szerint az erdélyi német város 
Reussmarkt, magyarul Szerdahely, egy római város emlékét örökíti, 
mert az oláhul Mercurea. Ilyen nevű római várost se régi íróban, se 
feliratban, se térképen nem találunk. Az oláh vagy román Mercu
rea csak a magyar /SWáa-hely-nek fordítása, mert szerda oláhul 
mercuri. Sok magyar helynév a hét napjairól vette nevét; e szo
kást nem találjuk a románoknál, s a hol ilyesmi van, az magyar 
helynévnek fordítása, Vasár vagy vásár szó 14 magyarországi s 6 
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erdélyi, két (kedd) 8 magyarországi, péntek' 7 magyarországi, 4 er
délyi, .szombat 14 magyarországi, 5 erdélyi, szerda 19 magyarországi, 
6 erdélyi helynevekben fordul elő; a szepesi Csötörtök-hely-tis fel
hozhatjuk. Az erdélyi 6 Szerda-hely közöl háromnak az oláh for
dítása mercure, úgymint Szegény-Szeredá-nsik Vásárhely mellett, 
Csík-Szeredának az Olt mellett, és az itt szóban lévő Szerda-hely
nek (Reussmarkt). Lehot-e még kétség a felől, kérdezi R., hogy 
az oláh mercure csak a magyar szerdának fordítása, s hogy az mit 
sem tanúsít a római helynevek fenmaradásáról Erdélyben ? 

Ezek után újra ismétli R. előbbi állítását, mely szerint egyik 
jelentékenyebb római helység sem tartotta meg régi nevét. Oláhor
szág-, Bánát- és Erdélynek főhelyei mind újabb eredetűek, s azok 
Erdélyben és a Bánátban nem a rumunoktól származnak, kik egy
nek sem adták az első nevet, hanem elfoglalták a már meglévőket. 
Moldva- és Oláhországnak topographiája ellenben romános. Mert a 
bosenyök és kunok, inkább nomádok lévén, nem hagyának magok 
után városneveket. Csak amolyan tudósok fedeznek fel a Jassi 
(Jász-vásár), Galatz és más újabbkori helynevekben római neve
zeteket, s találnak meghamisított feliratokban becses támaszokat, 
úgymond Roesler. 

Az a jelenség pedig onnan származhatik, hogy a régi Dacia 
egyszer egészen elveszt'! római lakosságát, s hogy arra egy változó 
nép-mozgalom időszaka következek be, a mely után Dacia ismét 
elrománosodék. Mert másutt nem tűnik elő az, pedig másutt is ele
nyészett a római lakosság. Jelesen déli Németország a Rajna és 
Duna közt, a mostani Helvétország, a felső Duna-mellékek, Gallia, 
Britannia egészen megváltoztak a népek költezésekor; új lakosok, 
új intézetek tölték be azokat. A régi római helységek elpusztulnak 
lassankint: de a mint az új népek közt a mivelődés ébredni kezd, 
a régi helyek és neveik is fölélednek, s ott vannak p. o. Augst 
(Augusta Rauricorum), Basel (Basilia), Worms (Borbetomagus), 
Mainz (Moguntiacum), Bingen (Bingium), Coblenz (Confluentes), 
Cöln (Colonia Agrippina) stb. Bregenz (Brigantium), Kempten (Cam-
podunum), Augsburg (Augusta Vindelicorum), Linz (Lentia), Lorch 
(Laureacum), Zeiselmauer (Cetium), Cilii (Celeja) stb. 

De hol vannak Pannoniában a rómaiság tanúji ? Az Arrabona 
Raab, Poettovio Pettau, Siscia Sissek neveken kivül a legnagyobb 
rész elenyészett. Az új nevek, akár németek, akár magyarok, akár 
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szlávok, nem őrzik meg a régi neveket. Hogyan lehet azt megfej
teni más országok jelensége mellett ? 

Ama most germán országok csak egy népköltözést tapaszta
lának, a mely azokat kiragadá a rómaiak kezéből, de azután min
dég megtartotta. Ott nem szűnt meg a szájhagyomány, a régi ne
vek megmaradtak az emlékezetben. De Pannoniában a germán né
pek után a szlávok következnek, kik mindenütt a régit nagy el
lenségeskedéssel elenyésztötték. E szláv áradatot az avaroké kö
veti, mely még jobban pusztított; a frankok alig kezdik telepíteni 
Pannoniát, a magyarok érkezének el, a kik alkalmasint már nagyon 
kevés régi emléket találtak elő. Pannoniában tehát ötféle nép ára
dat teljesen clenyésztötte a régiség hagyományait. — Ugyanaz tör
tént Moesiában és Illyricumban is. Néhányat kivéve, mint Nis Nais-
sus, Küsztendse Constantia, Nikopoli, Szilisztria Doristolum, s ta-
Un Vidin, mely Bononiaból lett, utóbb Bodon, Budin, Bodin, Bidrjvrj, 
— a többit hiába keressük. 

Nem másképen járt a Trajanusi Dacia, mely két száz évig 
római vala, — a Kr. u. harmadik században keletkezett Aurelianusi 
Dacia, Moesiához tartozik. Miután a gótok, hunok, gepidák, bol
gárok, avarok, szlávok, besenyők, uzok vagy kunok elzúgtak volt 
azon, néhány kőfalon, s az omladékok alá temetett mü-maradékon 
Uivül semmi sem maradt meg a régi miveltségből. A régi nevekből 
Mehadián (Ad mediam) és néhány nagyobb folyók nevein kivül 
egy sem tanúskodik a régi világról. 

A római helynevek megmaradtak mindenütt, a hol vagy a 
régi népség el nem pusztult, vagy az új beköltözők más-más népek 
által nem tolattak el. Ha Daciában a római lakosság úgy megma
radt volna, mint Olaszországban, Dalmátiában stb. bizonyosan a 
régi helynevek is úgy maradnak meg, mint amott. De még ha a ró
mai lakosság kénytelen lett volna is engedni az új beköltözőnek, 
mint Galliában, Belgiumban, Helvétiában, Noricumban stb. megma
radnak a régi helynevek az új nép rétegnél, ha ezt más meg más 
nem zavarja ki. A régi helynevek megmaradta egymaga nem bizo
nyítaná ugyan azt, hogy a régi lakosság is megmaradt, — mert tud
juk, hogy a helyneveket az új beköltözők is meg-megőrizhetik: de 
az csakugyan lehetetlen, hogy megmaradván a régi lakosság, a 
helynevek emlékezete tűnjék el. A rumunok lakhelyei tehát a kö
zépkorban , vagyis a harmadik és tizenegyedik század közti idő-
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szakban, nem voltak a régi Daciában, hanem a Dunántúli tartomá
nyokban. 

S a rumunoknak számosabb visszatelepedése Dacia fő részé
be , vagyis Erdélybe, nem történek a XII. század vége s a XIII. 
század kezdete előtt. A magyar foglalás és telepítés a XI. században 
kezdődék, úgymond R., a német telepítés a XH-ben. Egyiknek kö
rülményeit sem hirdeti nekünk a krónika, de ezen időtől fogva 
megszólalnak az oklevelek. Ezekben sok a hegy-, völgy-, patak-, 
vidék-, tanya-, vagy szállás-név. Ha a rumunok sok század óta 
lakták volna az országot, eme nevekben a román nyelvet kellene 
feltalálnunk. Ámde a nevek nem román nyelvűek, hanem magya
rok, részben szlávok; azokban se román szótők, se román alakok 
nem mutatkoznak. Vájjon ez semmit sem bizonyító eset-e? vájjon 
az új lakosok mindennek új nevet adtak volna, ámbár román neve
ket találtak is ? Szláv nevek is maradtak meg Erdélyben, s román 
nevek nem maradtak volna meg, holott a köz felfogás szerint, a 
románok felette számosak voltak volna ! 

Tekintsük Erdélynek mai topographiáját, mely a magyarok, 
székelyek, szászok, románok több századon általi együttlakásának 
eredménye, s egyetlen várost se találunk, melynek neve eredetileg 
román vagy oláh volna. A magyarok, székelyek, németek alapítot
tak városokat, de nem az erdélyi románok, kik a később beköltözött 
népességet teszik. Azon nevek, melyekkel a románok az erdélyi 
városokat nevezik, ha etymologiájuk átlátszó, csak fordítások, mint 
Álba Fejérvár, Mercure magy. Szerdahely; vagy az oláh kiej
téshez alkalmazott átváltozásai a magyar és német neveknek, mint 
Osiorheiu Vásárhely, Uoiora Újvár, Simleu Szilágy-Somlyó, Re-
ginu Szász-Régen, Hatiag Hátszeg, Clusiu Kolosvár, mely (a mo-
nasterium B. Mariae de) Clus, Kirfus- (legelőbb 1289-ben villa Cu-
luswar)-ból lett stb. A korán eltűnt szláv népség emlékét megőr
zik p. o. Besztorczo Bistritz, Zalatna; a kis Oláhságban Szörény 
Zewrinum, mely alkalmasint a szever szláv törzstől való. De Bon-
íinius, ki helytelen tudósságával keresztül-kasul gázol a személy
es helyneveken, Soverus római császár által építteti Szörényi. Ezt 
Costin Myron híven kiírja, Boníiniust tiszta nemzeti forrásnak te
kintvén, s nem vévén észre, hogy Bonfinius Thuróczit követi, de 
könyelmüen összezavar mindent *). 

*) Érdekes a példa. Tburóczi „Et tunc rex (Ludovicus) ibidem castrum 
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Roesler tehát újra és bővebben megmutatja, hogy Erdélyor
szág mai topographiája nem támogatja, sőt megczáfolja azt a köz
felfogást, mely szerint az oláhok a rómaiak ideje óta szakadatla
nul és feles számmal lakták volna Erdélyt. 

Zewrin p n m a vice, et post aliquorum annorum curricula, castrum in Brassou for-
tissimum, Therch vocatum, circa terminos transalpinos aedificaverit." Bonfinius : 
„Tunc Ludovicus rex, ut Valachis tutius imperaret, Severinum oppidum, a Se-
vero olim imperatore aedificatum, ac vetustate collapsum instauravit. Item ad 
Hierasum amnem castellum erexit, quod Terchum nominant, et utrique praesidium 
imposuit." A Thuróczi „castrum in Brassó fortissiinum = Brassó vidékén lévő 
várát, Bonfinius ad Hierasum amnem, a Prút mellé építteti, miután Severus csá
szárt a maga lejéből hozta elő. 

HÜNFALVY P A L . 



AZ OLÁH FEJEDELEMSÉG KEZDETE*). 
(Die Anfange des walachischen Fürstenthums. Von Róbert Roesler. 

Lásd öster. Gymnas. 1867. Heft VI. u. VII. Wien 1867.) 

A hány román népdal eddig, szándékos javítások nélkül, isme
retessé lett, egyikben sem találunk emlékezést Dacia régi történe
teire, vagy középkorbeli állapotjára. Vannak ugyan román írók, kik 
minden nyomon ó-történeti fölfedezéseket tesznek a népdalban: de 
nincs okunk megirígyleni éles látásukat, fölfedezéseik becsét nem 
bírjuk megérteni. Nem minden embernek sikerül a eZoíwe-kben a 
római Dianát illető dicsénekeket fölfedeznie, vagy egy népdal Dókie-
jében Dacia személyesítését látnia, vagy a Zamolxis és Decebalus 
belécsempészése által a költeménybe, utána segítenie a történelmi 
emlékezésnek. A meghamisítatlan monda szerint ama Dókie, ki 
Azaky képzelödésében (G. Asaky Culegere de poesii. Col. 2. Jassi 
1854. és Nouvelles historiques de laMoldo Roumanie, 1859.) annyi 
történelmi emlékezést felköltött, kilencz bőr rubába Öltözve már-
czius elsején a hegyre megyén. A jeges esőben mindennap egy-egy 
bőr ruha megmerevül, s Dókie mindannyiszor leveti; kilenczedik 
napon maga válik kővé, körülötte ott vannak a szirtekké lett bőr 
ruhák. Most bevonul • az országba a kikelet, s a márczius első ki
lencz napjait a Dókie napjainak nevezik. — Az elfogulatban leg
ott természeti mythust talál abban. A keleti egyház hivője pedig, 
a ki naptárát ismeri, tudja, hogy anyaegyháza márczius elsőjén 
szent Evdókia, vagy Eudoxia emlékezetét ünnepli, kit a legenda 
mártir-nőnek ismer a második századból. A nép-nyelv gyakran 
elejti a szónak hangsúlytalan előhangját; a Dókie tehát a görög 

*) Folytatásául az itt a 187 — liO. lapokon közlött történelmi előadásnak. 

. 



222 HUNFALVY PÁL. 

mártírok Eudokiája. Abban sincs szokatlan, hogy nyolcz napig tart 
az utóünnep. A naptárnak egy népszerű alakja e szerint az enyé
sző telet személyesíti. 

Fékezetlen magyarázás könnyen olvas ki régi híres neveket 
akármely népdalból. Marienescu (Poesia popurala, Balade Culese sí 
corese, Pest a 1859; II. Brosiura, Vienna 1866.) egy népdal hősé
ben, Argiruban, Trajanus császárt, Reriu-ban, egy más dal hősében, 
Aurelianust találja fel; azért nem is csuda, ha Sullát és Mariust is 
kihántja burkaikból. Újabbkori névváltoztatgatásokat is engednek 
magoknak a kiadók. így Alexandri (Poezii poporale, Jasi 1852. 
1853.) az Arjis monostort (Monastirea Argesilui) tárgyazó dalban, 
a monostor alapítójának nevét, Negru Voda-t, Radul Negru-vá vál-
toztatá, ki amannál sokkal régebben élt vala. 

Roesler nem akar mélyebben a román népdalok elemzésébe 
bocsátkozni, azon állításával érvén be, hogy azokban a XVI. szá
zadnál is felébb mutató történeti emlékezések nem fordulnak elő. 
A román vagy oláh nép-bal láda inkább is lyrikus; s az epikus köl
temények inkább mythikus, hogysem történelmi jellemüek. 

De az oláh miveltség fölébi'edése ólta Oláhországban egy tra-
ditio alakult a régi történetek felől, mely nemzedékről nemzedékre 
szaporodott, mint a hazafias hiszékeny traditio növekedni szokott. 
A román nép történetei a Dacia-tartomány római elhagyásával fél
beszakadnak ; attól fogva a moldvai és oláh fejedelemségek kez
detéig lehetetlen, a görög és nyugati tudósítások legszorgalmasabb 
egybeállítása mellett is, összeköttetésben adni elő a nép viszontag
ságainak szálait. Ugydé a XVI. századtól fogva írt román króni
kások még azon elszórt tudósítások nélkül is szűkölködnek vala, a 
melyek most rendelkezésünkre állanak. A nagy hézag kitöltésére te
hát azt a meggyőződést fordíták, hogy a román vagy oláh nép, Róma 
lakosainak igazi utódja. De az oláh írók, távol lévén a nyugati 
Európa tudós miveltségétől, a régi római állapotok határozott isme
reteivel nem bírhattak; ámde annál könnyebben képzelek, hogy 
azon viszonyok, a melyek közt magok élnek vala, a római ős vi
szonyok folytatásai. Ez az együgyű tudatlanság szövé azután a ro
mán népnek képzelt történetét, mely szerint a nép megvonulva bár, 
de híven ragaszkodva a római traditiókhoz élt volna, míg a barbár 
népek árjai elzúgtak fölötte. 

így támadt a könyves monda, mely, mint történeti forrást te-
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kintve, becs nélküli ugyan, de érdekes a folyvásti növekvése mód
jánál, valamint nagy tekintélyénél fogva, melylyel a románok közt 
dicsekszik. Kritikai kételyek nem járultak eddig hozzá; történet 
gyanánt tartják, mert annak adja ki magát. 

Már a XV. századból való volna az úgynevezett „Cronica lui 
Húrul" Hur krónikája. Ezen Hur (Húrul ?), azt mondják, a mold
vai fejedelem Woda Dragos kanczellárja, s a krónikát latinul írá. 
Latin eredetié nincsen meg többé; ha vájjon megvolt-e valaha? azt 
nem lehet tudni. Kleneu Péter, István moldvai fejedelem jegyzője, 
1495-ben fordította volna oláhra. Maga Hur, Arburnak, ki campo-
dux volt volna, egy régibb iratára, mint forrásra, hivatkozik. A 
krónika egy új oláhnyelvü fordítással, a Punmul jLeptuariu'-jában 
(Tom. III. 1 — 29) van kiadva. Ott nincs tudósítás a kéziratról, s 
Roesler nem is tudhatta meg, hol van az. Az is föltetszik, hogy Ko-
galnüchan nem vette be a moldvai történetírók sorába, ki gyűjte
ményét (Letopisitiele tierei Moldovii, Jassi, 1852.) a XVII. század
ban élt Ureki annalistával kezdi meg. Vájjon a Hur krónikáját csak 
1852 után fedezték-e föl ? Elő kellett volna adni a fölfedezés körül
ményeit, melyek annyira nyomósak a történet-vizsgáló előtt! 

A Hur krónikájában ott találjuk a román nép középkoráról 
való felfogást, mely a román régibb és újabb krónikásokat vezérli. 
A krónika nyelve ügyetlen, szótári tekintetben inkább szláv mint 
román ; de érdekének legtöbbet árt a kétely, ha vájjon valódi-e? 
Az a gondosság, melylyel az író a nevét örökíteni akarja, növeli 
a kételyt. „Ezt a krónikát én Húrul, Woda Dragos nagy kancel
lárja, írtam meg úgy, a mint Arbur campodux idejéből írva talál
tam." így beszéli az író. A fordító pedig, Kleneu Péter, előadván 
a krónika megtalálásának történetét, mely száz más ilyen találás
hoz hasonlít, így beszéli magáról : „Latinból átfordítottam, s ma
gam kezével leírtam Vasluiu helységben, midőn felséges urunkkal, 
nagy Woda Istvánnal 7003(1495) év áprilisának 13-kán idejöttem, 
s annak hitelességét nevem aláírásával és pecsétem odanyomásá-
val bizonyítom." Hol beszéllt így egy krónikás, vagy annak fordí
tója ? Ez nem az elfogulatlannak, hanem a hamisítónak beszéde, 
úgy itél Roesler. 

Azért is a nevezett krónika nem mint a középkor egyik for
rása nevezetes előttünk, mert nem az, hanem mint annak mutatvá
nya, mit tartanak történelemnek a románok. A krónika szerint 
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ugyanis a római kormány meghagyd Dacia helytartójának és tiszt-
viselőjinek, hogy az ellenséges berohanások elől ürítsék ki a váro
sokat és várakat, s húzódjanak vissza minden marhástul Misiába. 
Ennek híre rémületet oko emberekben, kik Jászba, a nagy 
Trajan légiójának székhelyére, gyülekeznek, arról tanakodni, mit 
tegyenek e nagy bajban. De oda érkezvén üresnek találának min
dent, mert a legio parancsnokai, külföldiek és nem belföldiek lévén, 
felgyújtották volt a várost, s Capouboului felé sietének az őket kö
vetőkkel együtt, hogy átköltözzenek a Dunán. Hasonlóképen cse
lekvének a többi légiók, felgyújtván és ott hagyván a nagy és szép 
városokat, úgymint Capoubou-t, Kilia-t, Tira-t *). De a lakosok az 
országban maradának, mert nem akarták odahagyni hazájokat és 
őseik sírjait, úgymondák. 

Tehát az államot a régi római törvények alapján újra ren
dezek. Az országot, t. i. Moldovát, három törvényhatóságra (mari 
giudetie) oszták el, Román, Birlat és Lapum lévén fővárosaik, me
lyek mindegyikében egy főbíró székeljen, tizenkét praetorianussal, 
kiket a régi birtokosok közöl választanak. Hasonlókép három ka
tonai kerületre oszták el az országot, úgymint a baea-ira,, melynek 
vezére consul, a jászira, melynek vezére praefectus, és a kiliuira, 
melynek vezére campodux. Megvannak már Ojtuz, Tulgis, Rosea-
tia, Crquha, Orlieai, Calmla, Catilino, Taifale stb. várak is. A hiva
talok és tisztségek mind választás útján töltetnek bé öt évre; a hi
vatalok közt sultíiz-t (soltész, németül schultheiss) és purgar-t is 
találunk, melyek tehát, a krónika tudománya szerint, ős római hi
vatalok. Miután a tisztviselők egyenruhájit is apróságig megszab
ták az államrendezők, a választásokhoz fogának. A krónika sze
rencsés tudni minden megválasztottnak nevét; kár, hogy a nevek 
nem római hangzásuak, hanem szláv-görögösök, mint a helynevek. 

Rövidebben, mint a moldovai Daciáról, szól a krónika az oláh 
Daciáról, azt mondván, hogy Galicea-ban (Galatz) és Severinben 
(Szörény), melyek a Munteneasca (hegyes ország) tartományai, ha
sonló intézködésok történének. De a főhelyek elöljárójit bánok-wnk. 
nevezek. 

Azon teljesség után, melylyel a krónika a moldovai Daciának 

*) Ehhez megjegyzi Roesler, hogy Moldovában sohasem volt római város. 
Caput bovis felső Moesiában egy váracs , melyet Trajan épített volt, Justinianus 
pedig megújíta. A többi itt nevezett helységek mind újabbkoriak. 
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kezdetét tudja, azt lehetne várni, hogy a következő történeteket is ala
posan és kimerítően adja elő: ámde ezekről a XII. századig nem tud 
egyebet, mint azt, hogy ellenséges barbárok nyomorgaták a romá
nokat. Hanem tud ám a haemusi oláhokról vagy a rümlen-ekről. 
Hogy honnan tud Húrul a Dunán túli vagy déli románokról, e kér
dést nem fejti meg a krónika. Elég az hozzá, elbeszélli, hogy a 
rumánokat a csalárd és fösvény görögök addig nyomorgatták, míg 
Petru, Aszan és Joan testvérek ki nem vívták függetlenségöket. A 
görögök, úgymond a román krónikás, nem férfiak, mint mi romá
nok vagy barátjaink a tatárok. 

Végre a magyarok hatalma annyira terjede, hogy a románok 
függetlenül uralkodó fejedelmei majd meghódoltak : de Negru sok 
románnal megindula Fogarasról, s a szőrényi bánnal egyesülvén, 
felszabadítá Oláhország románjait. így alakúit a szabad virágzó 
oláh állam s virágzék a török hódításig. 

2- §• 
A középkori román köztársaságokról való mese csak a Hurul-

féle compilatiónak tulajdona: de a fogarasi fejedelem Negru, ki az 
oláh állam felszabadítója, mindenütt a politikai történetek kezdője 
gyanánt szerepel, nemcsak a román íróknál, de Engelnél, Gebhar-
dinál és másoknál is. Nem lehet tehát felesleges, vizsgálat alá vetni 
azt; mert ha megdönhetetlen, annál jobb. 

A Negru történetét az újabbak okadatolva adják elő *). A ro
mánok nagy kiköltözését Erdélyből Oláhországba a mongolok 
pusztító hadjáratával Magyarországon kötik egybe. A sajói ütkö
zet után nagy rémület van Magyarország összes lakosai közt; csak 
a hegyekbe lehet menekülni ; az erdélyi oláhok is reszketnek. 
„Akkor Pogaras és Maramos Erdélyország tekintélyesebb városai, 
egyszersmind két román állam székhelyei valának, melyek a ma
gyar írók szerint a magyar királyok adózóji, de moldvai és oláh
országi tudósítások szerint függetlenek valának." Fogaras és Ma
ramos, a hegyek közt lévén, biztosítva valának a mongolok elől, 
azért is azokban iszonyú sokaság gyülekezék össze. Új lakhelyeket 

*) Michel de Kogaluitchan, Histoire de la Dacie, des Valaques Transda-
nubiens et de la Valachie, Berlin 1854. Chi onica Romaniloru deG. Sincai. 8 tom 
Jasi 1853. Petru Major, Istoria pentru inceputal Ruminilor dia Dacia. Pest 1812. 

NYELVTTJD. KÖZLEMÉNYEK VI. l ö 
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kellé tehát keresni, mire a magyar királyok részéről tapasztált 
görög hitvallás üldözése is ösztönöz vala. A Fekete Rudolf tehát 
mind családjával, mind sok nemessel, tiszttel és katonával Oláhor
szágban telepszik le 1241-ben. 

Ezek Kogalnitchan előadásának főbb vonásai. Az oláh ki
költözésnek két oka volna : félelom a mongoloktól, s a magyar ki
rályok vallásos üldözése. Ámde e két ok egymás ellen hat, az te
hát nem lehet történelmi. Fogaras a hegyek közt lévén, biztossá
got nyújt a mongolok ellen: hogyan lett, hogy a mongoloktól való 
féltökben odahagyják Fogarast az oláhok, és költöznek Oláhor
szágba, mely még jobban ki vala téve a mongolok becsapásainak, 
s melyből a kunok épen a miatt menekültek volt Magyarországba. 
Vagy a magyar királyok vallásos üldözése még nagyobb vala, 
mint a félelem a mongoloktól ? De ki hallott valaha valamit azon 
időbeli vallásos üldözésről'? A pápa felszólííá ugyan IV. Bélát 
1235-ben, hogy beterítse a schismaticus oláhokat az egyházba: de 
a király 1238-ban maga felhozá azon kellemetlenséget, melyet neki 
a pápa türelmetlensége okoz a keleten. Feltetsző az is, hogy Fekete 
Rudolf épen akkor menekül a magyar király üldözése elől, mikor 
az maga kénytelen országából elfutni. Csak ha Rudolf észrevétle • 
nül akart ellappangani, választá meg jól az alkalmat; mert akkor 
Béla nem vonhatá feleletre. Azután Kogalnitchan, a vallásos üldözés 
miatti buzgalmában elfeledi azt, hogy szerinte független vala a 
fogarasi állam : hogyan érheté tehát Béla üldözése az oláhokat a 
független államban ? — Nem nagyon hatnak össze az oláhok el
költözésének okai. 

Kérdezi továbbá Roesler: hát Fogaras igazán biztos hely 
vala-e a mongolok elől ? Kogalnitchan állítja ugyan, s mások utána 
mondják : de Fogaras a fő völgyben, az Olt völgyében van, mely 
Fogaras vidékén legkevesebb biztosságot ád. Továbbá, ha már 
1241 előtt nagyon tekintélyes város vala Fogaras : hogyan van 
mégis, hogy neve addig csak egyszer fordul elő az oklevelekben, 
s általában csak kétszer egész 1300-ig? 1231-ben az oklevél „terra 
Fugros"-ról, 1291-ben pedig „possessiones Fogros et Zumbathely 
juxta fluvium Olth existentes"-ről beszéli; még castrumról sincs 
szó, annál kevesbbé van civitás, villa vagy urbs-ról említés ! *) A 

*) „Gráf Josoph Kömény , cler seinen Landslouton an Unpartheilichlíoit u. 
Kritik so v,e\t veran war, glaubte állon Ernstos, dass ein Castell Fogros boroits 
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másik fő oláh városról, Maramos-ról, pedig semmit sem tudnak az 
oklevelek. 

Kicsoda már a Fekete Rudolf? Egy Bassaraba család, azt 
mondják, már Aurolianus császár idejében hatalmas levén, két ágra 
szakadt, melyek egyike Moesiában virágzék, s ettől származnak 
a krajovai bánok, — másika a fogarasi ág, melytől való Rudolf. 
Ez Oláhországban mind kijebbre terjesztvén uralkodását, Pitesti, 
Arjis, Tirgoviste és Bukurosti városokat építe; Arjis vala székhe
lye, hol új várat és egyházat rakata, melyet két száz év múlva más 
fejedelem megújíttata, megtartván a régi szépséget. 1246-ban a kra
jovai vagy kis oláh-országi bán, nagy kísérettel Arjisbe mone, s 
Rudolfnak hódola, ki ezentúl a Kárpátoktól a Dunáig, s az Olttól 
a Szerétig uralkodik. Meghalt 1265-ben, miután választásivá tette 
volt az uralkodót. 

Ezen jeles fejedelem képe valóban szép, ha igaz. Kogalnit-
chan forrásai gyanánt hozza fel Engelt (Geschichte der Walachei) 
és Photino-t. Engcl, adatait kéziratokból szedé össze, a melyek 
egyike sem régibb a XVII. századnál, s molyok mind a csinált 
könyves mondához tartoznak. Szerzőjik ismeretlenek; legvégén 
mindenütt az öregek szájhagyományait találjuk. Filstich is, ki Jé
nában 1743-ben egy iratot adott ki „de Valachorum histor. annali-
bus", a Niger vagy Negrovot (Fekete Rudolf) költözését a XII. 
század elejére tevén, így bizonyítgatja állítását : „quod non modo 
manuseriptum aliquod Valachicum incerti auctoris confirraat, verum 
etiam sonum Valachicorum relatio, quae in traditionibus ab atavis 
acceptis unico fundatur, abunde comprobat.11 S ezen irat, mely 
mindenbon a szerző tudatlanságát árulja el, mégis forrásnak tekin
tetik, mert másfél száz éves. 

Photinora határtalan bizodalommal épít Kogalnitchan, pedig 
jóval alantabb áll Engelnél is. (^bmTEivav, 'lótoQÍa trjg Ttálai daxiag, 
ra vvv Toaradfiariag, Bla^íag xal MoXdavíag.üécs 1818—-1819, 3. k.). 
Hisz Photinonak forrásai Büsching (Magazin für die Geschichte 
des XIII. Jahrhunderts), Costin Myron a XVIII. századból, egy 
kéziratban lévő oláh krónika s egy újabb könyv. Hogy Büsching 
nem lehet forrás, világos ; hogy Costin Myron több tekintélyre nem 

von den Römern, violleicht gar von Oetavianus Augustus gegrünclet worden 
allos auf dio AutoritSt einor spütmittolalíorliclion Chronik. Siob. Magazin I." 

15* 
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érdemes, azt Hasé régen megmutatta. *) Costin Miklós, Moldova 
történeteit, melyekre atyja Myron szolgáltatta volt az anyagot, 
1729-ben fejezé be. Azon korra nézve, melynek tanuja vala a két 
Costin, becses a munka; de a régibb időkre nézve hasznavehetet
len. — Az említett oláh krónika pedig azon utóbb keletkezett ko
holmányok közzé tartozik, melyek hitele ama korra nézve nem 
nyom semmit. 

Ha a Kogalnitehan vagy Photino vagy más efféle munka for
rásaira vetett tekintet nem képes bizodalmat nevelni előadásaik
hoz : tartalmuk vizsgálata még kedvezőtlenebb Ítéletet fog tenni. 
Kogalnitehan Oláhországot 1241 tájban uratlannak véli vagy né
hány gyenge főnök alatt állónak, a kik szinte várják, hogy hódol
hassanak egy hatalmasb fejedelemnek. Pedig nem úgy volt. Az 
Olt keleti felén terjedő tartomány, utolsó urairól, Kúnországnak 
neveztetik vala, s a magyar királyok 1235 óta Kúnország királyá
nak czímét is viselek. Ez nem vala üres czím, mert a kevés fen-
maradt oklevelek ottani földadományokat említenek. Lássuk az 
ország állapotját az 1247-ki oklevél szerint. 

3.§. 
IV. Béla, a tatárjárás után országa pusztulását vévén tekin

tetbe (quod per hostilem barbáráé nationis incursum, qui Tartari 
appellantur, sicut in bonorum amissióne, sic incolarum interemtione 
grave sustinuit dispendium), s hosszas tanácskozás után az ország 
nagyjaival, arra határozá magát, hogy a vett és veendő segítségért, 
a sz. János rendének adományozza egész Szőrényt (totam terram 
de Zevrino cum alpibus ad ipsam pertinentibus) a Joan és Far
kas kenézségeivel együtt az Olt folyóig, kivéve a Lynioy Vajda 
kenézségének földjét, melyet az oláhoknak hagy, a mint eddig bír
ták (excepta terra Kenazatus Lynioy (Lyrtioy, talán Lytva ?) Vay-
vodae, quam Olacis relinquimus, prout iidem hactenus tenuerunt). 
Azon föltétel alatt adományozza pedig, hogy minden haszonvét és 

*) D'un Manuscrit de la Bibliotheque du Roi, contenant une Histoire in-
édite de la Moldavie, composée en raoldave par Nicolas Costin, grand Logothéte 
k la cour d' Jassy et traduit en grec moderné par Alexandre Amiras, par M. Hasé. 
Notices et extraits XI. köt. 274—394.1. — L'on verra que sur toute l'époque qui 
comprend les premiers siécles de notre ére, Costin n'avoit absolument d'autres no-
tions que celles que nous avons nous-mémes" etc. 
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jövedelem fele a királynak és utódjainak járjon, a másik fele a sz. 
János rendjéé legyen, kivéve az egyházak jövedelmeit, az érsekek 
és püspökök jogait, s kivéve a rend által épített vagy építendő 
malmokat, a melyek jövedelméből nem tart fen magának semmit 
a király; de közös lesz vele és a renddel a dunai halászat. Azon 
jövedelem és haszonvét fele is a rendnek járjon, mely a Lytva föld 
oláh lakóji után jár. Ezen oláhok tartoznak a rendnek, s ez azok
nak lenni segítségül a külföldiek ellen (ad propulsandas seu ulci-
scendas injurias, quae ab extraneis nostrae ditioni non subjectis infe-
runtur). A sót is, mely azon tartomány hasznára lesz, s mely a Bolgár, 
Görög és Kún országok felé elég bőven menjen, közös költséggel 
fogják valamely erdélyi sóbányából vágatni. A közös egyezéssel 
folyó pénznek fele jövedelme is, valamint a bírságok fele a kirá
lyé legyen, hanem a vérontás miatt elitélt előkelőnek pere (quodsi 
contra majores terrae aliqua sententia de sanguinis efFusione prolata 
fuerit) a királyi kúriára vitessék feljebb. Végre, ha haddal támad-
tatik meg a király, a tartomány fegyveres erejének ötödrésze le
gyen segítségére; ha pedig a király indít hadat Bolgár, Görög vagy 
Kún országok ellen, akkor a fegyveres erőnek egy harmada álljon 
síkra (hoc insuper adjecto, quodsi exercitus regnum nostrum, quod 
absit, invadere attentaret, quinta pars armatorum terrae jam dictae 
pro defensione terrae nostrae in exercitu nostro ad bella procedere 
teneatur. Si autem versus Bulgáriám, Graeciam et Cumaniam exer-
citum moverimus, tertia pars omnium ad bella habilium procedet). 

Továbbá, így folytatja az oklevél, adományozzuk a sz. Já
nos rendjének az Olt folyótól fogva és az erdélyi havasoktól fogva 
egész Kúnországot (a fluvio Olth et alpibus Ultrasilvanis totam 
Cumaniam), ugyanazon föltétel alatt, mint a Szörényi tartományt, 
a Szeneslav oláh vajda földjét kivéve (excepta terra Szeneslai Vay-
vodae Olacorum), a melyet az oláhoknak hagyunk, mint feljebb a 
Lytva földjét. A rend egész huszonöt évig húzza Kúnországnak 
valamennyi jövedelmét, kivéve a Szeneslav vajda oláhoktól járót, 
melynek csak fele illesse a rendet; de huszonöt éven túl Kúnor-
szág jövedelme is felerészben a királyi kincstárnak, felerészben a 
rendnek jut. Azonkivül adományoz a király a rendnek Felcetig
ben vagy más alkalmas helyen négyszáz eke aljat (terram qua-
dringentorum aratrorum), miről külön adomány-levelet fog kiadni. 
Hogy pedig tenger felől (mert a sz, János rendjének fő háza, hos-
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pitiuma, Jeruzsálemben vala) könnyebben behozhassanak minden 
szükségest, adományozza a király a rendnek a tengermelléki Sar-
dona várost, minden tartozmányaivaL s a Pegzath birtokot minde
nestül, a mint azt boldog emlékezetű kedves testvére Kálmán ki
rály bírta volt. 

A rend kötelessége pedig lesz fegyvert fogni minden, bár
mily nemzotü pogány ellen, a bolgárok és más hitszakadtak (schis-
maticus) ellen, ha betörnének az ország végeibe, a mikor is a rend 
száz jól felkészítetett lovagot állít k i ; az országba betörő keresz
tyén sereg ellen pedig ötven lovagot ád a rend a Pozsony, Mosony, 
Soprony, Vasvár és Újvár véghelyek őrzésére; de a tatárok ellen, 
ha beütnének, hatvan lovagot. Köteles a rend a mondott területe
ket benépesíteni, de arra nem szabad, különös királyi engedelem 
nélkül, az országból vinni ki bármi nemű parasztokat, vagy szá
szokat vagyis németeket. 

Ez adomány-levélben körülírt területek az Olt folyó által 
két részre oszlanak, úgy mint nyugati részre, melynek határai éj
szakon és nyugaton Erdély és Magyarország havasai, délen a Duna, 
és keleten az Olt; s keleti részre, melynek határai éjszak felől az 
erdélyi havasok, nyugat felől az Olt, délfelöl a Duna vagy Bol
gárország, kelet felől a tenger. A nyugati rész a Szörénység „tota 
terra de Zevrino", a benne foglalt három kenézséggel együtt; az 
Kis-Oláhság-nak is neveztetek később; abban van Krajova. A ke
leti részt az oklevél Kihwr.izág-nak nevezi, abban vannak a Szenes-
lav vajda oláhai. E Kúnország határai csak éjszak felé határozat
lanok, a mennyiben az oklevélből világosan nem tűnik ki, ha a 
mai Moldvaország is hozzá tartozik-e De az másunnan kétségte
len, mert a Kunok előbb foglalták el azt, mint Oláhországot. Ez a 
Kúnország tehát az Oltón túli mai Oláhország, a Fekete-tengerig. 

IV. Béla 1247-ben, tehát a Fekete Rudolf képzelt foglalásai 
és diadalmai közbon, a sz. János vitézrendének az egész Szörényi 
tartományt adományozza, jövedelmének felével, és Joan meg Far
kas kenézségeivol együtt, csupán a Lyrtioy kenézséget vévén ki, 
mely az Oláhoknak maradjon*). Már ez egy oklevél megdönti 

*) Az oklevélben úgy nevezett lerra Lytira^ úgy itél Roesler, bizonyosan a 
Verestorony-kaputól délre, az Olt folyó jobb partján kereshető, hol az Oltba a 
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azt a mesét, hogy a krajovai bán a Fekete Rudolfnak hódolt volna 
124ö-ban, mert ott oláh bánok nem valának. Szinte bizonyos, hogy 
e tartomány 1239-ben került a bolgároktól a magyar hatóság alá. 
IX. Gergely pápa nagy nehezen 1238-ban reábírá IV. Bélát egy 
hadi vállalatra Aszan bolgár király ellen. A hadjárat 1239-ben tör
tének, s már 1240-ben egy Szörényi bánt találunk ott. Úgyde a bán 
minden hatóságot magában foglal; mellette nem volt helye egy oláh 
bánnak. De az 1247-ki oklevél, mint látjuk, azt az egész földet 
is eladományozza, a melybon akkor Fekete Rudolf, vagy a mint 
az oláh írók nevezik Negru Kádul, müködék. Kinek higyünk in
kább, azon korbeli oklevélnek e, vagy a XVII. században koholt 
könyves mondának ? 

De, azt mondják: Negru Radul Arjis-ben egy egyházat épít-
tete, mely mostanig Oláhország legszebb épületje. — Kogalnit-
ehan és elődjei állítása már eleve az által válik gyanússá, hogy 
Oláhországban nem találtatik épület, moly a XV. századnál régibb. 
Argis-ra nézve a leghitelesebb adatokat bírjuk. A mostani kolos
tor és egyház alapítója Negnje János vajda, ki 1511 — 1520-ig ural-
kodék, s János Radul fejezc be az építést 1527-ben. Lásd: L. Reis-
sonberger, die bischöíliche Klosterkirehe bei Kurten d' Argyisch 
in der Walachei, Wien, 1860). 

Elfogulatlan itélő tehát nem tehet kifogást Roesler állítása 
ellen, hogy a Negru Rudolf v. Radul költözésének és állam-alapí
tásának meséje homlok egyenest ellenközik az okleveles történe
lemmel. Egyébiránt a költözés ideje iránt a mese is különbözik. 
Némelykor azt 1080-ba, másszor 1215-be, vagy 1290-be, sőt 1310 
be helyezi; de legnépszerűbb az 1241-diki év. 

Az 1080-diki évet CostinMyron állítja fel, kinek tekintélyére 
mitsem lehet építeni; egyébiránt 1080 körül a besenyők még ha
talmasak valának, kik alkalmasint megakadályozhatták e mesélt 
hódításokat. Az 1215-ki év valamely 1768-ban írott krónika állí
tása szerint, azon feliraton alapszik, hogy Negru Radul Cimpulun-
gu-ban (Campolongo) egy kolostort épített volna 1215-ben; de azt 

Lolru folyócska siet, mely egy 1233-ki oklevélben aqua Lothur-n&k neveztetik. 
— A kenézek nem voltak egyéb , mint a király által kinevezett bírák és királyi 
jövedelmek szedó'ji; nemesi ranggal sem bírnak vala. 
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a feliratot senki sem adta ki. Jobban van kiválasztva az 1290-diki 
év, mert azon időből nem maradtak oklevelek reánk. 1279—1324-
igis hézag mutatkozik a magyar király által kinevezett Szörényi bá
nok sorában. 

De az 1285-ki oklevél megint világosságot terjeszt az or
szágra. Tudniillik Kúnországban Lythen vajda, 1275-ben, IV.László 
kiskorúságát felhasználván, függetlenné akarja magát tenni, mi 
első ilyetén kísérlet: de György mester ellene indul, legyőzi s meg
öli Lythent, öcscsét Barbatot pedig kínpadra vonja, hogy kivallja 
az elrejtett kincseket. Ebből hát világos, hogy a magyar korona 
1275-ben is uralkodék Oláhországban. 

Nicephorus Gregoras szerint a szerb király Milutin (1275— 
1321) egy oláh fejedelem leányát bírta volna feleségül, de az író nem 
említi meg a fejedelem nevét. 1322-ben a bolgár fejedelem Voesi-
las egy rablójárást intéz a görög császárság ellen; a becsapó se
regben ungrovlach-ok és scythák, azaz oláhok és kunok vagy 
moldvai tatárok, is lévén. (Cantacuz. I. 175. 6 ős tr\v te tőíav azga-
iiav Gvvayaywv xal s'£ OvyxQofllá%G>v xata Gv\n\iaiiav ovx oXíytjv sri ős 
xal 2xv&ixr}v naQalafiwv...) Ez is legalább annyit jelent, hogy akkor 
azon oláhokat Magyarország alá tartozóknak vélik vala. 1330-ban 
Oláhország vajdájának Bazarat-ot nevezik; Photino azt egysze
rűen I. Jonnak tartja s Kogalnitchan utánozza; szerintök az 1325 
—1340-ig vajdáskodott volna. Kogalnitchan azt is állítja egyúttal, 
hogy az oláh írók tagadják Bazarat függőségét a magyar király
tól ; de nem nevezi meg azokat az írókat, kik tehát talán maga 
Kogalnitchan és Photino. Az oláh fejedelem, úgymond Kogaln. fi-
zete ugyan adót Károly királynak, de a Fogaras herczegségeért; mert 
Oláhország soha sem tartozott Magyarország alá. Úgyde Fogaras 
herczegség hallatlan azon időre. 1372-ben tűnik elő az oláh vajda 
László mint „dux novae plántátionis terrae Fogarasu; tehát a foga-
rasi fejedelemséget alig lehet régibbnek gondolni. Photino és Ko
galnitchan ugyan már Fekete Rudolfot szeretnék 1245 tájban foga-
rasi fejedelemnek tartani *) : ámde András király Gyula Fehérvá-

*) Kogalnitchan ezt mondja : „II parait mérne, que Rodolphe le Noir con-
serva aussi son ancien état, savoir celui de Fogaras, car on lit dans une de ses 
Bulles d'or ces titres : En Jésus Christ, notre Seigneur, Nous fidéle, honorable et 
seul vainqueur Eadu Negro Voevode, par la gráce de Dieu prince de tout le pays 
Romáin venant de la Hongrie et duc d'Amlas et de Fogaras." Roesler a Radul 
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ratt 1291-ben tanácskozásra gyűjtvén össze szász, székely és oláh 
nemeseket, Ugrinus mester elöadá panaszát, hogy őseinek birtokát 
Fogarast és Szombathelyt elidegenítötték tőle. Felmutatá okleve
leit és birtok-czímeit, s a nemesek egyenkint igazolák azokat; mire 
a király új adományt ád ki, a melyben ez eljárást elbeszéli. Te
hát azon időközt kivévén, melynek folytában királyi birtok vala, 
„Fogros" egész 1291-ig Ugrinus és elődeinek birtoka. Ezt az Ugri-
nust Engel, nem tudni, mi okból, oláhnak mondja : de megvan 
az oklevél (Siebenb. Urkundeab. 122.1. Fejér VI. t. 118.), mely öt 
Mihály és Baarch testvérének mondja, kik „filii Comitis Baarch, 
de genere Chak.u 

5.§. 
Hogy Oláhország a XIII. században Magyarországhoz tar

tozott, meg van már mutatva; hogy a következő időben is ugyan
azon viszonyban állott, azt még látni fogjuk. Azt a különbséget, 
mely szerint Fogaras adózó, de Oláhország nem az, a források nem 
ismerik, a melyek Bassaraba Jánosról sem tudnak semmit. Thuró-
czi az 1330. évre egyszerűen Bazaradnak, s más helyütt az 1342. 
évre Sándornak nevezi, mely is valódi neve. Egy oklevél 1359-
bol még bizonyosabbá teszi Bazarad Sándort, „Vajvoda transalpi-
nus"-t. Tehát legelőször 1330-ból említi Thuróczi Bazaradot: egy 
Bassaraba családról, melytől mind a krajovai bánok, mind az oláh 
vajdák származtak volna, semmit sem tudnak a források. Kogal-
nitchan úgy teszen mint Photino, Laurianu'u és mások, kik a Bas
saraba nemzetség folytonosságát Aurelianus római császár idejé
ből hitágazatnak veszik, mire nézve, úgymond R. nem követelhet
nek hitelt egy nyugat-európai újkori olvasótól. Az ismeretes forrá
sokban legelőször 1475-ból említtetik „Bozarabus Valachiae vai-
uoda"; két más említés inkább zavart okoz. Egy 1372-dikbeli 
levélben ,Bosnia, Kascia et Basarat' szók fordulnak elő, s ennek 
megfelelőleg 1392-ben van szó „in alpibus Pazara", a hol Myrche, 
oláh vajda, Zsigmond királyt megtámadta (Lásd Pray. Disserta-

arany bulláira nézve kinyilatkoztatja, hogy mind addig, míg egyet is fel nem bír
nak mutatni az oláh írók, az azokra való hivatkozást nyilvános történelem-hami-
sításndk veszi. En, úgymond, hihetem azoknak együgyűséget, a kik a parasztok 
emlékezetéből állítják össze több századok történeteit: de kételködöm azok be
csületességében, a kik a mesés Badu Negru okleveleire hivatkoznak. 
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tiones 144. 1.). Vájjon azon vajdák, kik azután Bassaraba-knak ne
vezik magokat, ezen vidékről vették-o a nevet ? 

Bazarad Sándor ellen 1330-ban indúla Károly, alkalmasint a 
Szörénység miatt, melynek bánjait 1324—1330 nem ismerjük, 
melyet tehát Sándor elfoglal háta. Károly bemenvén a Szörény -
ségbe, kizavará belőle a Bazarad embereit, s tovább halada Oláh
ország felé. De a középkorban a sereg élelmezése mindenkor bajos 
vala, Oláhországban még bajosabb. A király Bazarad ajánlatait el
fogadván kénytelen visszafordulni, de álnokul megtámadtatik, s a 
magyar nemesség virágja úgy vész el ott, mint 15 évvel az előtt 
Morgartennál az osztrák nemesség. Mind a mellett a szörényi bán
ság Magyarországnál marad : de Havaselföldre nézve Bazarad 
Sándor bizonyosan elszakítá a függést. 

Ezen első függetlensége az oláh fejedelemnek 1342-ig tárta, 
mikor is Nagy Lajos erős kézzel kezde kormányozni. Erdélybe in
dulván a király, Sándor vajda önkényt megjelene udvarában s lé
tévé hódolatját. De az új hűség talán már 1346-ban megszakadt; 
Sándor lázadását azonban nem kevés bojár ellenzé, mert Lajos 
1359-ben megadományozza őket a kis Temes mellett fekvő birto
kokkal, azért, hogy Sándor vajda ellen és Dalmátiában serényen 
forogtak a király mellett. 

1371-ben ismét Oláhország ellen indul Lajos. Ott Sándor fija, 
Layk (Lasco, Laczk, Ladislaus, Kaynald ad annum 1370.) talán 
1369-ben lépé a vajdaságba, ki miután atyja még az 1359 előtt 
megkötött békeségben a szörényi bánatot hűbérül vette volt, al
kalmasint azt királyi adomány nélkül is el akará foglalni. A meg
támadás két irányba történik: az erdélyi vajda László, a székely-
ségből ront elő a Jalomniczára, s megveri Dragmer seregét; a ma-
csói bán, Gara, pedig a Szörénységbo tör, s győzelmesen halad előre. 
Azonban az erdélyi vajda lesbe esik, életét veszti, s futó serege 
úgy megveretik, mint 40 évvel az előtt a Károly serege. Még a szöré
nyi vár a magyar király birtokában marad, s Layk nemcsak a szö
rényi bánságra, hanem egész Havaselföldre nézve is elismeri a ki
rály felhatóságát. Kitűnik ez onnan is, hogy utóbb, 1372. Layk 
vajda, László mesternek Sárkány (Schenkengen) városát ajándékoz
za a fogarasi vidéken, ezen határozott kéréssel: „Supplicamus sere-
nissimo Dominó nostro Ludovico regi Ungariae Dominó nostro 
naturali, ejusque successoribus, quatenus litteras nostras praesen-
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tes in vigore suo coníirment." A vajda így nevezi magát ebben az 
oklevélben: Vladislaus Vajvoda Transalpinus, Banus de Zevrino 
et Dux novae •plánta;ionis terran Fogaras. Ebből látjuk tehát, hogy 
Fogaras vidékén új telepítés történt volt; s minthogy az 1372-ki 
oklevél először említi meg, azt kell gondolnunk, hogy az új telepí
tés nem régen történt volt. Egy oklevél 1383-ból, mely a nagy sze-
beni szászokat illeti, a közel lakó oláhok ellen panaszkodik, hogy 
rabolnak, ölnek, pusztítanak ; de az erdélyi püspök Góbiin kéré
sére megbocsátják a nagyszebeniek, azon föltétellel, hogy az olá
hok jövendőben tartózkodjanak minden erőszakosságtól. Azt gya
nítjuk tehát ebből, hogy az új telepítés a Havaselföldről új oláho
kat hozott a fogarasi vidékre. De továbbá, úgy látszik, itt talál
juk meg nyitját azon később támadt mondának, mely szerint 1241 
tájban az oláhok Fogarasról Havaselföldre költöztek voltak. Oláh 
költözés volt az, de nem Fogarasról Havaselföldre, hanem viszont 
Havaselföldről Fogarasra, mikor is a nova plantatio támadt. 

Fogaras, mint láttuk, az előtt 1291 tájban nem vala az oláh 
vajda kezében; kell tehát, hogy azután esett legyen változás a bir
toklásban, s Fogaras az oláh vajdának adományoztaték, ki oda 
oláhokat telepíte. A fogarasi herczegség 1372 tői fogva a XV. szá
zad közepéig egybe volt kötve az oláh vajdasággal, mert az 
1467 utáni vajdák nem nevezik többé magokat fogarasi hercze-
geknek *). 

6.§. 

Nagy Lajos halála után (1382.) Magyarország zilált viszo
nyait felhasználák Bosznia, Moldva és Havaselföld az elszaka
dásra. E két utolsó Lengyelországgal szövetkezek, kinek királya 
Vladiszláv úgyis igényt tart vala a magyar koronára. Vladiszláv 
kényelmes hübérbe fogadá Moldovát, a havaselföldi vajdával Mir-
cea-val pedig (ki magát így nevezi vala: Miricius Dei gratia Voio-

*) Roesler felhozza : Editum est Matthia agente decretum comitiorum, ne 
unquam reges districtum Fogaras, Omlás ot Rodua quoquo modo a se alienare 
valeanl, sed semper praefati districtns in manibus regiis prompti et parati ad hoc 
teneantur, ut si quando opportunum fuerit Vaivodae alicui Transalpino vei Mol-
daviensi (Ungaris fido et a provincialibus in fide nutantibus dignitate exuto) ad 
partium scilicet illarum terrarum seu recuperationem assignari possint pro d«-
scensu. Ex epist. Corvini a 1467; Eder Observ, crit. 8. 146, 
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voda Transalpinus, Fogaras et Omlás dux, Severini Comes, terra-
rum Dobrodicii Despotus et Tristri Dominus), védő és támadó szö
vetséget köte Zsigmond ellen. Ez ugyan 1390-ben teljesen meghó-
doltatá Moldovát, de Mircea ellen nem hadakozhaték, a boszniai 
és dalmát ügyek miatt. 

Havaselföld e szerint tényleg független lön Magyarországtól, 
s e függetlenséget a lengyel király biztosítá. Az eleitől fogva is 
laza viszonyt közte és Magyarország között a görög egyház egy
felől, s másfelől a vajdák választhatása (mert az oláh bojárok vá
lasztják a vajdát,) egyre gyöngítek. A XIII. század folytában az 
oláh vajdák haddal is kénytelenek szolgálnia királyt; de az elado
mányozható jószágok csakhamar a vajda birtokaivá lettek. A XIV. 
században csak adóval tartoznak természetes uraiknak, a magyar 
királyoknak, a vajdák, kik magyar országgyűlésen vagy koroná
záson soha sem jelennek meg, királyi oklevelet sohasem írnak alá, 
mint az erdélyi vajda, a macsói bán. 

Roesler ezután összevonja előadásának eredményeit. Bár 
mennyire nem elégít ki a szétszórt adatok egybehordása, egy azon
ban világos, az, hogy az Oltón inneni és túli tartománynak, vagy 
a kis és nagy oláhságnak viszonyai Magyarországhoz különbözők. 
A kis oláhságot a bolgároktól elvevén, magyar bánsággá teszik a 
magyar királyok; azt mindég magyar bánok igazgatják. Hébe-
hóba az oláh vajdák is Szörényi bánok, de jogbitorlásból, vagy ki
rályi adományból. Kis Oláhországnak, vagy a Szörénységnek eme 
viszonya Magyarországhoz 1526 ig tárta, midőn a török hatalom 
vet véget a magyar jognak. 

Ellenben nagy Oláhország, vagy az Oltón túli tartomány, 
előbb Kúnország (Cumania), azután Havaselföld (Transalpinia) 
vagy Ungrovlachia lévén, a kunok uraságának végével lesz Ma
gyarországé. De a magyar hatóság kezdetével egyszersmind oláh 
vajda mutatkozik, kinek az ország állapotja nagyon kedvez, úgy 
hogy függése Magyarországtól lassankint adófizetéssé válik. Nem 
tudni, mikor keletkezett az oláh vajdaság, megvolt-e már a kunok 
uralkodása idejében is ? De hogy kapcsolatban lévőnek kell tartani 
a Dunántúli oláhokkal és bolgárokkal, tehát a Moesiából való ki
költözéssel, azt a következők is bizonyítják. A szerb és bolgár állami 
szerkezethez hasonlóan, a vajdát is a bojárok, gazdagok, 
választják, kik részt vesznek a kormányban is. Az udvari tisztek, 
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mint vornik, paharnik, klucer, stolnik, a bolgár udvartar tartásból 
vannak véve. 

Az oláh vajdaság eredete homályos, de a felhozott adatok 
teljesen ellenköznek azon kiszínezett és koholt történelemmel, mely 
szerint az oláh fejedelemség erdélyi kiköltözésből származott s 
Oláhország független állam lett volna. Az Magyarországtól függet
lenné csak Nagy Lajos után kezd lenni; azonban legott a török 
hatalom alá kerül. 

HUNFALVY PÁL. 



MÉG EGYSZER FEZE. 

„Num heon muganec, ge mend w foianec halaiut evec. Ho-
roguvec isten, es veteve wt ez munkás vilagbele, es levn halalnee 
es puculnec feze, es mend w nemenec." 

Az olvasó tudja, hogy Erdélyi János a Budapesti Szemle 
1865-ki évfolyama X. füzetének végén (465 — 470. II.) a, feze szót 
zsoldnak magyarázza, B azt a, fizet, vagy füzét ige tőjének tartja. 
Én erre a Ny. Közlemények IV, kötetének 443 —448. lapjain a 
Halotti Beszédet a Codexben lévő latin mintából ismertetvén meg, 
újra is azt bátorkodám állítani, hogy a régi fez szó nem más, mint 
a mai fész-ek szó, a k képző nélkül. Indokoltara pedig azt a fölvé
telt, t. i. hogy ilyen szókban: lél-ek, tor-ok, faz-ok, fész-ek stb. a 
k képző, tehát nein az illető szók tőjéhez vagy gyökéhez tartozik, 
a rokon nyelvek tanúságával is, minthogy ezekbon a megfelelő 
szók a k képző nélkül divatoznak. 

Erdélyi a B. P. Szemle 1867. folyam 7. f. 378—382. lapjain 
nemcsak állításomat nem bírja elfogadni, hanem miatta az össze
hasonlító nyelvészet ügyét is vesztettnek, legalább nem sokat érő
nek tartja. Mert bár Psammetich meg is adná magát, „de hogy 
Hunfalvy, úgymond, kit annyian nem követnek már, hanem csak 
maga követi, azaz ismétli magát, más gondolatra térjen, az nem 
remélhető." „Mi lenne akkor az összehasonlító nyelvészet ama 
nyilvános titkából, hogy a pesa és feze szemnek, azaz külsőleg, ha
sonlítanak egymáshoz?" 

Hogyan jut Psammetich a nyelvészek közzé ? Úgy, mert Er
délyi Herodotosból idézvén az ismeretes adomát, mely szerint Psam
metich kecskék szoptatta két gyerek által gondolta megtudni az 
eredeti nyelvet, a bekkos szónak helyes vagy helytelen értelmezé
sétől hiszi, hogy függ az összehasonlító nyelvészet sorsa. „Az ösz-
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szebasonlitó nyelvészet sorsa ezen első példában el van dőlve", úgy 
itél Erdélyi. „Nem, mintha tagadnám becsét a történelemben, ha
nem látom ingatag voltát az értelemben!" Még sokat is enged Er
délyi az összehasonlító nyelvészetnek, többet mint magam enged
nék, ha Erdélyinek vagyok. Én ugyanis a minek ingatag voltát 
látom az értelemben, annak egy csöpp becsét sem tulajdonítok a 
történelemben. 

„ Hunfal vy Pál, így folytatja Erdélyi, meglelvén a finn nyelv
ben a pesti szót, mely fészket, jelent, s tudván a magyarban egy feze 
alakú homályosan hagyott kifejezést : csupán azért, mert pesti 
(peze) *) és feze hasonlítanak egymáshoz, e kettőnek egyet kell je
lenteni : fészek. Bekk-os a frügeknél kenyér, bekk-OB a két vad gyer
meknél első szó : tehát a frügek első vagy legrégibb nép !" 

Adoma nem tudomány, a szókkal való játék csak játék. 
Azonban játékkal, adomával nem lehet megsemisíteni a tényeket. 
Tény az a magyar nyelvben, hogy a fészek szó fesz tő-ből és k 
képzőből áll, miszerint az a lélek, torok, fázok, vagy fazék, köldök, 
homlok, homok, szemöldök-féle szókhoz tartozik; tény az, hogy a 
magyar nyelv szokása is tud erről, mert csak is ezt tudván mond
juk szemöld-öt is szemöldök helyett; tény az, hogy a rokon nyelvek
ben /?7 = lélek, tor és tur = torok, pes(ü) = fészek, pat(o) fázok, 
így lévén, mi találós bölcseség kell ahhoz, hogy a finn pm(a)-t egy
nek mondhassuk a magyar fész-ék szóval ? Még annak is, a ki 
nem akar nyelvész lenni, nem kell egyéb egy kis fáradságnál, 
moly utána jár, ha vájjon nem játszom-e, s vájjon igazán úgy
van e ? 

Ha el kell fogadnunk, hogy a k nem a szótőhöz tartozik ilyen
féle szókban, mint fészek, lélek: akkor azt is el kell fogadni, hogy 
volt idő, melyben a szó-tők magokban is képző nélkül, divatoztak. 

*) A finnek a pesti szót nem ejtik peze-nék ; hanem pesze-nek. Egyébiránt 
a Halotti Beszédben a z> sz-et is ér, p. o. zumtuchel = szömtök-kol ; zocoztia = 
szokosztja, szakasztja ; zoboducha = szoboducha (mint máig a székesfehérvári vi
déken szabadiha, szab':dihon-t mondanak szabadítsa, szabadítson helyett; a eh itt 
csak sürübb h, mint a choltat szóban is, holtát helyett) ; — urn,zaghíle~ ország
bele ; rezet = részét. Ezen példák szerint nem vétek talán állítani, hogy a fez-e 
szó fesze. De Erdélyi szerint feze is lehetne, mert ott a z a mai hangnak is megfe
lel. Tehát nemcsak az egy szóból lehet a z mai hangjára következtetni, hanem az 
értelemből is, mely vagy fesz vagy fez, fiz, füz olvasást föltételez. 
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Hogy ebből az időből őrzött-e meg a magyar nyelv példákat, azt 
magában se állítani, se tagadni nem lehet, hanem a nyelv marad
ványaiból felelünk reá. Vájjon mind azt elvessük-e, a mit ezekben 
megtalálunk, mihelyt a mai nyelvszokással ellenkezik ? 

Erre maga Erdélyi is azt mondja, hogy a világért sem 
szabad elvetni, hisz a maradványokban legbecsesebb tanúságo
kat találunk. O is nagyra teszi a feze szót, jóllehet azt a mai 
nyelv úgy nem ismeri, mint az én fész-emet nem, fészek helyett. S 
ne gondolja Erdélyi, hogy abban van elsősége előttem, hogy a 
maga feze szavának megfejtéseért nem fut Finnországba mint én, 
hanem itthoni terméssel táplálja tudományát. Ellenkezőleg! Mind 
a mi a mai nyelvben nincsen meg, az érthetetlen homályos, ha a 
rokon nyelvek tényei nem világosítják fel. Példákat szolgáltat erre 
maga a Halotti Beszéd; szomorú dolog, hogy azt még Révai után 
is vitatni kell. Higye el Erdélyi úr, hogy mihelyt a feze szónak 
azon értelme mellé, melyet ő talált ki, egyetlen egy tényt bírnánk 
felhozni a rokon nyelvekből, az többet érne, mint minden okos
kodás, mely tények nélkül szűkölködik. 

Úgy okoskodik Erdélyi: „Én (Erdélyi) egyenesen azt hiszem, 
hogy a Hallotti Beszéd ide vágó helye (lewn [a Cod. levn] halal-
nec es puculnec feze, es mend w nemenec) párhuzamos vagy tel
jesen egyező hely a római levél VI. 23. versének ezen helyével : 
halál a bűnnek zsoldja (halál a bűnnek feze), minek értelme: a 
bűnt halállal fizetjük. Vagy a Halotti Beszéd szövegében: Ádám 
lön halálnak és bűnnek lakolása (lakoltja, a ki lakol) és mind ő 
nemének (a kiben neme lakolt). Hogy a fizet ige nyelvünkben ily 
értelemre használtatik, a közélettől a bibliai nyelvig mindenütt le
lünk rá példát, gyakorlatot. Sőt az esetre vonatkozó lényeges kife
jezések, műszavak, mind a, fizet ige körül forognak." „Nem 
arról van itt szó, hogy egy ember által jött be vagy eredett a ha
lál és bün és az egész emberiség, mi a. fészket ajánlaná, hanem ar
ról, hogy Ádám halálosan vétkezett és benne mindnyájan vétke
zünk, ez az a fez, zsold, adó, melyért mondatik, hogy ,debitores su-
mus/ Adósok vagyunk, fizetni kell. Halál a bűnnek zsoldja, adója, 
tartozása. Személyre (Ádámra) vivén által: Ádám lön, halálnak 
és pokolnak adósa, adóssága, zsoldja, feze, s mind ő nemének is 
adóssága, kiben mindnyájan adósok lettünk. A biblia fordítóknál 
ez az értelem, t. i. a „fizet" szó értelme, utóbb elhomályosult. Ok 
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már tudtak németül és írtak zsoldot. Komjáti Benedek még tudott 
valamit a Halotti Beszéd nyelvéből is, és szerencsére, a római le
vél V. 23. versét így tette által: halál a bűnnek fizető zsoldja; utána 
imé nyelvtörténeti adattal is tudok szolgálni az értelmetlen, szö
vegellenes elfacsart fészek olvasás megczáfolására." 

Erdélyi erősen vitatja, hogy nem arról van szó a Halotti Be
szédben, hogy egy ember általjött be vagy eredett a halál . . . . mi a 
fészket ajánlaná, hanem arról, hogy Ádám halálosan vétkezett. — 
Ellene ugyan nem sokat érne állítanom: de bizony arról van itt 
szó! Azonban nem késztet-e az egész „sermo super sepulchrum11 

ennek állítására ? Egy szerzetes társat sírba tevén, mi természete
sebb annál, hogy a halálról elmélkedjenek : „latiatuc feleym zum-
tuchel, mic vogmuc, ysa pur es chomuv v o g m u c . . . . ysa ki nopun 
emdul ez gimilstwl, halalnec halalaal holz; hadlava choltat terűm teve 
istentwl, ge feledeve." Olvassuk végig a sermot, a halál szerepel ab
ban. Szerepel a latinban is, mely hasonmása a magyarnak. „Con-
siderate fratres, in quanta beatitudine constabat ille primus Adam, 
quod et eum non móri sed in aeternum vivere creaverat Deus", stb. 
lásd Ny. Közi. IV. 446. lap. Lehetséges-e kételkedni, hogy csak
ugyan arról van szó a Halotti Beszédben, hogy Ádám tilalom-sze
gese általjött a halála világba, minél fogva nem csak maga Ádám, 
hanem egész neme is halandóvá lett ? Vgy hiszem, a ki mind a 
magyar mind a latin sermo super sepulchrum-ot olvassa, annak le
hetetlen tagadnia, hogy abban e gondolat: Ádám által eredett a 
Lalái, csakugyan első helyen áll. Tehát, hogy Ádám a halálnak és 
pokolnak fészke lett, s nem csak magára nézve, hanem az emberi 
nemre nézve is, e gondolat annyira az előtérben áll, hogy szinte 
akarni kell, nem látni azt. Összeköttetésben van ugyan vele a bün 
is : de a halál, mint a természeti embert legerősebben meglepő 
tünemény, szembetűnőbb mint a bün. S a Halotti Beszéd eme fel
fogása tökéletesen megegyez a rómaiakhoz írt levélnek V. 12. versé
vel : "£i<T7zsg di' évog avűqwnov tj á^antía sig tbv xotTfiov si<jftkíte7 xai őtá ti\g 
áfiagríag 6 öúvatog' xaí ovtcog dg návtag avOgcónovg ó dávatog ői^l^sv, 
icp co návreg rjfictQTov. 

Erdélyi azonban egyenesen hiszi, hogy a Halotti Beszéd ide 
vágó helye a VI. 23. versével egyez meg : „Tá yao oxpcóvia rrjg á/xag-
ríag öávatog halál a bűnnek fizető zsoldja", vagy a halál a bűnnek 
fizetése. „Hunfalvy nem tagadá a római levél VI. 23. versének ezen 
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másolatát, utánozását, mind a mellett megmaradt a pesd (fészek) 
értelemnél stb." — Rosszul olvasta Erdélyi az idézett Ny. Közi. IV. 
444, 445. lapjait, mert ott az előadottak után világosan fejezem ki 
magamat, ezt írván : Sőt minden azt mutatja, hogy a Hallotti Be
széd inkább erre a szentirási helyre (V. 12.), mintsem az Erdélyi 
felhoztára (VI. 23.) van alapítva. Ezt körülírva vagy inkább nép
szerűen így fejezhették ki latinul : Adam factus est domicilium 
mortis. — 

„Igen, folytatja Erdélyi, de ha a halált magába ette, talán 
meg is emésztette ? Nem! a halál benne lakik. Ám legyen, de hogy 
„mind ő nemét" is magába ette volna és gyomrából lenne az em
beri nem atyja, ez igen nevetséges, legföljebb eredeti magyarázat." 
„A magyar nyelvben Révay, Kassai, Döbrentei okvetlenül oly szó 
után néztek, a mely necsak az első részhez (halalnec es pukulnec), 
a mennyit Hunfalvy idéz, oda üljék, hanem tartozzék a második 
részhez is (es mend w nemének), a mit Hunfalvy nem idéz, mint 
ezt követeli a szövegszerüség. Az eset előtt már ki volt mondva 
első szüléinkre az áldás: gyümölcsözzetek és sokasodjatok, és így 
nem kellé az evés által fészekké lenni Ádámnak vagy inkább 
gyomrának; a Halotti Beszéd épen azt mondja, hogy lön az, a mi 
nem volt, t. i. halliatlanból halandó, nem csak maga, hanem mind ö 
neme is. Ez az, a mit Hunfalvyra mondék, hogy nem gondol a szö-
vegszerüséggel." 

Furcsán vagyok Erdélyivel, a kiről itt azt kell mondanom, 
hogy nem tudja mit ír. Egyszer azt írja : „a Halotti Beszéd épen 
azt mondja, hogy Ádám lön az, a mi nem volt, t. i. halhatlanból 
halandó, nemcsak maga, hanem mind ő neme is !* — pedig erre 
teszem én az egész beszéd súlyát; másszor meg tiltakozik ellene, 
mondván : „Nem arról van itt szó, hogy egy ember által jött be 
vagy eredett a halál stb. — Nevetségesnek találja Erdélyi, hogy 
Ádám a halált ette, s azt kérdi : Talán meg is emésztette ? Ismét 
furcsán vagyok Erdélyivel. Azt olvassuk a Halotti Beszédben : „Es 
oz gimilsben halalut evec . . . Num heon muganec, ge mend w foia-
nec halalut evec !" Nem olvasta ezt Erdélyi ? Nem ismeri a biblia, 
a keresztyén dogmatica nyelvét ? — Azt írja ő, hogy Révai, Kas
sai, Döbrentei oly szó után néztek, a mely ne csak az első részhez 
(halalnec es puculnec), a mennyit Hunfalvy idéz, oda üljék, hanem 
tartozzék a második részhez is (es mend w nemenec), a mit Hunf. 
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nem idéz, mint ezt követeli a szövegszertíség. Megint furcsán va
gyok Erdélyivel. A 444. lapon ezt írtam : „Lássuk már először, 
vájjon maga a Halotti Beszéd támogatja-e Erdélyi magyarázatát ? 
,Es az gyümölcsnek oly keserű vala íze, hogy torkukat megsza
kasztja vala. Nem heon magának, ge ménd ö fajának halált evek. 
Haraguvék Isten és veteve őt ez munkás világbeié, es lön halainak 
és pokolnak feze, es ménd ő nemének/ Úgy-e teljesen idéztem a 
helyet, sőt többet is idéztem. Vagy nem olvasta végig Erdélyi, a 
mit írtam, s a mit meg akar czáfolni ? ? — Azt érti valahogyan, 
mintha szerintem Ádám mind ő nemét is magába ette volna, és 
gyomrából lenne az emberi nem atyja. Ez furcsánál is furcsább. A 
Halotti Beszéd azt mondja, hogy Ádám halált evek, még pedig 
nem csak magának (evett halált), ge ménd ő fajának halált evek; 
én meg szóról szóra idézem a helyet. Hogy miből olvasta Erdélyi 
azt ki, hogy Ádám mind ő nemét magába ette ? azt nem idézi az 
én czáfolatomból, pedig szoros követelője a szövegszerüségnek. 

De hagyjuk abban ezt, s nyelvészkedjünk. Erdélyi nagyon 
nem helyesli, hogy a fesz-et a fészek értelmében veszem, mert a 
trópust szószerint veszem; mert ha ezt találjuk i s : 

„A verébnek is van fészke, 
Es honjában költ a fecske, 

„mégis szokatlan volna: Lön halálnak és pokolnak hona, és mind ő 
nemének. Ez épen oly ismeretlen és szokatlan, mint a fészek. Ma
gyar elmejárás nem bír meg ily erőtetést: mert neki sohasem egyéb 
a fészek, mint abstract helyi viszony, és trópusban szól akkor is, 
midőn ,egy fészekből valót' mond, azaz a hely értelmét átviszi a 
tartalomra. Visszaél értelmisége jogával, a ki a trópust szó szerint 
veszi. Hunfalvy e részben már is addig jutott, hogy tisztán gyo
morügy gyé tette az eset hagyományát, szeszéllyé a nyelvszokást, 
mert ráfogásokkal él, mi az élő nyelvben nem oly könnyen sike
rűi. A fészek sohasem kezdet, eredet, hanem az eredet helye. Tojás, 
pete kell belé. Hogy a fészek valaha fesz is lehetett, ez lehető, és 
nem több mint lehető, így nem sokra megyünk vele." 

Ráfogással élek, mi az élő nyelvben nem oly könnyen sike
rül! azt mondja Erdélyi. Ráfogás volna-e, azt mondani : Ádám 
lett a halálnak és pokolnak fészke, azaz lakóhelye ? Ráfogás-e azt 
mondani : az emberben sok gonoszság lakik, ő tehát sok gonosz
ságnak fészke ? Idegenek-e ily szólások a bibliai nyelvtől, melyben 
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a legbátrabb trópusok közönségesek? Nem találjuk-e abban & fé
szek szót lakóhely értelmében ? Mózes IV, 22, 21. Látván annak 
felötte az Cenéust az ő értelmét mondván, monda: Erős az te lakó
helyed, és építetted az te fészkedet az kősziklában. — Jerem. 49, 16. 
Megcsalt tégedet a te félelmed és a te szívednek kevélysége 
Ha olyan magas helyen raknád a te fészkedet mint a saskeselyő, 
levonszalak onnan tégedet, mond az Úr. — Ézsaiás 10, 14. És az 
én hatalmasságom mint egy fészket úgy találta sok nemzetségek 
gazdagságának fészkét. —• Bornemissza Pred. 77. lapon : De Heró
des ördög tagja, fészke és hayléka lévén stb. 

A magyar elmejárásnak sohasem egyéb a fészek, mint ab-
stract helyi viszony! Hát : Ádám lön a halálnak fészke... mi egyéb 
a fészek abstract helyi viszonynál ? — A fészek soha sem kezdet, 
eredet, hanem az eredet helye. Tojás, pete kell belé! Hát: mint egy 
fészket, úgy találta sok nemzetségek gazdagságának fészkét. Hol itt 
a pete ? De abban: Ádám lön a halálnak fészke, azaz lakóhelye, 
nem csak a helyi viszony ki van fejezve, hanem a petét, a tojást is 
megtaláljuk, s ez Ádám tilalom-szegese. 

Visszaélek a trópussal! — Mikor, mivel ? Akkor, midőn a 
Halotti Beszéd ezen helyét idézem : „Es az gyümölcsben halált 
evek . . . nem heon magának, ge mend ő fajának halált evek", s 
úgy értvén, a mint a biblia-nyelv értetni akar, ebben is : „Es levn 
halálnak és pokolnak fesze (fészke)" csak azt értem, mit a bibliai 
trópus ki akar fejezni, hogy a halál Ádámban kezdett lakni, s úgy 
a halál nem csak őt tette halandóvá, hanem annak egész nemét is. 
Mert hogy parallel helyek ezek: Es oz gimilsben halalut evec . . . . 
nem heon muganec ge mend w foianec halalut evec — Es levn 
halalnec es puculnec feze (muganec) es mend w nemenec, azt le
hetetlen nem látni. 

Még egyszer s utoljára, mint áll Erdélyi véleménye és miféle 
nyelvészkedéssel támogatja azt? Ezt: ra yaQ óijjtávia rrjg afictQtíag 
kavarog, helyesen fordítja így Komjáti Benedek: halál a bűnnek 
fizető zsoldja. De ha a bűnnek fizető zsoldja a halál: lehet-e, akár 
trópussal, akár a nélkül, azt mondani, hogy Ádám a halálnak fize
tője, vagy fizető zsoldja, vagy adósa? — Adósok vagyunk, fizet
nünk kell, az igaz : ámde nem a halálnak vagyunk adósat, hanem 
Istennek, s a Halotti Beszéd világos értelme szerint, halállal adózunk, 
élettel lakolunk. Mint Ádám a bűnéért halálával adózott, életével 
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lakolt, úgy mi mindnyájan, mert Ádám utódjai vagyunk, halállal 
adózunk, életünkkel lakolunk. — Az Erdélyi véleménye annyira 
erőszakolt, hogy ellenkezik mindennel a mi helyes. 

Micsoda nyelvészkedéssel támogatja véleményét ? Kísértsük 
meg, hogy milyen & fizet igének Jiz} vagy/ŐZ vélt gyöke? Hogy 
félre ne értsen Erdélyi, figyelmeztetem, hogy a nyelv eszejárását 
akarom kitapogatni, mire szükségünk van, ha igazolni óhajtja vé
leményét. Első kérdés tehát itt: a, fizet, füzet igének gyöke fiz, vagy 
fez, nominalis-e vagy verbális ? A nyelvtények hasonlatossága 
vagy analógiája azt a feleletet kényszeríti reánk, hogy a fizet, fü
zet gyöke bajosan lehet nominális, mert az at, et képzővel rende
sen, azaz, a példák sokasága szerint, igéből ige, nem névszóból lesz 
ige. E szerint a fiz, mint a, fizet gyöke, maga is ige volt, ámbár je
lenben nem él többé a nyelvszokásban. Úgyde, ha a, fiz, a nyelvté
nyek analógiája szerint, verbális természetű : egyszeribe a nyelv 
maga czáfolja meg Erdélyit. S akár haragszik érte, akár nem, a 
fiz-re vagy fez-re is felhozok felvilágosító tényt a rokon nyelvek
ből. Avogulpeí annyit tesz mint fizet; de pet = fiz, az et a magyar 
igében képző, mely nélkül is annyit jelent a vogul szó, mint a ma
gyar fiz-et. Nem árt figyelmeztetnem az olvasót, hogy a vogulban 
a piti vagy fit' (pity =r fész-ek) és a pet (fiz-et) hang szerint is oly 
közel állanak egymáshoz, mint a magyar fész-ek és fez-et, fiz-et. 
Arra pedig, úgy hiszem, nem kell már figyelmeztetni az olvasót, 
hogy a magyar / hang az ugor és finn nyelvbeli megfelelő szókban 
majdnem kivétel nélkül p; azt is tudják, kik többet értenek az 
ilyenhez mint Psammetich, hogy az sz, z, hang többnyire í-ből lett. 

Mire tanít tehát maga a magyar nyelv ? Arra, hogy a fizet 
gyöke fiz, vagy fez nem névszó, hanem igeszó, mert azt hirdeti a 
magyar nyelv, hogy névszókból nem közvetlenül t képzővel lesznek 
igék, hanem más képzővel, p. o. í-lel, z-vel stb., mint víz, vizel, vi
zez ; szem, szemel; kéz, kezel stb. A fiz-et, vez-et, Tiird-et s affélék 
tehát igékből lett igék, habár jelenben nem élnek is többé a gyök
igék. S a fiz, fez igegyöknek megfelelő vogul ige is pet, mely még 
támogatja a magyar nyelv tanítását. 

A nyelvszokás nem szeszély, s az állandó nyelvszokást, külö
nösen a szók képzésében, csak a nyelvtudomány deríti föl, több
nyire a rokon nyelvek segítségével. 

HUNPALVY PÁL. 



AZ ATTIKAI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL. 
(Előadatott november 18-án 1867.) 

Tíz évi kutatásaim eredményét akarom a Tekintetes Akadé
miának tiszteletteljesen előterjeszteni. 

Tudva van, hogy Solon kora óta köztársasági alkotmányos 
törvényhozással éltek Attikában, s hogy a törvények gyűjtemé
nyét fiúi kegyelettel őrizték a köztársaság megszűntéig az állam 
levéltárában, mely fjtrjTQqiov-nak. neveztetett*). 

De a mostoha idők romboló hatása elpusztította e törvények 
gyűjteményét. S hasztalan volna minden törekvés, azokat akár 
összesen, akár részletesen természetszerű összefüggésökben előter
jeszteni, ha segélyt nem nyújtana a görög irodalom roppant tár
háza, melyben e törvények szétszórtan előfordulnak. 

Sokat kell köszönnünk e tekintetben a görög szónokoknak, 
kik beszédeikben számos attikai törvényeket részint szóról szóra, 
részint kivonatosan közölnek. 

Aristoteles írt öt könyvet Solon törvényeiről (IISQI tcSv 2ól<a-
vo$ a^óixov) 2). Azonkivül leírta 158 állam intézményeit s törvé
nyeit. E munka elveszett ugyan, de hogy Athén törvényei is ben
ne foglaltattak, az kitetszik a még fönmaradt töredékekből, melye
ket Müller Károly szedett össze 3). 

Aristoteles tanítványa, Theophrast, betűrendben állította ösz-
sze az egyes tárgyakra vonatkozó törvényeket (Nófioi xarci otoi-
%uov); azután írt a polgári szokásokról s törvényhozókról 4). Ezért 

') Harpocratio : [XTjTpipov alatt. 
2) Menagii observationes in Diogen. Laert. V, 35. 
8) Fragmenta historicorum Graecorum. Párisiim. 1848. 2. köt. 105 — 127. 1. 
*) Laertj Diogenes. V, 44—45. 
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monda Cicero, hogy Aristotelestöl Görögország államainak erköl
cseit, intézményeit, fegyelmeit, Theophrastustól pedig azok törvé
nyeit is tanultuk megismerni. „Ab Aristotele omnium fere civita-
tum non Graeciae solum, sed etiam Barbariae móres, instituta, dis-
ciplinas, a Theophrasto etiam leges cognovimus" 5). 

Theophrastus tanítványa, Demetrius Phalereus, írt öt köny
vet az athéni törvényhozásról (íTtQi rrjg ''A&TqvY[ai vofio&tcíaq) és ket
tőt az athéni polgárokról (Jlboi táv 'v4&rjvrj<n noXitmv) 6). 

A macedóniai Craterus, Antigonus Gonatas király fivére (278 
—242) Kr. e. összegyüjté az athéni köztársaság határozatait (^Píjfi-
fffxárcov üvvaymyrj) a perzsa háborúktól kezdve a maga koráig 7). 

A Myrleából, Bithynia városából, származott Asclepiades, 
ki Kr. e. 205 körül született, magyarázatokat írt Solon törvényei
hez. (T« rcoV á^óvatv é^tjytjttxá 8). 

Ugyancsak Solon törvényeiről írt az első században Kr. e. 
az alexandriai Seleucus. (^Títóftvti(ia rmv 2!óXcovog á^óvmv) 9). 

Hasonló munkát szerkesztett Didymus az első században 
Kr. u. (^ílegl zmv á^órcov zmv JZólwvog avziyqa^r^ í0\ 

Plutarch, ki Kr. e. 50-ben született s Kr. u. 120-ban halt 
meg, közli Solon életrajzában e nevezetes államférfiú és törvény
hozó többféle törvényeit. 

A Pergamumból való Telephus írt a második században Kr. 
u. az athéni törvényszékekről (TJSQI zmv 'A&^f^m őixaGztjQÍcov) s az 
athéni törvényekről és szokásokról (ílsgl ZKV 'Ad^v^i vófioav xal 
i&mv) *'), 

Nem kisebb érdemet szereztek magoknak az attikai törvé
nyek megőrzése körül a következő görög lexicographok i s : 

Harpocratis a második században Kr. u. megmagyarázott a 
tíz szónokhoz írt szótárában (yís^ixbv zcSv déxa QTJZÓQCOV) az attikai 
jogban előforduló számos műszót. 

Pollux, ki Kr. u. 175-ben született, 'Ovo[ia<jzix6v czímü mun-

b) De finibus. V, 11. 
6) Laerti Diogenes. V, 80. 
') Harpocratis NauToSíxai alatt. Pollux VIII, 126. 
8) Lexicon Gudianum xüpfJtti alatt. 
') Photius szótára 'Opyetüvís alatt. 
,0) Plutarch : Solon élete 1. 
" ) Suidas TVjXupoc alatt. 
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kajának nyolczadik könyvében elősorolja és fejtegeti az attikai 
törvénykezés ügyeit. 

Hesychius a negyedik században, Photius a kilenczedikben^ 
Suidas a tizedikben Kr. u. szintén őriztek meg görög szótári mun
káikban az attikai jogra vonatkozó számos adatokat. 

Ide járulnak még az vigynevezett scholiasták görög jegyzetei 
Plató, Aristophanes, Demosthenes, Aeschines s más írók munkáihoz, 
mely jegyzetek nagy világosságot vetnek az attikai törvényekre. 

Ebből már elegendőleg látszik, hogy az attikai törvények is
meretét másfél évezrednél tovább magok a görögök őrizték meg. 

De innen egyszersmind az is következik, hogy téves ama vé
lemény, mintha a régibb görög remekírók a törvénytudomány el
méletével épen nem foglalkoztak volna. Midőn a görög szónokok 
a törvények indokait fürkészik, némely törvények káros hatását 
kimutatják, s általában a törvények kellékeit meghatározzák, váj
jon nem foglalkoztak-e a törvénytudomány elméletével? S mi 
egyéb Plató munkája a Törvényekről, mint törvénytudományi el
mélet ? Midőn a fő czélt magyarázza, melyet a törvényhozónak szem 
előtt kell tartania 1 2 ) ; midőn fejtegeti, minő javakat kelljen a tör
vények által létesítni és biztosítni 1 3 ) ; midőn a krétaiak és lake-
daemonok törvényeit bírálgatja 1 4 ) ; midőn mutogatja, hogy az ész, 
ha az állam vezérelvévé lesz, törvénynek neveztetik ' 5 ) ; mik egye
bek ezek mint törvénytudományi elméletek ? 

Vagy midőn Aristoteles Plató munkáit a Köztársaságról és 
Törvényekről összehasonlítja s bírálja, és egyéb törvényhozókról is 
hoz indokolt Ítéletet 16) ; s midőn a törvényszékek és bírák kellé
keiről értekezik 17), vájjon nem foglalkozik-e a törvénytudomány 
elméletével ? 

S midőn a stoikusok azon elvből indultak ki, hogy a jog és 
törvény a természetben gyökerezik, nem pedig az emberek meg
határozásában (cpíxretTo dUaiov fival xal (írj #e(Ttt,, ágnál rbv vó[i0v)18)} 

") Törvények 6 2 6 - 6 2 8 . 
,3) U. o. 630—632. 
") U. 0 . 6 3 5 - 6 3 7 . 
IS) U. 0 . 6 4 4 - 6 4 5 . 
,e) Politika II, 2 - 9 . 
, r ) U . o. IV, (VI) 13. 
,8J Laerti Diogenes. VII, 128. 
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s innen azt következtették, hogy a népek ugyanegy közös törvény 
alatt egyetlenegy társaságot képezzenek , 9 ) : ez bizonyosan tör
vénytudományi elmélet volt. 

Vagy midőn a rhetorikák görög szerzői a fölperes és alperes 
teendőiről, a törvényes bizonyítékokról, a bírák hatásköréről, a 
vallatásokról, a tanukról, a törvények értelméről értekeznek, nem 
foglalkoznak-e a törvénytudomány elméletével *? 

Miután ennyi törvénytudományi kincs foglaltatik a régi gö
rögök munkáiban, nem csoda, hogy a tudományok újraszületése 
után találkoztak férfiak, kik a hellén irodalom ezen oldalát is föl
karolták, hogy a hajdankori attikai törvényeket összegyűjtsék. 

Első volt e tekintetben Pardulphus Prateius ' i0). 
Utána Meursius (de Meurs) János (1579—1639) összeszedte 

a Themis -Attica czímü munkájában Draco és Solon törvényeit. Mun
káját kiadta Gronovius Jakab a Thesaurus antiquitatum Graeca-
rum czímü gyűjteményben "-1). 

De ezt sokkal felülmúlta Petitus Sámuel (1594—1643) Le
ges Atticae czímü munkájával, mely szintén a Gronovius Thesauru
sában jelent meg 2-). 

Ennek gyűjteményét nagy részben kiírta, de minden rendszer 
nélkül, Thysius Antal Collatio legum Atticarum et Romanarum czímü 
munkájában, mely hasonlóul Gronovius Thesaurusában foglaltatik. 

De maga Peti tus sem követett olyan rendet a törvények elősoro-
lásában, mely az attikai jog természetével összeférne. Miután Solon 
törvényeinek rendé nem volt előtte ismeretes, Justinián császár Di-
gestáit és Codexét vette mintaképül a törvények rendszerezésében, 
mi által nagy anachronismust követett el. Mintaképétől is azonban 
sokszor eltért, a mint ez rendszerének következő átnézetéböl látható: 

I. Könyv. 1-ső czím. Az istenek tiszteletéről, a szent épületekről, 
az ünnepekről és játékokról. 

2-ik czím. Az istenek szolgáiról. 

'9) Plutarch : Nagy-Sándor szerencséjéről. I, 6. 
20) Jurisprudentia vetus, sive Draconis et Solonis nec non Romuli ac XII. 

t&bularum leges collectae interpretataeque. Lugduni MDLIX. 
•*) Leyden 1697—1702. Második kiadás: Velencze 1732. 
J I) Az utolsó kiadást Wesselingius Péter rendezte e czím alat t : Jurispru

dentia Romána et Attica. Tomus III . in quo Samuelis Petiti Leges Atticae et 
Commentarius. Lugduni Batavorum MDCCXLI, 
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II. Könyv. 1-ső czím. A törvényekről. 
2-ik czím. A tanács- és néphatározatokról. 
3-ik czím. A bennszülött és fogadott polgárokról. 
4-ik czím. A törvényes, törvénytelen s fogadott figyer 

mekekről, és az atyai hatalomról. 
5-ik czím. A zsellérekről. 
6-ik czím. A rabszolgákról és szabadosokról. 

III. Könyv. 1-ső czím. Az ötszáz tanácsáról és a népgyülésről. 
2-ik czím. A tisztviselőkről. 
3-ik czím. A szónokokról. 
4-ik czím. A szolgalmakról. 
5-ik czím. A szolgalmak alóli mentességről. 
6-ik czím. Az érdemesek jutalmáról. 
7-ik czím. A testgyakorlati intézetekről. 
8-ik czím. Az orvosokról és bölcsészekről. 

IV. Könyv, 1-ső czím. A bírákról. 
2-ik czím. Az idézésről. 
3-ik czím. A bíráskodás előzményeiről. 
4-ik czím. A bíróságokról. 
5-ik czím. A választott bírákról. 
6-ik czím. Az esküről. 
7-ik czím. A tanukról. 
8-ik czím. A megítélt dologról és az újításról. 
9-ik czím. A büntetésekről. 
10-ik czím. A közjövedelmek bérlőiről, a közkincstár

ról és a látványi pénzről. 
V. Könyv. 1-ső czím. A határigazításról. 

2-ik czím. A földekről és nyájakról. 
3-ik czím. Az adásvevésröl. 
4-ik czím. A kamatokról. 
5-ik czím. Az áruk be- és kiviteléről. 
6-ik czím. A mesterségekről. 
7-ik czím. A társulatokról s Ígéretekről. 

VI. Könyv. 1-ső czím. A házasságról. 
2-ik czím. A hozományról. 
3-ik czím. Az elválásról. 
4-ik czím. A házasságtörésről. 
5-ik czím. A bujálkodásról, 
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6-ik ez 
7-ik ez 
8-ik ez 

VII. Könyv. 1-ső ez 
2-ik ez 
3-ik ez 
4-ik ez 
5-ik ez 
6-ik ez 
7-ik ez 
8-ik ez 
9-ik ez 

ím. A végrendeletről s örökösödési jogról, 
ím. A gyámságokról, 
ím. A temetésekről és sírhelyekről, 
ím. A gyilkosokról, 
ím. A vádakról, 
ím. A károkról, 
ím. Az erőszakos rablásról, 
ím. A lopásról, 
ím. A gyalázásokról. 
ím. A szerződésekről, 
ím. A hálátlanokról,, 
ím. Az athéniek megjelöléséről. 

10-ik czím. A följelentőkről. 
11-ik czím. A lakomákról. 
12-ik czím. A bányapörökről. 
13-ik czím. A bejelentésről (kiaayplia). 

VIIL Könyv. 1-ső czím. A katonaságról. 
2-ik czím. A katonáskodási mentességről. 
3-ik czím. A katonák jutalmairól és büntetéseiről. 
4-ik czím. Vegyesek. 

E rendszer gyarlósága már abból is kitűnik, hogy ugyanegy 
könyvben köz és- magánjogi tárgyak vegyittetnek össze, holott 
ezeket az attikaiak, mint látni fogjuk, óvatosan elválasztották 
egymástól. 

Hozzájárul, hogy a görög mukák kiadásai, me yeket Petitus 
használt, nagyon hiányosak voltak a mai kiadásokho ; képest, me
lyek a eritica segítségével a tökélynek magas fokára hozattak. 

Végre Petitus nem ismert számos görög munkákat, melyek 
csak későbben kerültek napfényre, s az attikai jogra vonatkozó 
nevezetes adatokat foglalnak magokban. 

így történt, hogy Petitus csak ötszáz attikai törvényt gyűj
tött össze. 

Mind ez mintegy tíz évvel ezelőtt arra indított engem, hogy 
keressem össze, a mennyire lehet, az athéniek összes törvényeit; s 
fáradozásom nem volt talán sikeretlen, mivel ezerötszáznyolezvan 
attikai törvényt gyűjtöttem össze. 

E törvényeket pedig két fő csoportra osztottam, i mint t. i. 
vagy a közjog vagy a magánjog körébe tartoznak; meri Tétség-
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telén, hogy már a régi attikaiak megkülönböztették a közjogot a 
magánjogtól. Ugyanis Demosthenes azt mondja 23), hogy kétnemű 
dolgok vannak, melyekről minden államban törvények léteznek. 
Némely törvényekkel t. i. egymás között élünk, egyezkedünk, más 
törvények pedig meghatározzák, miképen viseltessünk az állam 
irányában. 

Ezek alapján a következő átnézetben előadott rendszert ál
lítottam föl: 

Bevezetés a törvényről általában. 
I. Könyv. K ö z j o g . 

1-sö Fejezet. A nép osztályairól. Polgárok. Zsellérek. 
Idegenek. Rabszolgák. 

2-ik Fejezet. A tanácsokról. Areopag. A négy s illető
leg ötszáztagu tanács. 

3-ik Fejezet. A népgyülésről. Törvényhozás. 
4-ik Fejezet. Az államhatóságokról.Kilencz archon.Po

litikai, pénzügyi, kereskedelmi, tengerészeti, had
ügyi, papi, harczjátéki, nevelési hatóságok. Álla
mi orvosok. 

5-ik Fejezet. Az istentiszteleti ügyekről. 
6-ik Fejezet. A havonként előforduló ünnepekről. 
7-ik Fejezet. Hadjog. 
8-ik Fejezet. Törvényszéki ügyek. Esküdt bírák. Vá

lasztott bírák. Vértörvényszékek. Perrendtartás: 
rendes és rendkivüli. Törvénykezési szünetek. 

9-ik Fejezet. A pénzügyről. Bevételek. Kiadások. 
10-ik Fejezet. A jutalmakról. 
11-ik Fejezet. Büntetőjog. 
12-ik Fejezet. Nemzetközi jog. 

II. Könyv. M a g á n j o g . 
1-ső Fejezet. A családról. 
2-ik Fejezet. A szülők és gyermekek. 
3-ik Fejezet. A házasságról. 
4-ik Fejezet. Az elválásról. 
5-ik Fejezet. A gyámságról. 
6-ik Fejezet. Az örökösökről. Vérszerinti és végrende

leti örökösödés. Az örökös leányok. 
í s) Timocrates ellen. 760. lap. 192. §. 
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7-ik Fejezet. A fiúsításról. 
8-ik Fejezet. A holtakról. 
9-ik Fejezet. A vagyonról és birtokról. 
10-ik Fejezet. A szerződésekről. Adásvevés. Kölcsön. 

Kezesség. Letét. Bérbeadás. Társulatok. 
11-ik Fejezet. Kereskedelmi ügy. 
12-ik Fejezet. A kárról. 
13-ik Fejezet. Büntetőjog. Rágalom. Verés. Lopás. 
14-ik Fejezet. Az elévülésről. 

Ezen átnézetböl látszik, hogy a büntetőtörvények mind a köz
jogban, mind a magánjogban előfordulnak. Mert ama bűntények, 
melyek miatt minden egyes polgár, habár ő maga nem is volt meg
sértve, vádat emelhetett az állam érdekében a közjog szerint Ítél
tettek 5 az olyan bűntények pedig, melyek által az állam sem közvet
lenül, sem közvetve nem volt érdekelve, a magánjogba tartoztak. 

A magyarázatokban előadom a törvények görög szövegére 
vonatkozó eltéréseket; összehasonlítom az attikai tőrvényeket a 
többi görögök és a rómaiak törvényeivel; s előterjesztem több vi
tás kérdésre vagy eddig nem is érintett tárgyakra nézve saját 
véleményemet. 

I. 

Magyarázataimban azt a kérdést is tárgyalom, vájjon voltak-e 
a görögök s főleg az attikaiak törvényei lényeges befolyással a ró
mai törvényhozásra vagy nem ? A jelen században találkoztak ro-
manisták, kik ezt tagadták, mivel szerintök a rómaiak önmagok 
alapították s önmagok által fejlesztették ki törvényeiket. 

De vájjon lehet-e alaposan meghazudtolni Liviust (III, 31) és 
halicarnassiDionysiust (X, 51), midőn névszerint említik a Görög
országba küldött római követeket, kiknek föladatuk volt a legjobb 
törvényeket onnan haza hozni ? Vájjon több hitelt érdemelnek-e a 
tagadók, mint Cicero, a ki világosan mondja (pro Flacco, 26) : „Ad 
sünt Áthenienses, unde doctrina, humanitás, religio, fruges, jura, 
leges ortae, atque in omnes terras distributae putantur." Miként 
gondolhatták volna ezt a büszke rómaiak, ha a tény nem volt volna 
igaz ? Miként merte volna mondani Pomponius24), hogy a római de-

2I) De originejuris. II, 4. Justinián Digestáiban I, 2, 2. 
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cemvirek az ephesusi Hermodorussal tanácskoztak a XII. táblás tör
vények szerkesztésénél ? Miként mondhatná Plinius a Naturális 
Históriában (34, 11, 21), hogy Hermodorusnak ezen érdemeiért, a 
ki a római követség tolmácsa is volt, szobrot emeltek a piaczon ? 
S nem azért nevezték-e a decemvirek e törvényeket tábláknak, mi
vel Solon törvényei is táblákra voltak írva ? 

Cicero több egyes római törvényről is mondja, hogy az athé
niektől származott. A XII. tábla e törvényéhez: „midieres genas 
ne radunto, neve lessum funeris ergo habento" azt jegyzi meg, hogy 
a régi magyarázók ezt nem értették, s azt gyaníták, hogy a hsms 
valami gyászruhát jelent, de L. Aelius szerint lessus gyász-ujjon-
gást jelent, mit annál igazabbnak tart Cicero, quia lex Solonis id 
ipsum vetat 2 5) . 

Ez által kétségtelenül azt mondta Cicero, hogy a temetke
zésre vonatkozó római törvény Solon törvényeiből vétetett át. De 
ezt még világosabban mondja ki a következőkben: „Postea quum, 
ut seribit Phalereus, sumptuosa jieri fanéra etlamentabilia caepissenf} 

Solonis lege sublata sünt. Quam legem eisdem prope verbis nostri 
decemviri in decimam tabulam conjecerunt. Nam de tribus ricinus et 
pleraque illa Solonis suntu 2C). 

Gajus 27) azt mondja, hogy a határperekben azt a törvényt 
kell megtartani, melynek Solon törvénye szolgált példányul. nSci-
endum est in actione Jinium regundorum illud observandum esse, quod 
ad exemplum quodammodo ejus legis seriptum est, quam Athenis So
lon dicitur tulisse.u 

Ugyan ezen Gajus mondja28), hogy a társulatokra vonatkozó 
törvény valószínűleg Solon törvényéből vétetett át. „Sodales sünt, 
qui ejusdem collegii sünt, quam Graeci itaiQinv vocant • his autem po-
testatem facit lex, pactionem quam velint, sibi ferre, dum ne quid e 
publica lege corrumpant; sed haec lex videtur e lege Solonis translata 
esse. — 

Nem lehet tehát tagadni, hogy a római XII. táblás törvé
nyekbe görög törvények is vétettek föl. 

2i) De Legibus II . 23. 
2«) U. o. I I . 25. 
27) L. IV. ad Leg. XII. tabui. Justinián Digestáiban X, 1, 13. 
28) In Lib. 3. Dig. XLVII, 22. de collég, et corporibus. 



AZ ATTIKAI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL. 255 

II. 

Solon törvényeiről levén szó, jónak láttam magyarázataim
ban ama különféle véleményeket is megbírálni, melyeket a régi 
írók e törvények külalakjára nézve kimondták. 

Plntarch szerint (Solon életében 25) Aristoteles azt állítá, hogy 
Solon törvényeit majd «|ong majd xvpfiítg névvel jelölték a régiek. 
Mások azonban xvo^ug-nek nevezték a szent dolgokra s áldozati 
állatokra vonatkozó határozatokat, a többi törvénytáblákat pedig 
«£oí>í<?-nek. Mások szerint ismét a xvofieiQ háromszegletü táblák vol
tak, melyekre az isteni és polgári dolgokat illető törvények voltak 
fölírva, az a^ovsg pedig négyszegletű táblák, melyek magánjogi tör
vényeket tartalmaztak. 

De byzanczi Aristophanes szerint a xvQfing és d^ovsg hasonló 
alakúak voltak, csak hogy az ágoveg törvényeket, a xvQfotg pedig 
áldozatszertartási szabályokat tartalmaztak. Végre Apollodor azt 
monda, hogy a xvo(iíig az istenekre vonatkozó törvényeket foglal
ták magokban. 

Mindezt olvashatni Harpocrationál és Suidasnál a xvofitig szó 
alatt, valamint a scholiastánál Plató Politicusához (335. lap. Bek-
ker kiadása szerint). 

Ez arra indított, hogy vizsgáljam meg Solon törvényei tar
talmát. 

Az első «£<»i'-ban ezt a törvényt olvassuk : A termésekből 
csak olajat szabad eladni az idegenek számára. A többi termések 
kivitele tilos; s a ki ennek ellenére tesz, azt átkozza meg az archon, 
vagy mulasztási esetben száz drachmát fizessen a kincstárnak 
(Plutarchnál Solon életében 24). 

De e törvény a közjogba tartozott; mert megszegőik ellen 
közkereset (cpáaig) indíttatott. Alaptalan tehát az állítás, hogy az 
a£ovsg csak magánjogi törvényeket tartalmaztak. 

A tizenharmadik a£cov nyolczadik törvénye ezt rendeli: Mind
nyájan, kik Solon archonsága előtt becstelenséggel voltak bün
tetve, mentessenek föl a becstelenségtől. (Plutarchnál Solon életé
ben 19). Már pedig a becstelenségi büntetést s annak módját a köz
jogi törvények határozták meg. Tehát ismét alaptalan állítás, hogy 
az etgovsg csupán magánjogi törvényeket foglaltak magokban. 
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A tizenhatodik ál-oav meghatározta a jeles áldozati állatok 
árát. (Plutarchnál Solon életében 23), Következőleg az aí-oveg az ál
dozati dolgokra vonatkozó törvényeket is tartalmaztak. 

Végre Demosthenes beszédéből Aristocrates ellen (629. lap 
28. §.) kitűnik, hogy a gyilkosokról szóló törvény egy n^mv-ra volt 
fölírva. Az pedig kétségtelenül a közjogba tartozott. 

Mind ebből világos, hogy az á^ovtg mind közjogi mind ma
gánjogi törvényeket foglaltak magokban. 

S ez az egész kérdés újra azt is bizonyítja, hogy már a haj-
dankori görögök különbséget ismertek a közjogés magánjog között. 

ni. 
Az attikai államéletre vonatkozó forrásokban sokszor azt 

olvassuk a tisztviselőkről, hogy ők az összes athéniek közöl ( Í | *A&r\-
vaimv aTtávztav) vagy törzsök szerint (xaza (pvXtjv) vétettek. Miként 
kelljen ezt érteni, arról értekeztem a Gtöttingában megjelenő Phi-
lologus XV-ik évfolyamában (1859) e czím alatt: Zu den attischen 
Didteten. S ott tisztába hoztam azt, hogy e kifejezés e£ ' Aúr\va'mv 
ánávtoav ama tisztviselőkre alkalmaztatott, kik kézfölemelés (ná
lunk: fölállás) által választattak; ellenben e kifejezés nara cpvlrfv 
azokra vonatkozott, kiket sors által választottak. 

Kézfölemelés által választotta az összes polgárság a hadve
zéreket ((TtQatrjyoi), lovassági parancsnokokat {innuQioi\ hajópa
rancsnokokat (anoazolzíg)} követeket {nQéafiug), gabonaügyi gond
nokokat {aizdávai), titkok fölügyelőit (émiielrjzai táv JUVÖTJ^/W), is
tennők áldozárait (ÍSQOXOIOI roav atfivúr &tc5v), pénzügyi elnököt (ó 
im zrjg dwixyfftmg), a tanács ellenőrjét (avTiyQuytvg zy nólsi), alátvá-
nyi pénzek elnökeit (oí inl zo &£COQIXÓV), az áldozati állatok bevásár
lóját (ftoávyg), az adószedőket (avlloytlg) és adókeresőket {^tijtaí). 

Ellenben sors által választattak törzsönként a kilencz archon, 
a tanácsnokok (flovXsvzaí), a politikai számonkérők (eoOvvoi), a pénz
ügyi számonkérők (loyiaraí), a jövedelmek átvevői (anodéxrai), a 
harczjátékok bírái (aftlodérai), a kereskedelmi fölügyelők (inifJiE-
Xqzaí é^7ioQÍov)} a piacz fölügyelői (áyoQavó^oi), a mértékek fölügye
lői (fiszQovóuot), a gabona fölügyelői (GizoyvXaKtg), a végrehajtók 
(TToáxzoQsg), a pénzügyi ellenőr (avziyQaysvg dioix^ascog), az istenek 
pénztárnokai (zcifiíai zmv #6G5V), az állami eladók (TToaXrjtaí). 
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Ha már most kérdezzük, hogy miért választott az összes pol
gárság kézfölemelés, az egyes törzsek pedig sors által, nem adha
tunk más feleletet, mint azt, hogy, miután Attikában 12000—20000 
polgár volt, kivihetlennek tartották ennyi polgárok sorsolását a 
választásoknál, hanem sokkal czélszerübbnek látták a kézföleme
lés általi választást. 

Miután ezen nézetemet a kézfölemelés és sors általi választás
ról hallgatag elfogadták a philologok, nem kételkedtem azt a tör
vényekbe igtatni. 

Azt lehetne ellenvetni, hogy Kr. e. 413-ban a tíz nqópovkog 
szintén törzsönként («£ há&tijg (pvXrjg) választatott, de nem sors, ha
nem kézfölemelés által. 

Ez azonban nem rendíti meg fölállított elvemet; mert ez az 
oligarchiái forradalom idejében történt, tehát kivételes állapotban. 
Talán érdekében feküdt a fölforgató pártnak, a nyilt szavazás
nak, mely kézfölemelés által történt, elsőséget adni a sors általi vá
lasztás fölött. 

A GcotyQoviGtuí nevű nevelési tisztviselőkről azt mondja egy 
forrás, hogy xBIQOTOvr}roh azaz, kézfölemelés által választattak. De 
ezt kijavítottam xlrjQooroí-ra} azaz, sors által választottakra, mert 
ők is törzsönként választattak. Az analógia tehát az én emendatióm 
mellett szól. 

IV. 

Bunsen 29) volt az első, ki arra figyelmeztette a philologokat, 
hogy az attikai jogban két különös neme volt a vádnak, t. i. xatá 
rtvog (actio in áliquem) és ngóg tiva (actio adversus áliquem), s hogy 
az előbbi vád magának a személynek a büntetését kivánta, az utóbbi 
pedig pörös dolgokra vonatkozott. 

Schoemann is 30) így vélekedett, azt mondván, hogy a ki el
lenfelét lopás, bántalmazás, csalás, károsítás vagy szerződés-meg
szegés miatt büntettetni kérte, annak vádja xatá tivog volt, tehát 
személyt kérő, a többi vádak pedig nqóg tiva voltak, tehát jogot kérők. 

De ez nem áll. Mert Dinarchusnak volt egy beszéde Hedyle 
ellen az elpártolás miatt (anoataaiov), s e beszéd czíme : xata 'Hdv-

" ) De jure hereditario Atheniensium. Gottingae. 1813. 89.1. 
, 0) Antiquitates juris publici Graecorum. Gryphisw&ldiae. 1838. 274 1. 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK VI. 17 
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Xqg dnoataaiov. Már pedig azon tettre, ha valamely fölszabadított 
szolga vagy szolgáló elpártolt a fölszabadító urától, nem volt bün
tetés szabva, hanem az úr csak visszakövetelte ismét az előbbi jog
viszonyt 3 1) . Hasonlóan az a beszéd, melyben Demosthenes nem 
büntetésre, hanem gyámsági számadásra kéri vonatni Aphobust, 
így neveztetik: xmd 'y/qpóflor énirnonfig. 

Ebből már világos, hogy a xmá tivog-íéie vádban a fölperes 
nem kérte mindig az alperes büntetését. 

Én a xatá nvog-íé\e vád természetét úgy határozom meg, 
hogy az által valaki valamely sérelmes tett miatt panaszoltatott be. 
Ezt a következő vádak bizonyítják: 

1-ör Demosthenesnek vádja xaiuAyofiov íTztroonijg. Aphobust. 
i. nem vette nőül Demosthenes anyját a végrendelet ellenére, s nem 
is adta vissza Demosthenesnek az atyai vagyont, melyet mint gyám 
kezelt. Itt tehát sérelmes tettről van a szó, nem pedig kérdés alá 
eshető jogról. 

2-or Demosthenesnek 1-ső és 2-ik vádja xata JZzecpavov, ha
mis bizonyság miatt. Tehát ismét sérelmes tény forog fön. 

3-or Demosthenesnek vádja xaz a Evtoyov xcci MvTjGifíovXov. 
Ismét hamis bizonyság miatt. 

4-er Lysiasnak vádja nuta dtoytitovog, rosszul kezelt gyám
ság, tehát sérelmes tett miatt. 

E szerint én a xata nvog-féle vádat sérelminek, a nqóg tiva-ié-
lét pedig jogvltatónak nevezném. 

V. 

A pörbe való idézésekről ezt mondja Harpocratio : xXrjtiJQeg oí 
avÖQsg ö i' oi v sig tag öixug jtQoaxaXovvtai oí ö(xa^ó/xtvoí tiaiv. (Hivók 
azok, kik által a pörlekedők az ellenfeleket idézik). A ői olv (kik 
által) helyett, mely minden kiadásban van, ezt tettem JWÉ̂ ' eov (kik
kel), mert magának a fölperesnek kellett néhány tanú jelenlétében, 
tehát tanúkkal, az alperest idéznie. Ezt világosan mondja egyik 
forrás 32) : ősi' na^slvaí tivag WGTI&Q fiáQtvgag xi\g TZQOOxXrjamg. (Jelen 
kell lenniök némelyeknek, mint az idézés tanúinak). S Demosthe
nesnek Phormio elleni beszédében is (911) ezt mondja a fölperes: „s 

SI) Harpocratio dfoioataaíou alatt. 
3Í) Bekker Anecdota Graeca. I. pag\ 268. 
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nekem tanúim levén megidéztem ezt." xayda xlrjTtjoccg é'/cov nQoasxa-
Xt(T(ifi7ji> rovroví. 

VI. 

A méltatlan tanácstagokat kizárták a tanácsból szavazás ál
tal, mely falevelek által történt, s azért kilevelezésnek (éxyvlloyo-
Q/CC) neveztetett. Erről azt mondja az Etymologicum Magnum: é$u-
vai 'Ev t(3 őiKnctriQÍoí) xaTadé%£7&ui rovg éxcpvlXocpoQt]0ívtccg, a mit Pe
titus Sámuel így fordított: „in judices aliegere eos, qui senatu moti 
sünt, fas esto." De ez valótlan; mert miképen tartották volna mél
tóknak a bíráskodásra azokat, kiket méltatlanságuk miatt a ta
nácsból kizártak ? Hiszen a bíráknak is tiszta jellemű embereknek 
kellett lenniök. A görög eredeti tehát nem jelentheti azt, a mit Pe
titus benne látott, hanem azt mondja, hogy a tanácsból kizárottak 
ügyét fölveheti a törvényszék, azaz, hogy felülvizsgálhatja, s ismét 
visszahelyezheti őket. 

Ugyancsak Petitus ezt a törvényt is hozza föl: „a ki Apolló 
szent helyén kiürítendi a hasát, az jelentse föl önmagát, s halállal 
lakoljon." 

Nagyon valószínűtlen, hogy az attikaiak ilyen bolond törvényt 
hoztak volna. 

A dolgot említi Suidas (év Ilvd-lqt szó alatt) ; de hozzá teszi, 
hogy Pisistrat, a kényúr, hozta e rendeletet, melyért azonban az 
athéni nép kinevette. E rendeletet tehát nem lehet attikai törvény
nek tartani. 

Petitus egy más törvényt is említ, melyet állítólag Triptole-
mus, a meseszerű személy, hozott, s mely így hangzik: £"o5a [írj ai-
vea&ai, Ezt Petitus így fordította: carnibus ne vescitor (ne élj hús
sal) ; világos pedig, hogy a görög szöveg ezt jelenti: ne bántalmazd 
az állatokat. 

• 

VII. 

Szinovácz György tagtársunk szépen mutogatta székfoglaló 
beszédében, hogy a váltó eredetét már a római jogban lehet találni. 
De én még tovább megyek, s azt állítom Caillemer-rel33), hogy va
lami váltóféle már az athénieknél is létezett. Ugyanis Isocratesnek 

33)Études sur les antiquités juridiques d'Athénes. Paris 1865. 

17* 
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Trapeziticas czímü beszédében (35—37. §.) valamely pontusi ifjú 
így szól a törvényszék előtt: „Én nagy pénzösszeget akarván Pon-
tusbólMde kihozni, megtudtam, hogy Stratocles Pontusba készül 
hajózni; azért kértem őt, hagyná itt nekem a maga pénzét, s ve
gyen azután át hasonló pénzösszeget atyámtól Pontusban. Midőn 
pedig Stratocles kérdezé, hogy kicsoda térítendi meg neki a pénzt, 
ha atyám nem cselekednék megbízásom (éneatokfiém) szerint, vagy 
ha Stratocles visszatérvén Athénbe, engem itt nem találna: elve
zettem Stratoclest Pasiohoz, a pénzváltóhoz, a ki azt igérte, hogy 
ő mind a tőkét mind a kamatot visszafizetendi Stratoclesnek." 

Itt tehát megvoltak a váltó kellékei. A pontusi ifjú t. i. kiál
lít egy levelet Stratocles javára, s megnevezi a kifizetőt vagyis el
fogadót, t. i. saját atyját, s az el nem fogadás esetére még kezest is 
állít, t. i. a pénzváltót. Vagyis, a pontusi ifjúban látjuk a kibocsátót, 
Stratoclesben az tntézvényest vagy utalványost, ki az adott értékért 
levelet kap kezébe, és a pontusi ifjú atyjában az intézvényezettet 
vagy utalványozottat, kinek meghagyatik, hogy elégítse ki Stra
toclest. 

VIII. 

A büntetőtörvények czélját, melyről az ujabb korban annyi 
elmélet állíttatott föl, már Plató meghatározta a Gorgias-han (525, 
B), midőn monda, hogy a megbüntetettnek vagy magának kell ja
vulnia, vagy másoknak például szolgálnia, kik látván az ő bünhö-
dését, a félelem miatt javuljanak. De a büntetés legfőbb czélja még 
is Plató szerint (Grorgias. 478) a gonoszságtól, a legnagyobb rossz
tól való megszabadulás. Tó dlxijv öidó*ai, fieytarov xaxov ánaXXccyr;, 
ízovrjQtag. S a kik helyesen büntetnek, igazságosan teszik ezt, mivel 
a büntetés elhárítja a féktelenséget és igazságtalanságot; mert a 
büntetés igazságosabbakká teszi az embereket, s mintegy orvos
sága a gonoszságnak. A büntetést tehát, folytatja a Törvények-ben 
(934) nem a rossz tett miatt szabják a vétkesre, mert a megtörtén
tet nem lehet meg nem történtté tenni, ov yaQ ró ytyovoq dyévrjtov 
ictai nots, hanem hogy jövőre mind ő maga gyűlölje az igazságta
lanságot, mind pedig azok, a kik őt lakolni látják. 

Az is nevezetes, a mit Plató (Törvények 862) a halálbünte
tésről mond. T. i. Ha a törvényhozó javíthatlan embereket vesz 
észre, kikre nézve jobb, ha nem élnek, s kik ez által a többieknek 
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is használnak, mivel például is szolgáinak másoknak, hogy ezek 
minden igazságtalanságtól tartózkodjanak, s gonosz emberektől is 
megszabadítják a várost, — ilyenkor alkalmaztassak a halálbün
tetés, de másképen semmi esetre sem. 

IX. 

A források, melyekből az attikai törvényeket merítettem, kö
vetkezők : Achilles Tatius, Aelianus, Aeneas Gazaeus, Aeschines a 
szónok, Aeschylus, Ammonius, Anaximenes a rhetor, Andocides, 
Anecdota Graeca Bekkertöl, melyeket sokszor Lexica Segueriana 
név alatt is idézek, Anonymusok vagyis Névtelenek, Antiphon, 
Aphthonius, Apollodor, Apostolius, Archytas, Aristides, Aristopha-
nes a vígjátékíró, Aristophanes Byzanczból, Aristoteles, Artemidor, 
Athenaeus, Cicero, Cornutus, Cyrus, Democrit, Demosthenes, Di-
caearch, Dinarch, Dio Chrysostom, Diodor Siciliából, Diogenián, 
Dionysius Halikarnassból, Dositheus, Doxopater, Ecloga legum in 
Epitome expositarum (Zachariae a Lingenthal kiadása), Eclogae 
Basilicorum, Epiktet, Etymologicum Magnum, Eustathius, Festus, 
Gajus, Gellius, Gregorius Corinthius, Harpocratio, Heraklides Pon-
tusból, Hermogenes, Herodian, Herodot, Hesychius, Himerius, Hip-
pokrates, Hyperides, Inscriptiones Graecae, Josephus Flavius, 
Isaeus, Isokrates, Július Africanus, Július Paulus, Justinianus csá
szár, Kelemen Alexandriából, Laérti Diogenes, Leo Allatius, Liba-
nius, Livius, Lucianus, Lykurg a szónok, Lysias, Macrobius, Mar-
cellinus, Marcellus, Maximus bölcsész, Maximus Planudes, Menan-
der, Nicolaus Damascenus, Nicolaus sophista, Pachymer, Pausanias, 
Philo, Philochor, Philostrat, Photius lexicona, Phurnut, Plató, Pla-
tonius, Plinius, Plutarch, Pollux, Polybius, Pomponius, Poi*phyrius, 
Problemata rhetorica, Proclus, Scholionok Aeschineshez, Aristo-
phaneshez, Demostheneshez, Euripideshez, Homér Iliasához, Lu
ciánhoz, Pindarhoz, Piátóhoz, Sophokleshez, Theokrithoz és Thu-
cydideshez; — Servius, Sextus Empiricus, Sopater, Sozomenus, 
Stobaeus, Strabo, Suidas, Synopsis minor, sive liber juridicus alpha-
beticus (Zachariae a Lingenthal kiadása); Syrianus, Tacitus, Theo-
doret, Theodosius, Theon, Theophil, Theophrast, Thomas magister, 
Thucydides, Timocles, Tzetzes, Ulpian, Varró, Xenophon, Zenobius, 
Zosimus. 
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Az újabbkor! munkák pedig, melyeket segédeszközükül hasz
náltam, a következők: 

Balduinus, Commentarii de legibus XII . tabularum. Lugduni 
Batavorum 1738. Kiadta Heineccius a Jurisprudentia Romána et 
Attica 1-sö kötetében. 

Baumstark, De curatoribus emporii et nautodicis apud Athe-
nienses. Friburgi 1828. 

Becker, Charikles. Bilder altgriechischer Sitté. Leipzig 1854. 
Boeckh, Die Staatshaushaltung der Athener. Berlin 1851. 
Boetticher, Der attische Festkalender. A Philologus czímü fo

lyóiratban XXII, 421. 
Bunsen, De jure hereditario Atheniensium. Gottingae 1813. 
Caillemer, Etudes sur les antiquités juridiques d'Athénes. 1865. 
Egger, Mémoire historique sur les traités publics dans Tanti-

quité, depuis les temps héroiques de la Gréee jusq' aux premiers 
siécles de Téré chrétienne. Paris 1860. 

Gans, Das Erbrecht in weltgeschichtlicher Entwicklung. Ber
lin 1824. 

Geib, Darstellung des Rechtszustandes in Griechenland waH-
rend der türkischen Herrschaft und bis zur Ankunft des Königs 
Ottó I. Heidelberg 1835. 

Gneist, Die formellen Vertragé des neueren römischen Obli-
gationenrechts in Vergleich mit den Gescháftsformen des griechi
schen Rechts. Berlin 1845. 

Grote, History of Greece. London 1846—1854. 
Heffter, Die athenáische Gerichtsverfassung. Cöln 1822. 
Hermann, Lehrbuch der griechischen Staatsalterthümer. Hei

delberg 1855. — Uber Gesetz, Gesetzgebung und gesetzgebende 
Gewalt im griechischen Alterthume. Götting 1849. — Über Grund-
sátze und Anwendung des Strafrechtes im griechischen Alterthume. 
Götting 1855. — De vestigiis institutorum veterum, imprimis Atti-
corum per Platonis de Legibus libros indagandis. Marburg 1836. 
— Disputatio de terminis eorumque religione apud Graecos. Götting 
1846. — Symbolae ad doctrinam juris Attici de injuriarum actio-
nibus. Götting 1847. 

Keil, Attische Kulte aus Inschriften. A Philologus-ban 1865. 
Kirchhoff, Zur Geschichte der attischen Cleruchie auf Lem-

nos. A Hermea-hen. Berlin 1866, 
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Lerminier, Histoire des législateurs et des constitutions de la 
Gréce antique. Paris 1852. 

Mayer, Die Rechte dér Israeliten, Athener und Römer. Leip-
zig 1862. 

Meier, Die Privatschiedsrichter und die öffentlichen Diáteten 
Athens. Halle, 1846. — De bonis damnatorum et fiscalium debito-
rum. Berlin 1819. — De proxenia sive de publico Graecorum hos-
pitio. Halle 1843.— SchÖman-nsii együtt: Der attische Process. 
Halle 1824. 

Mommsen, Heortologie. Leipzig 1864. 
Petersen, Ursprung und Auslegung des heiligen Reehts bei 

den Griechen..A Philologusboz mellékelt Supplementben 1859. 
Platner, Beitráge zur Kenntniss des Attischen Reehts. Mar-

burg 1820.-—Der Process und die Klagen bei denAttikern. Dartn-
etadt 1824. 

Ross, Die Demen von Attika. Halié 1846. 
Sauppe, De demis urbanis Athenarum, Lipsiae 1846. 
Schaefer, Demosthenes und seine Zeit. Lipcse 1856—1858. 
Schellingii De Solonis legibus apud oratores Atticos disserta-

tio. Berlin 1842. 
Schömann, De comitiis Athéniensium. Gryphiswaldiae 1819, 

— Antiquitates juris publici Graecorum. Gryphiswaldiae 1838. — 
Griechische Alterthümer. Berlin 1855. 1859. Lásd még Meier alatt is. 

Wescher, Étude sur le monument bilingue de Delphes, avec 
le texte de plusieurs inscriptions inédites rélatives á l'histoire des 
Amphictyons. Paris 1865. 

Westermann, Untersuchungen über die in die Attischen Redner 
eingelegten Urkunden. Leipzig 1850. 

X. 

Legczélszerübbnek tartottam a törvények szövegét görögül 
és latinul adni, s a magyarázatokat latin nyelven írni. 

A mely törvénynek jó latin fordítását találtam, azt megtartot
tam. Sokszor a meglevő latin fordításokon változtattam, hogy hűn 
fejezzem ki a görög eredetit. A görög scholionokból, föliratokból 
s egyéb munkákból merített törvényeket pedig magam fordítot
tam latinra. 
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Korszerű volt-e e munkát görögül és latinul kiadni, arra majd 
a részvét mértéke fog válaszolni. Annyi bizonyos, hogy már eddig 
is érkeztek megrendelések Londonból, Parisból, Bécsből, Odessá-
ból, Porosz-, Szász- és Bajorországból, Hollandiából és Norvégiából. 

Ez tehát munkám korszerűsége mellett látszik tanúskodni. 
Az első füzet már megjelent e czím alatt: 
J£vvayay)>i] twv 'J4TTIXCÚV vófiwv. — Corpus Juris Attici, Graece et 

Latiné. E fontibus composuit, commentario indicibusque instruxit 
Joannes Baptista Télfy advocatus; studia antiquitatis in universi-
tate literarum Hungarica publice proíitens. Fasciculus L Pestini et 
Lipsiae MDCCCLXVIII. Sumptibus Guilehni Laufferi. 

Az egész munka valószínűleg január végén lesz kinyomatva. 
Fog-e hazánkban részvétre találni, az frscüv sv yovvaai xtfaai. 

De több oknál fogva lehet reményleni; mert lehetlen, hogy állami 
életünk új korszakában a classicai tudományok föl ne karoltassa
nak; lehetlen, hogy hazánkban, hol évenként kétezerre rúg a jog
hallgatók száma, s mely némileg ügyvédek országának nevezhető, 
ilynemű munka figyelmetlenül hagyassék; s mert végtére a múltak 
tudása többnyire a jelennek megigazítása. 

TÉLFY IVÁN. 
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Azon vívmányok között, melyeket nyelvtudományunk az újabb 
időben Ázsia terén tett és tevő-félben van, legelső helyet foglal el 
azon siker, melylyel mai nap a török-tatár nyelvek ismerete felé 
halad. Még csak harmincz esztendeje sincsen, hogy Közép-Ázsiát, 
a törökségnek ezen ős fészkét, néhány buzgó és nagy tehetségű tu
dós működései daczára, csak legszélsőbb széleinél közelítettük meg ; 
és míg az indoeurópai és sémi nyelvek különböző tájbeszédei, régi 
és újabb irodalmai tárházát elég biztonsággal kutathattuk : addig 
a török-tatár nyelvekről, Klaproth, Remusat, csak merő sejtelme
ken alapuló tanain kivül, igen homályosak, sőt mondhatnám zürza 
varosak valának fogalmaink. Ma, hála nyugati civilisátiónk rop
pant befolyásának, Közép-Ázsia, ezen egész Európa, de különösen 
magyarok előtt nagy érdekességgel bíró tér, földismereti, népisme 
réti és nyelvészeti szempontból mindinkább ismeretesbe válik; a 
tudomány úttörői minden éghajlati és társadalmi nehézségek da
czára mindinkább előre nyomulnak, és nem sokára elérjük ama 
kort, midőn a török nyelvet minden sajátságai, minden változatos
ságaiban épen úgy fogjuk ismerni, mint az árja és sémi osztály 
egyes részleteit, melyekben a tudós az egybegyűjtött roppant anyag 
között máris íróasztalánál kényelmesen kutathat. 

A török nyelvek ismerete egy óriási munka, de a milyen ne
héz, ép oly érdekes leend. Afrika éjszakkeleti csúcsaitól, az európai 
Törökország, az orosz birodalom délkeleti részétől kezdve, Kis-
Ázsián, Persián, Turkesztánon, a középázsiai sivatagokon keresz
tül egészen Szibériáig és keletre a khinai birodalmon keresztül 
egészen a góbii pusztáig, mindenütt, mindenütt a török nyelv szám-
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talán tájbeszédeire akadunk. Míg egyrészről az idegen elemek be
folyásától, eredeti sajátságait csonkítva találjuk : addig másrészről 
régi, sőt mondhatni ősrégi, jelleme egész figyelmünket igénybe 
veszi. A nyugatázsiai törökség, melybe az iszlám töménytelen 
arabs és perzsa elemeket hordott, kereskedelmi és diplomatikai vi
szonyainknál fogva már három század óta képezi tanulmányaink 
tárgyát; a keletázsiai törökség, mely aránylag sokkal több erede
tiséggel dicsekedhetik, csak az újabb korban lép elénk, csak most 
talál kedvelökre. 

Ezen utóbbiak között Berezin és Ilminszky után első helyen 
említendő RadlofF Vilmos jelenleg Barnaulban, a bányászati tano
dában, a tatár nyelvek tanára. O öt év hosszat töltvén Kelet-Szibé
riában a félig muszulmánés sámán vallású török-tatár fajok között, 
és a Tien-shani hegyektől és az Iszik kül partjától kezdve egészen 
Jeniszeig a különböző táj beszédeket tanulmányozván, ezek körül 
való ismereteit, melyek bizonyára fölötte érdekesek lesznek, nem 
sokára a tudományos világ elé bocsátja. Geographiai fekvését il
letőleg, e tér magában foglalja a 42 és 50 közti szélességű s a 78 és 
88 közti hosszúságú fokok azon részeit, melyek a Thien-Sán, Ala-
tau és Altáji hegyeknek a puszták felé hajló nyugati hegyereszein 
elterülnek, és számos részint a muszka, részint a khinai uralomhoz 
tartozó saman vallású népeknek lakhelyül szolgál. Európai tudo
másra e vidéket legelőször Atkinson hozá, de a beszélt török szó
járás sajátságaira nézve, csakugyan ^Radloff az első, kitől az első 
ismertetést halljuk. Terve szerint munkálatai három részre fognak 
oszolni : Az első, három kötetre terjedő rész, mutatványokat fog 
magába foglalni ezen különböző fajok népirodalmából; a második 
ezen összes tájbeszédeket magába foglaló szótárt; a harmadik pe
dig egy azokra vonatkozó összehasonlító nyelvtant. 

Jelenleg az első résznek első kötete fekszik előttünk. Ez leg
inkább a teleuti, altáji, feketehegyi (Csernovikh tatár), aKatimaés 
Bija közti, a Lebedi tatárok, a Sorok és a Kara Köli fajok népiro
dalmából tartalmaz mutatványokat. Köztük legdúsabban az altáji 
és teleuti tatárokat látjuk képviselve, mivel R. véleménye szerint 
az ő nyelvük az eredeti törökség jellemét legtisztábban őrizte meg, 
és ez okból ezeket vette kiinduláspontul. E felfogás szerintem nem 
egészen helyes. Hogy R. azoknak elsőséget adott, annak okát ab
ban találom, hogy ők, mint régibb orosz alattvalók, neki hozzá-
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férhetőbbek voltak, mint a dzsungariai, azaz Tien-shani hegységek 
között khinai alattvalóságban élő tatárok, kik között a tarandzsik 
még ma is az ujgur nyelvvel élnek, mely nyelv, mint legközelebbi 
munkámban kimutatom, a törökség legősibb jellemét hordja ma
gában, és mely kétség kivül azon átmeneti pontot képezi, melyen 
az egész török-tatár fajhoz legközelebb álló mongol-kalmükhöz 
érhetünk. Nagy kár, hogy a derék kutató, orosz jelleme következ
tében a khinai területen négy napnál többet nem időzhetett, mi az 
e két kormány közt uralkodó vetélykedési szellem mellett tisztán 
magyarázható. Kár, mondom, mert valamint geographiai jegyzete
ink azon vidékről csak merő sejtelmeken alapszanak, épen úgy az 
azt lakó fajok nyelvészeti és népismereti viszonyairól igen keveset 
tudunk. A déli fekvésű Kuldsáról Velikhanoff orosz kirgiz utazó 
némi fogalmat adott, de vájjon kik lakják az Ajar Nor, Kizil basi 
Nor tavak egészen a Csagan Talaig terjedő vidéket, kik a Bogdo 
Ulatól Kutváig elnyúló rengeteg hegyeket, arról határozottat sem
mit sem tudunk. Ezt csak megjegyzésképen bocsátottuk előre. 

R könyve két kötetből áll; az első orosz betükkkel átírt ta
tár szöveg, a másik e szöveg német fordítása. Valamint az orosz 
kormány, melynek költségén a munka megjelenik, dicséretet érde
mel, hogy a tudományokra káros nemzeti hiúságot mellőzve, a né
met tárgyalást helybenhagyta : ép úgy nem helyeselhetjük, hogy 
az átírásra az orosz betűk használtattak. Ez utóbbi nyelv, mi a 
hangzókat illeti, legkevésbbé illik a török-tatár hangzók, de külö
nösen az Ö, ü kifejezésére, minthogy ezek az oroszban egészen 
hiányzanak, és R. által kölcsönzött hangzókkal pótoltatnak. Á dél-
szibiriai török tájbeszédek nyelvtani alakjait és szókötését tekintve, 
azt találom, hogy kevés sajátságot kivéve, egy fontos tanúbizony
ságot szolgáltatnak arra nézve, hogy ők, a mint én azt egyébiránt 
már régóta sejtem, déli fajtársaikkal együtt a csagataj-törökökkel 
Dsungaria bérezés hónából délnyugatra mentek, és az éjszaknyu
gatra fekvő pusztaságokat elfoglalták. Az elsők, az iráni-moham-
medán cultura befolyása következtében, az írás felvételével nyel
vüknek már régente egy határozott jellemet adtak, részint köl
csönzött elemek által azt pallérozva az új culturai világ igényeinek 
megfelelővé tették. Az utóbiaknál írott könyv még most sem léte
zik, az egyes törzsök örök vándorlási hajlama a nyelvsajátságo
kat méginkább hullámzókká tette, de az eltérések könnyűséggel 
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magyarázhatók, ha nyelvüket előazör a kirgiz tájbeszéddel és ezu
tán a csagatajival összehasonlítjuk. 

így az altáji és teleut hangtani rendszerben a magánhangzó
kat illetőleg a magas és mélyhanguak közti változás nem oly rög
töni, mint a csagatajban, vagy az oszmanli és csagataj közt. Az a 
és e között (mint alma, elma; aga, eke; cáter, cetir stb.) egy közép
hang létezik, mit R, e-vel fejez ki. Ugyanaz található a tompa i és 
éles i ; az o és u között. A mássalhangzók átalakulásban itt b, m ; 

j , cs, j \ zs, n, r, r, z-féle váltakozások gyakoriabbak, mint a délibb 
tájbeszédekben. Úgyszintén az alaktant illetőleg nem annyira lé
nyeges eltéréseket, mint a csagataj népnyelvben imitt-amott talál
kozó látszólagos rendhagyások gyakoribb előfordulását tapasz
taljuk. Míg a három khánságban és azok tőszomszédságában élő 
kirgizek az accusativusban csak az sz-szel végződő szóknál használ
nak ni helyett ti-i, az altáji és teleuti tájbeszédek itt-ott még a 
genitivusban is evvel élnek, t. i. nin helyett tin-nel ragoznak. A név
más, mellék- és számnévnél igen csekély eltérés létezik; így az 
elsőnél manga, szanga = nekem, neked helyett, ma, sza, míg az utol
sónál a tízes számokat a törökös mis helyett a magy. tör. on, van, 
ven-nel találjuk képezve; p. o. a szojonnoknál jet-ben = hetven jut-
mis helyett. — Az ige sem alakjai sem ideire nézve nincs annyira 
kifejtve, mint a délnyugati testvérnyelvekben. Sajátságai között 
leginkább szembetűnő a jelentő múlt jelen idő, egyessz. 3. személy
nek ti, d'i, hangzású ragja, mely szerintem hibásan van feljegyezve. 
Az özbegeknél tudniillik a gyors beszéd folytán jejecfö, ur&d'i hall
ható ezek helyett : jejecfoV = eszik, uraeftr = ver. Továbbá a jelen 
és múlt idők egyessz. 3. szem. tolmácsoló csati'r és csatdi (p. o. ait-
csati'r =r mond, ait-csatdi = mondott), melyek elemzését R. ugyan 
későbbre hagyta; de nagyban tévedne, ha azt határozottan segéd
igének tartaná; mert a csati'r külön írásából ilyen vélemény gya
nítható. Ezen igealak az özbegnépnél is előfordul, mint bar'i-jat'ir 
= megy, kelz-jetzr = jön, de csak a jelen időben, mit én „csagataj 
nyelvtanulmányaimban" az igehajlításnál idézett barajor-tur rövi
dítésének vagyok hajlandó tartani. 

Röviden mondva, az előttünk fekvő délszibiriai török népiro
dalmak nyelve nem egyéb, mint a Közép-Ázsiában már nyolcz szá
zad óta határozott keretbe foglalt török szójárásnak egyik tájbeszé
de, mely nem annyira az alakok, mint szókincse idegenszerűségénél 
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fogva a turcolognak általában, de különösen nekünk magyaroknak 
roppant hasznúvá lehet; mert ha RadloíF kimerítő szótára megjelenik, 
mi a nyelvünkben rejlő török elemek mennyiségéről határozottan fo
gunk szólhatni, és a magy.-török hasonlatoknak a magy.-ugor hason
latokkal való egybevetése érdekes munkája is bizton kezdetét veheti. 

Ha már aRadloff első kötetében foglalt népirodalmi mutatvá
nyok eredetét tekintjük, akkor csakugyan nehéz Schieffnernek az 
előttünk fekvő munkához bevezetésképen írt előszavában közölt 
nézeteihez nem csatlakozni. O a középázsiai nomád népek regéiben 
és mondáiban az Indiából mindenfelé elterjedt budhaismus cultu-
rai befolyását látja; ez igaz ; de másrészről az ugyanazon forrás
ból eredt, csak más úton haladt iráni civilisatio, délről éjszakfelé 
való hatásának nyomait sem szabad ignorálnunk. Középázsiában, 
a mint tudjuk, az iszlám és a nestoriani kereszténység előtt a bud
haismus nagy birodalmat hódított magának. Áz első állomás, me
lyet e vallás a „Középbirodalom" névvel elnevezett Indiából tett 
éjszak felé, Tibet vala. Innét régi, igen régi múltban először keletre, 
t. i. Khinába, másodszor éjszak-nyugatra, a mai khinai tatárságon 
keresztül Dzsungáriába hatott. Valamint Khinában magában, Ti
bet mint a vallás régi forrása tiszteletben á l l : úgy egész Mongo
liában a buzgólkodó hivők még most is legszentebb kötelességnek 
tartják a Grobi-i pusztán keresztül, a tibeti nagyhírű szent helyek
hez és zárdákhoz zarándokolni. Ok terjesztették e tant, mindin
kább nyugat felé egészen az Arai tó és Kaspi tenger partjáig, és 
ha mindjárt ezen utóbbi helyeken mély gyökeret nem verhetett 
is; de azt bizonyossággal tudjuk, hogy valamint egész Dzsun-
gáriában, úgy Khoten, Jarkend és Kasgar körül még a VlII-ik szá
zadban, sőt még Marco Polo idejében számos budha templom és 
zárda létezett, melyekről khinai zarándokok útleírásaikban emlí
tést tesznek. 

Kr. e. 217. azon korszak, melyről tudjuk, hogy a budhaismus 
első térítési kísérletei a khinai tatárságban megtétettek. Az első 
fellépést nem nagy siker követte. Kr. u._122. már Jarkendben levő 
budhaszobrokról hallunk, és későbben a khinai utazó, Fa-hian, 
egyedül Khotenben 10.000 szerzetest talált. Hasonlók a Hiuen 
Tszang nevű későbbi utazó állításai, miszerint az indiai irodalmi 
munkák oly annyira elterjedve valának, hogy az ott megfordult khi-
naiak a náluk már elveszett budhaista valláskönyveket felkeresték. 
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Nem csoda tehát, hogy a köze'pázsiai nomadnépek, kik ré
szint a khinaiak által említett Hiongnu, vagy későbben a mongol 
fajokkal keletről, részint pedig a mai Turkesztánban akkor kizá
rólagosan élő irániakkal délről érintkeztek, és kiket mint letelepe
dett hatalmas szomszédokat mesterüknek is tekintettek, szellemi 
fejlődésükben szorosan követték, — A fő forrásától való távol
ság és az újonan térítettek hazája hozzáférhetetlenségének kell 
tulajdonítni, hogy a budhaismus tana a Balkhas és Iszikköl ta
vak s az Oxus és Jaxartes partjain igen mély gyökeret soká nem 
verhetett. Ezt még jobban gátolták a későbben fellépett keresztyén 
és iszlám vallások, de azért ezen előbbeni cultura emlékeivel még
is találkozunk imitt-amott, s különösen oly vidéken, hová se ke
resztyén, se mohammedán térítők nem hathattak. 

A Radloíf idézte altaji-török földteremtési monda, legjobban 
bizonyítja a mondottakat. Itt a Knrbisztán = Isten szóban könnyen 
megismerhetni a mongoloknál még ma is elterjedt Chormvsfu azaz 
Ormnzd szót, miből későbben értelem-elferdítéssel Kiirmíhz = a 
rósz szellem képviselője, lett. Mai-Tere és Mandy-Sire-hen Schieff-
ner a budhaista Mai-treja és Mandzsuszri istenségeket látja, stb. 
így a mesékben is az alapeszme és az erkölcsi irány figyelésében 
a mongol és kalmük hasontárgyu irodalmi gyakran hümásait fe
dezzük fel, mi új tanúságot szolgáltat azon út kijelölésére, melyen 
a nyugatszerte elterjedt régi mondák nagy része Indiából Európa 
felé haladt, mint Benfey állítja; vagy tán más és helyesebb felfo
gás szerint, hogy a regék s mondák alapeszméjében a világ összes 
népei egy és ugyanazon észjárást követnek, a mint ez a példabe
szédekből is kiviláglik. 

A tárgy a regék és mondákban majdcsaknem mindenütt ugyan
az, csak az alakok, csak a külső színek változnak. E tatárosított vagy 
törökösített ind-mythologiai alakok közöl csak hármat fogok említ
ni, épen azért, mivel ezek még a magyar nyelvben is előfordulnak, 
és bizonyára régi, igen régi korból valók. Ezek alatt értem először: 
a tatár erlik v. értik szót, mely általában véve a gonosz szellemet, 
a rósz princípiumot = ördögöt jelenti; az er gyök és lik v. tik fő
névképzőből összetéve. Másodszor Tereng szintén gonosz lélek, vagy 
az ördögnek első zsákmánya az emberi nemben; mit mi a teren-
gette eredetileg lermg-adta (úgy mint ebadta, istenadta) szóban hasz
nálunk. Harmadszor a tatár Kairakan, a mivel az elátkozásoknál 
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a kárba ejtő istenséget fölhívják, f és a melylyel a magyar Kara
kan szót azonosnak tartom, jóllehet ez mai használatban inkább paj
zán rontó értelmében fordul elő *). Van még azonkívül a magyar 
nyelvben számos olyan szó, melyek részint az altaji-török ős val
lásiam, részint pedig a Szaszanidák alatt és előtt a mai Perzsiától 
messze éjszak-nyugatra hatott iráni civilisatiói ismeretek által fejt
hetek meg. Hogy ' ezen igen érdekes munkához foghassunk, szük
séges, hogy a kellő anyagokat összehordva bírjuk, és hogy amaz or
szágok iszlám-előtti korszaka történetéről, melyről csak igen keve
set tudunk, kellő ismereteink legyenek. — A mi eddig különösen 
hazai tudományunkban ezen téren történt, én mindazt haszontalan 
elmefuttatásnak, gyermekies játék és idővesztésnek nevezem. A mit 
tudósaink a finn-altaji régi culturai viszonyokból következtettek, 
az már inkább igazolható, mert itt a kutató lehetőkép összegyűj
tött és rendezett anyagokkal rendelkezik, itt nem kell merően a 
légből kapkodnia. 

Térjünk át most az irodalmi mutatványokra, és legyen szabad 
azokból néhányat közölni, a mennyire azokat egy speciális szótár 
segítsége nélkül csagataji nyelvismeretünk után megérthettük. 

526. lap. 

Kara Kliau. 
(Á Mrasz alsó vidékén élő Sorok népirodalmából.) 

Kara Khán, a fekete lovu Kara Khán, 
Kara Khán jószága sok vala, 
Kara Khán népe sok vala, 
Csak egyedül*) egy leánya vala, 
Neve Alfin Arik vala; 
Más figyermeke nem volt2). 
Kara Khán öregedvén, 
Ereje is fogyni kezdett; 
„Figyermekem nincsen" monda, 
„Erőm nincsen" monda, 

*) Karakán nem Kara = fekete és Kan =s Khanból eredt, hanem a karak-
mak = károsítni igéből, és a kérdéses szó ez utóbbinak jelen igeneve. 

') csaglíz ered. mit én a janglíz egyedülinek ford. de mit K. egészen kihagy. 
l ) Ered. paza er pala csogu, mit R. hib. tin anderea Kind hatte er nieht-nék ford. 
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„Hogy ügyeljek1) jószágomra?" monda. 
Kara Khán lovára ült, 
Nagy bajjal ült rá, 
Jószága után megy, 
Népe után megy. 
Kara Khán így szól: 
Maga magához így szól: 
„Az én jószágom sok, 
Az én népem sok, 
Mindenre ügyelni nem bírok, 
A föld alatti atyám 
Bár ha venné felét e jószágnak. 
Bár ha venné felét c népnek, 
Az én egyetlen lányom 
Jószágomra ügyelni nem tud, 
Népemre ügyelni nem tud." — 
De a leány így szólalt fel: 
„Dehogy nem tudom én azt ? 
Biz én tudom", monda, 
Az atya felele: 
„De biz nem tudod te azt", monda. 
Es a lány monda: 
„Ha jószágomat nem adod, 
Ha népemet nem adod, 
Veled együtt nem maradok, 
Más helyre megyek" monda. 
A leány erre megszökött, 
Atyja sírva visszamaradt. 
Midőn a lány messze ment, 
Egy más vitéz sátrához ért, 
A vitézhez belépett, 
Mind a ketten tisztelegtek, 
A vitéz kérdé : 
„Kinek a gyermeke vagy te ? 
Mondd meg nekem" monda. 
A leány monda : 

') Ered. köröj'in fogl. m. t. szem. R. ezen egész mondatot : „Selbat will ich 
mein Vieh beaichtigenu-ne\ ford. 
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Kara Khán lánya vagyok én, 
Altín Arik az én nevem; 
Hát téged minek hínak?" monda. 
A vitéz felelt: 
„Ej lányka! az én nevem 
Szürke lovu Altín Khán"; monda 
„Hát te hová mégy?" 
És a leány monda : 
„Én messziről jövök ; 

Én még messze megyek. 
Dzsilán Kkán nevű ember van, 
Annak jurtja távol innen, 
Azt nekem meg kell ölnöm" monda. 
„Ha ő meghal, haljon meg, 
Ha én meghalok, haljak meg 
Hatalmas egy khán ő" monda. 
„Más khánokat meggyőzött, 
Más országok adóját 
Veszi Dzsilán khán 
Más országok vitézei 
Őt féltik, 
Sírnak, 
És sietnek." 
A lány Dzsilán khánhoz elment vala, 
Sokat járkált, keveset járkált vala, 
Míg végtére ő Dzsilán khánt meglátta vala. 
Minden vad ott állott, 
Minden madár ott állott, 
Á lány őket látta vala, 
A vad és a madár mind sírt, 
Dzsilán khán háza nincs ottan, 
A tágas mezőn álla ez, 
Ott van Dzsilán khán szája, 
Egy ajkával az égben, 
A másikkal a földön, 
Az álla a földön van, 
így látja őt a lány, 
Ha vitéz jön, 

NYELVTÜD. KÖZLEMÉHYEK VI. 1 8 
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Ha vad vagy madár jön, 
Mind a szájába megy; 
A lány jött 
A szájába bement, 
Vad madarak 
Ott elevenen léteznek. 
A lány Dzsilán khán szívéhez jött, 
Szívét tapogatva meglátja. 
„Hogy kell ezt megölnöd?" monda. 
így kérdezősködött a vitézektől. 
A vitéz monda: 
„Ej lányka! 
Mi őt nem tudtuk megölni, 
Te kísértsd meg lányka, 
„Hogy kell megölnöd, kísértsd meg" monda. 
És a lány felelt: 
„Nékem kardot adj". 
A vitéz kardot adott. 
A lányka (a kölcsönözött) karddal 
Dzsilán khán szivére ütött, 
Dzsilán khán meg nem halt, 
És a lány kardját összetörte. 
Most saját kardját vévé a lányka, 
És felkiáltott: 
„Ide nézzetek ti vitézek, 
Ütésemet nézzétek" monda, 
Kardjával egyet ütött, 
Dzsilán khán meghalt. 
A lány, belsejéből kiment, 
A madarak elszálltak, 
Az állatok elmentek, 
Vitézek elevenéi 
Belülről kimentek. 
Es a vitézek mondák: 
„Az életed hosszú legyen, 
A neved magas legyen, 
Te velünk jót tettél, 
Te bennünket megmentettél; 



A DÉLSZIBIRIAI TÖRÖK FAJOK NÉPIRODALMÁRÓL. 275 

Mi adóval tartozunk neked?" mondák. 
A lány monda: 
„ 0 vitézek! adótokat én el nem fogadom, 
Nekem nem kell" monda, 
„A hol előbb laktatok, 
Most is ott lakjatok", monda. 
A lány erre a jószágát elvévé, 
A népét elvévé, 
És atyjához visszatért, 
És anyjához visszatért. 
Az atya házába érve, 
Bement és köszöntgetett; 
Asztalt terítettek, 
Tálat elébe tettek; 
A tálból ettek ; 

r ' 

Es az atya kérdezé : 
„Hová menve jöttél lányom ?" *). 
A gyermeke Alti'n Arik 
Hová mentét elbeszélé, 
A hős megöltet elbeszélé. 
Az atya lányát megdicséri, 
„Erős vagy te, 
Jó vagy te" monda, 
„A madarak éltét 2) megmentetted, 
Az állatok éltét megmentetted, 
A vitézek éltét megmentetted, 
Vagyonomat én most neked adom, 
Népemet én most neked adom, 
Én erőnélküli atyácska vagyok 
Es halálra készülök". 
Mindent a lánynak adott. 
A lány ott maradt, 
Atyja meghalt. 
Halála után csontjait elrejtette, 
Halotti tort készíte; 

*) Ered. kajdan pad keldin jobban ford. a magy. mint a ném. Woher kömmst 
du ?-val. 

2) Ered. tin = lét, élet; oly viszonyban áll a tingri-hez, mint a perzsa esd 
=s lélek izdán-liQz. 

18* 
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Sírtak7 siránkoztak, jajgattak. 
És a lány monda: 
„Hogy maradjak én ?* monda, 
Atyám nincsen" monda, 
Magányosan maradni rósz" monda. 
Élt, éldegélt 
Keveset élt, sokat élt, 
Egyszerre eljön egy vitéz 
Házába tért, és köszöntgetett. 
A vitéz monda: 
„Eljősz hozzám?" monda. 
A lány felelt: 
„Milyen ember vagy te ? 
Van-e atyád, van-e anyád?" monda. 
A vitéz felelt: 
„Az én nevem: pej lovu Katkandzsila." 
A lány hozzá ment, 
A lakodalom meglett, 
Ittak pálinkát, 
Ettek ételt. 
Es a vitéz monda: 
„En itt lakom, 
A jószágra vigyázni, 
A népre vigyázni, 
Nekem sátram nincsen." 
A lány monda: 
„Itt a jószág, 
Itt a nép." 
S így együtt laktak. 

217. lap. 

Teleuti Sámán imádság. 
Magasban lakó Abiás, egek Ura ! 
Ki a földön a füvet termeszted, 
Ki a fákon a leveleket növeszted, 
Ki a czombon a húst növeszted, 
Ki a főn a hajat növeszted, 
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Te készítmények készítője! 
Te teremtmények teremtője !*) 
Te arany bég, ki az apát tápláltad, 
Te nagy bég, ki az anyát tápláltad, 
Te készítmények készítője! 
Te teremtmények teremtője! 
Te csillagokat létrehozó Isten! 
Jószágot adjon az Úr! 
Etelt adjon az Úr! 
Főnököt adjon a háznak! 
Te készítmények készítője! 
Te teremtmények teremtője! 
Atyámhoz folyamodtam, 
Áldást adjon atyám! 
Segíts, atyám! 
Benn a házban fejemnek, 
Künn a szabadban jószágomnak. 
Néked hódolok, óh hatalmas! 
Isten áldást adjon, 
A készítmények készítője, 
A teremtmények teremtménye! 

Ha ezen költeményt az olvasó a R. fordításával összehasonlítja, 
több eltérésre fog akadni, mit 1-ör a kérdéses török tájbeszédek a 
magyar nyelvszokáshoz való simításának, 2-or azon körülménynek 
kell tulajdonítni, hogy a R. gyűjteménye szószerinti hűségébe nem 
igen bízott. 

218. lap. 

Áldásszó (Alki's szöz.) 
Azaz egy atya áldása, midőn először házába érkezett menyét fogadja. 

Az Ur Istennek szeme érjen ! 
Öreg emberek áldása érjen ! 
A nagy Istennek szeme érjen ! 
A nagy Úrnak áldása érjen! 

*) Ered. tenger, mit R. folytonosan ég-nek ford., noha a mint a jelen szövegből 
és a kirgizek alkalmazásából látszik, inkább Jsteíi-nek mondanám, mit az ujgur 
tenger, csag. tingri = Isten is bizonyít. 
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Lakó helyed füves *) legyen! 
Bárányos juhod sok legyen ! 
A hely hová lépsz ünnepdús legyen ! 
Sólyom fiainál több legyen ivadékod ! 
Tüzfabokor, serdülő fákként legyenek! 
Dara sokasággal s kelő vetésként legyenek! 
Előtted a hold világoljék ! 
Hátadban a nap süssön! 
Sík a) földre üssed fel sátradat! 
Hegyes vidékre verjed ki nyájadat! 
Ruhád innenső szegélyére gyerekek lépj ének! 
A hátsóra jószágod lépjen ! 
Csikólovad 
Hamar lóvá legyen! 
S négyéves lovaid 
Sokasodjanak! 
A rád öltött ruhád 
Ne piszkolódjék! 
Sovány ne legyen a lovad! 
Gyenge ne logyen a hátad ! 
Hosszú legyen életed! 
Vén legyen a korod ! 
Hol venni valód nincsen 
Mégis vehess! 
Hol kapni valód nincsen 
Mégis kaphass! 
Gyors legyen az eszed! 
Könnyű legyen az elméd ! 
Pofával bíró veled ne czivódjék! 
Vállal bíró veled ne veszekedjék! 
Az alattad levő föld vasbóli legyen! 

') Ered. koktu, mit K. hibásan hamudás-nak. ford., mert kok, kök füvet jelent. 
Úgyszintén a következő vers ford. hibás, midőn közili kojdin köp bolszln s s zahl-
reicher als Schaafe, und Lammer mögen deine Nachkommen sein-nnl ford., mert ko-
züí&tysajátk. bárányos juh-oí jelent,s az utolsó szó végén levő din azt mutatja, hogy 
abból sok legyen, mint más esetbon is előfordul, pl. namdln, puldin köp bölszln = 
sok pénzed, kenyered legyen ; mit E. cumparativ constructiónak értelmez hibásan. 

2) Ered. tön, mit E. hibásan Hügelland-d&l ford, holott teng az egész török-
ségben = ding — egyenes. 
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A téged gázoló ellenében vasként légy ! 
Kótüzhelyed erős legyen! 
Hamuliszted egy rakáson legyen ! 
Tanyád meleg legyen! 
Tüzed sok legyen! 
Ételed valódi étel legyen ! ') 
Ételed, italod sok legyen ! a) 
Ruhád sok legyen! 
Istenem kedveljen! 
Karod ne gyengüljön! 
Hónod ne gyengüljön! 
Szépeket szülj! 
Lakomákat ülj! 
Száz évig élj ! 
Jó lóra ülj ! 

Altáji troubadour dalnokok apróbb énekei. 
225. lap. 

1, 

Aranygalléru ködmen 3) ha nyakon fognak is, nem hasad el, 
Idegenek közt élö rokonok rósz szóra nem válnak eJ ; 
Aranyszegélyű vas ködmenem, ha megfognak is, nem hasad el, 
Köztünk élö rokonok társalgás 4) által nem válnak el. 

Az aranyleveleket szóró 
A fehér nyírfa-e ? biz ö az ! 
Haját nyakáról lelógató 
Nöm-e az ? biz ő az ! 

') Ezt is rosszul ford. R. Von dir gegessene Nahrung sei dir Nahrung. 
*) Ered. Icser jerin = a mit eszel és iszol, mit R. hibásan csak Deine Speise-

vel ford. 
*) Ered. mantík, magy. mente, mi úgy látszik inkább felső' ruhát, azaz a többi 

ruházat fölé helyezett öltönyt jelent, mint a csag. minmeh, = felülni, feltenni igé
ből sejthető. 

4) Ered. ermektesmek, minek tövét érmek, a csag. arbag =s mese, történet 
szóban találjuk fel. 
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3. 

Tavaszkor lengő szél 
Bőr köpenynyel nem tűrhető 
Ki idegenek közt él, 
Ha roszat beszélnek nem tűrhető. 
Az őszkor fúvó szél 
Egy ümögben nem tűrhető, 
A sokaság közt élő, 
Ha sok roszat beszélnek róla, nem tűrhető. 

221. lap. 

A szarka panasza. 

Jaj, jaj, j a j ! 
Te négyszemü kék csuka 
Nem láttad-e gyermekemet ? 

Jaj , jaj; jaj I 
Ha kákából szált csinálnék 
Utolérném-e gyermekemet ? 

Jaj, jaj, j a j ! 
A kicsinyek szavára hajtottam ') , 
A kis fára fészket raktam. 

Jaj, jaj, j a j ! 
Az elköltöző víztől 2) elragadva, 
Nem látom immár gyermekimet! 

Jaj , jaj, jaj ! 
Nagy szájú fehér csuka 
Hallottad-e gyermekemet ? 

Jaj, jaj, j a j ! 
Ha gyékényből szált csinálnék, 
Elérném-e gyermekemet? 

*) Ered. oku az uk-niak, kh.-t. oh-mak meggyőződni, megérteni, tehát nem 
egészen gehört mint R. érti. 

2) Ered. Szuga víznek, víz által, nem Eisgang mint R. ford. 
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Jaj , jaj, jaj ! 
A nagyok tanácsát nem hallgattam, 
Alacsony fára fészket raktam. 

Jaj, ja j , ja j! 
A nagy víztől elragadva, 
Válni maradtam gyermekemtől. 

Jaj, jaj, j a j ! 
Ha ismét új fészket raknék, 
Oly gyermekem lesz-e ismét ? 

Jaj, jaj, j a j ! 
A főnököktől ha tanulnék, 
Más bajba nem juthatnék. 

Jaj, jaj, j a j ! 
A nagyokra immár hallgatni akarok, 
Magas fára fészket rakni. 

Jaj; jaj, j a j ! 

Altáji népmonda a föld teremtéséről. 
Mielőtt a föld megteremtve vala, minden víz volt, a föld még 

nem létezett, nap és hold még nem létezett, az ég még nem létezett. 
Isten repdesett körül, még egy ember is repdesett körül, mindket
ten fekete lúd alakjában repdestek körül. Isten még általában sem
mire sem gondolt, amaz ember pedig a szelet előidézvén, a vizet 
felzúdítá, és vizet fecsölt Isten arczába. Amaz ember magasabbra 
akart emelkedni mint maga Isten, de ö lefelé gördült és a vízbe 
esett. Legördülvén, majdnem fuladozó félben levén már így szólt: 
„ 0 Istenem, ments meg! Isten pedig monda: „O ember emelked
jél fel a vízből." Most amaz ember a vízből felfelé emelkedett. Is
ten szóla: „Szilárd kő jöjjön létre!" A tenger fenekéről jött most 
fel egy kemény kő, annak felületére felült az ember, ki Istennel 
együtt élt. 

Isten szóla: „Te szállj le a tenger fenekére, és-hozz fel föl
det !" Miután leszállott, kezével a földet megmarkolta és miután 
belőle egy darabot vett vala, azt Istennek adta. Isten ezen földet á 
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tenger színe fölé eldobá, és így szólott : „Legyen szárazföld!" És 
létrejőve erre a szárazföld. Ezután Isten ismét így szólt: „Szállj le, 
és hozz fel még földet." Az ember most így gondolkodott magá
ban : „Ha most oda leszállok, akkor enmagam számára is hozok 
fel földet." A víz fenekére szállott tehát le, és saját belátása sze
rint két maroknyi földet vett magával. Egy marokkal Istennek ho
zott, a másikat pedig szájába dugá, hogy abból Isten tudta kivül 
maga földet állítson elő. Isten a neki átnyújtott egy maroknyi föl
det elvévé és azt elszórta úgy, hogy a föld megvastagodott. Az em
ber pedig a többi földet szájába dugván, az feldagadott úgy, hogy 
az ember majd megfuladt, annyira feszíté torkát, hogy majd csak" 
nem meghalt volna. Most félre futott és Isten elől megszökött. Azon 
hiszemben volt, hogy távolra elosont, de midőn körül tekintett, Is
ten oldala mellett állott. Midőn már közel volt a megfuladáshoz, 
így szólt Istenhez : 0 Isten, igaz Isten, ments meg!" De Isten 
monda: „Mit tevő voltál ? Tán azt gondoltad, hogy elvi heted a föl
det és szádba rejtheted; minek rejtetted el a földet ?" Az ember 
válaszola: „En a földet számba dugám, hogy abból földet csinál
jak." Isten monda: „Köpjed ki!" Midőn az ember azt kiköpte, be
lőle a kis homokbuczkák létesültek. Erre Isten szóla: „Most a bűn
ben vagy. Azt gondoltad, hogy rosszat fogsz velem cselekedni; a 
neked alávetett nép belső hajlama ép oly gonosz lesz! A nekem 
alávetett nép hajlama szent lesz. Ok a napot fogják látni, a vilá
gosságot fogják látni, az igazi Kurbysztannak fogok neveztetni. A 
te neved Eriik legyen. Azon ember, ki bűnét előttem eltitkolta, a 
tied, az Eriik embere legyen. Azon ember, ki a te bűnöd előtt rej
tette el magát, az enyém legyen." 

Egy egyetlen fa nőtt ágak nélkül, ezt megpillantá Isten. »Egy 
egyetlen fát — úgy mond — ágak nélkül nem kellemes látni, ki-
lencz ág sarjadozzék ki belőle." És kilencz ág nőtt ki rajta. „A ki-
lencz ág tövén kilencz ember legyen, azon kilencz emberből kilencz 
nép képződjék." 

Midőn most Erük jőve, egy zaj hallatszott sok (neki ismeret
len) dolog által. Eriik most Istenhez szóla: „Honnét származik 
ezen zaj?" Isten szóla: „Te fejedelem vagy, én is fejedelem va
gyok, ez az én népem." Erre Eriik szóla: „ 0 adjad nekem csak 
ezen népedet." Isten monda: „Nem, nem fogom azt neked adni, te 
csak várj." Eriik erre így szólt önmagában: „Megállj csak, meg-
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akarom nézegetni egy kissé az Isten népét." Eriik ment, mende
gélt, és oda megérkezett. Midőnkörül tekintett, mindent meglátott, 
embereket, madarakat, vadat, és mindenféle elevent. Eriik szóla: 
„Hogyan is csinálhatta Isten mindezt, hisz úgy szóltam, hogy min
dent elveszek ; de hogyan is teljesülhet ez, miből táplálkozik e nép ?" 

Midőn Eriik látá, hogy a fának csak egyik oldaláról esznek, 
a másikról pedig nem, szóla: „Miért eszitek csak az egyik felét?" 

Erre egy ember szóla: „Ez azon eledel, melyre bennünket 
Isten utalt. Isten az emberekhez szóla: „Ne egyetek e négy ág ele
deléből, kelet felé öt ág van, azok eledelét egyétek!" Miután így 
szóla, ö maga ég felé szállott, a fa tövéhez egy kutyát ültetett, mi
alatt így szólt: „Ha eljő az ördög, fogd meg." Azonkivül egy kí
gyót is ültetett oda, melyhez így szólt: „Ha eljő az ördög, harapd 
meg." Erre Isten a kutyához és a kígyóhoz így szólt: 

„Ha ember fog jönni, és azon öt ág eledeléből akar enni, me
lyek kelet felé nyúlnak, ereszszétek közel; ha pedig ezen négy ág
ból akar enni, ne ereszszétek oda!" Azért ebből áll eledelünk." 

Midőn Eriik, az ördög, ezt meghallá, a fához ment; ott egy 
embert talált Töröngöi névvel; ehhez így szólt: „Ha Isten azt 
monda néktek, ezen fa öt ágaiból ehettek, ama négyből pedig ne 
egyetek, akkor hazudott és nem mondott igazat. Ezen négy ágból 
ehetel, amaz ötből pedig nem szabad enned." Midőn az ördög így 
szóla, a kígyó elaludt. Áz ördög a kígyóba benyomult, a kígyóban 
szólott az ördög: „Mászszál fel e fára." A kígyó felmászott a fára. 
A kígyó evett amaz eledelből, melyről azt monda Isten az ember
nek, hogy ne egyék belőle. Töröngöi férfival együtt élt egy leány, 
Edji nevű; ezekhez szólt a kígyó: „Töröngöi, Edji, egyetek eb
ből!" Töröngöi szóla: „Nem, hogy ehetném belőle, Isten maga 
monda: ne egyél", én nem eszem." Erre a kígyó a leánynak nyújtá 
az eledelt, Edji megette. Midőn belőle evett, az eledel igen édes 
volt. Töröngöi nem evett belőle. Erre Edji letörölte a gyümölcsöt, 
és Töröngöi szájába dugta. Most leesett a szőr testükről és szé-
gyenlették magukat. Az egyik egy fa alá rejtőzött, a másik egy 
más fa alá. 

Erre Isten eljött. Midőn Isten jött, minden nép elrejtőzött Is
ten elől. Isten kiáltá: „Töröngöi, Töröngöi, Edji, Edji, hol vagy
tok?" Midőn Isten kiáltá, ők felelének: „Fákon vagyunk és nem 
jövünk hozzád." Isten szóla: „Mi lelt téged Töröngöi?" — »Edji 
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a tőled eltiltott eledelből számba dugott." Isten szóla: „Miért tet
ted ezt, Edji ?" Edji szóla: „A kígyó monda nekem: Egyél." Isten 
szóla: „Kígyó! mi volt veled!" O felelt: „Belsőmbe lépett az ör
dög, én nem mondtam, hanem az ördög mondta." Isten szóla: „Ho
gyan jöhetett az ördög a te belsődbe?" A kígyó szóla: „Elalud
tam, ekkor eljött hozzám az ördög." Isten szóla: „Kutya! miért 
nem fogtad meg az ördögöt ? A kutya monda: „Láthatatlan volt 
szemeimnek." 

Most szólt Isten a kígyóhoz: „O kígyó! Most te lettél ör
döggé, gyűlöljön téged az ember, verjen meg és öljön meg." Erre 
Edjihez szólt: Te ettél a kenyérből, melyről azt mondám, hogy ne 
egyetek belőle, hallgattál az ördög szavára, az ördög étkéből et
tél; most gyermekeket szülj, a szülésnél iszonyú fájdalmakat szen
vedj, a halál érjen el." Erre Isten Töröngőihez szóla: „Az ördög étké
ből ettél, szavamnak nem engedelmeskedtél, az ördög szavára hall
gattál ; azon ember, ki az ördög szavának engedelmeskedik, az ör
dög országában van, az ember ki szavaimnak nem engedelmeske
dik, nem fogja világosságomat látni, nem fog kegyelmemben ré
szesülni, a sötétségben legyen. Most az ördög ellenségem, és az 
ördöggel te, Töröngöi szintén ellenségem vagy. Ha most nem ettél 
volna az ördög eledeléből, ha elfogadtad volna áldásomat, szavai
mat követted volna, egykoron hozzám hasonlóvá lettél volna, most 
kilencz fiad és kilencz lányod szülessék. Most az ördög áldását nyer
ted el, az ördög eledelét etted meg. Én nem akarok többé embert 
teremteni, saját magából álljon most az ember elő." 

Most Isten az ördöghöz szóla: „Miért csaltad meg embere
met ? Eriik szóla: „Midőn könyörögtem, nem akartad oda adni, 
tehát elloptam, csellel vettem el; ha lovon tova vágtatnak, levetem 
őket, ha pálinkát isznak, egyenetlenkedőkké teendem Őket, har-
czoltatom egymással, ágakkal hagyom őket verekedni. Ha vízbe 
szállnak, vízbe sülyesztem, ha fára másznak, levetem, ha sziklára 
másznak, onnét lerúgom őket." 

Most Isten szóla: „A három földréteg közt a setétség országa 
is vagyon, hol sem nap, sem hold nincsen, oda foglak levetni, ezen
túl nem fogok nektek eledelt nyújtani, saját erőtök által táplálkoz
zatok, nem fogok ezentúl j önni, hogy veletek mulassak, Mai Terét fo
gom nektek elküldeni, ö tanítson titeket mindenfélének elkészí
tésére. 
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Mai Tere eljött hozzájuk, mindenfélére tanította őket; mit 
Mai Tere nekik készített árpa, kandyk, liliom-hagyma és hagyma 
vala. Erre szóla az ördög: „Nos Mai Tere, könyörögj érettem Is
tennek, szeretnék fölfelé, Isten mellé emelkedni." Mai Tere hat
vankét évig hajolt le Isten előtt. Isten szóla: Igen, ha nem lesz el
lenségem, ha nem követsz el az emberrel gonoszságot, akkor jöjj !" 
Most Eriik ég felé szállott; miután Eriik oda érkezett vala, Isten 
előtt meghajolt: „Adj nekem áldást, add nekem áldásodat, hogy 
bevégezhessem az eget, 0 Isten!" Isten megáldotta őt: „Készítsd 
el — úgymond — az eget." Most Eriik Isten áldásával az eget el-
készíté, és Eriik ördögei ezen egében növekedtek, nagy számmal 
növekedtek. 

Ekkor még egy ember élt Istennek, Mandy-Sire, ez így gon
dolkodott : „A mi embereink a földet lakják. Eriik emberei az ég
ben laknak, hiszen ez igen rósz." így gondolkodott Mandy-Sire, 
megharagudott Istenre, és Eriik ellen harczra kelt. Eriik, Mandy-
Sire ellen jött, Mandy-Sirét tűzzel legyőzte és elűzte. Mandy-Sire 
haza felé szökött. Isten kérdé öt: „Hát honnét jösz '?" Mandy-Sire 
Istenhez szóla: „Eriik népe fönt lakik az égben, a mi népünk a 
földön lakik, ez pedig igen rósz. Én magam akarám Eriik népe't a 
földre vetni, de nem vala elég erőm és nem bírtam lesújtani." Is
ten szóla: „Senki sem erősebb nálamnál, Eriik most erősebb ná
ladnál ; még nem jött el ideje; ha eljő ideje, úgy hozzád fogok 
szólni: „Ma menj", ha az nap fogsz menni, akkor erősebb lészsz." 

Amaz élt, csöndben élt; midőn Mandy-Sire már rég így élt, 
elgondolá magában: „Azon nap, melyen Isten így szól: „Ma menj" 
elérkezett. „Isten meglátá Mandy-Sirét és szóla: „Elfogod őt űzni, 
kiviszed szándékodat, erős lészsz, igen erős lészsz; hatalmas ál
dásom fog elérni." Mandy-Sire megörült, nevetett, nevetett és így 
szólt: „Nincs sem puskám, sem puzdrám, sem dárdám, sem kar
dom. Csak egyedül vörös kezem van; hogyan mehetnék?" Isten 
szóla: „Hát mivel akarsz menni?" Mandy-Sire felelt: „Seramim 
sincsen; lábammal akarom őt taposni, karommal akarom őt ellök
ni." Isten szóla: „Vedd emezt, egy dárdát végy." Mandy-Sire el
vette a dárdát, az égbe ment, legyőzte Eriiket és elűzte. Eriik egét 
a dárdával szétzúzá, mindent, a mi ott találkozott, lesújta. Ez idő 
előtt nem létezett még sem kő, sem szikla, sem erdős hegy. Midőn 
most Eriik egének omladékai földre estek, létrejött minden szikla; 
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minden kő, az erdős hegy, a magas hegyek és minden hegygerincz, 
az Isten által teremtett jó, egészen sík föld mind elromlott. Erre 
Mandy-Sire Erük alattvalóit az égről mind a földre vetette. Egy
nehány a vízbe esett és elhalt, egynehány a barmokra esett és el
halt, egynehány egyenes fákra esett és elhalt, egynehány járó em
berekkel összeütközött és elhalt, egynehány kövekre hullott és el
halt, mindnyájan elhaltak. 

Most Eriik földet kért Istentől. „Egemet összetörted" úgy
mond „most nincs földem, adj egy kicsit." Isten szóla: „Nem, nem 
adok neked földet." Eriik monda: „Csak egy holdnyi földet adj." 
Isten monda: „Nem, nem adok neked földet." Eriik monda: „Csak 
öt holdnyi földet adj!" Még öt holdnyit sem adott neki Isten. Most 
Eriik a bottal, mely kezében volt, a földbe ütött és szóla: „ 0 Iste
nem, adj csak annyi földet, mely botom hegyével egyenlő \a Isten 
nevete és monda: „Annyi földet, mennyi botod alá fér, elvehetsz." 

Most Eriik ezen darabka földre eget kezdett építni. De Is
ten szóla: „Menj lefelé; a föld alá építsd azt, és ott erősítsd meg 
magadat. Szállj le a pokol fenekére, rétegekkel vedd körül maga
dat. Fönt egy kiolthatlan tüzet égess, sohasem fogod már meg
látni a nap vagy a hold világát. Majdan, a világ végnapján Ítélni 
fogok fölötted; ha jól viseled magad, világomba bocsájtalak, ha 
rósz lesz, még egyszer oly távolra helyezlek, úgy legyen." Erük 
monda: „Minden holt embert szándékozom magammal vinni." Is
ten monda: „Azokat semmikép sem adom oda." Az ördög monda: 
„ 0 Isten, ha úgy van a dolog, akkor semmi alattvalóm sincsen; 
most a földbe szállottam le, mibe kezdjek önmagam ?" Isten monda: 
„Mit kérdezesz ? tégy a miképen akarsz, magad teremthetsz szá
modra embereket." Ekkor Eriik lehajolt Isten előtt: „Ha áldáso
dat adod — úgymond — akkor teremthetek már." Isten megadá 
az áldást. Eriik egy fújtatót készített, alája egy csípővasat tett, 
egyszer a kalapácscsal ráütött, a kalapács alól béka ugrott elő; 
még egyszer reáütött, és egy kígyó göngyölgött elő; ismét reá ütött, 
és egy medve jött elő és tova futott, még egyszer reá ütött, és ek
kor egy vaddisznó jött elő ; még egyszer reá ütött, és ekkor egy 
Almysz (szőrös rósz szellem) jött elő ; még egyszer reá ütött, ekkor 
egy Sulumysz (rósz szellem) jött elő ; végre ismét reá ütött, és egy 
teve jött elő. 

Isten most eljött, és Eriik fujtatóját, csipővasát, és kalapácsát 



A DÉLSZIBIRIAI TÖRÖK FAJOK NÉPIRODALMARÓL. 2 8 7 

tűzbe veté ; a tűzbe vetett fujtatóból nő jött létre, a csipővasból és 
kalapácsból férfi jött létre. Isten vévé az asszonyt, reá köpött és ma
dárrá lett, kócsaggá (kondor) lett, melynek szárnyaival nem tollaz-
zák a nyilat, melynek húsát nem eszi kutya, mely a mocsárt bű
zössé teszi. Isten a férfira is köpött, és egy patkány (Tálban) lett 
belőle, melynek lábai hosszúak, melynek nincsenek kezei, mely a 
háznak piszokja, mely a csizmák régi talpbőrét rágja. Erre Isten 
az emberekhez így szólt : „Barmot készítettem nektek, eledelt ké
szítettem nektek, szép, tiszta vizet hagytam folyni a föld felületén, 
hogy abból ihassatok, segítettelek benneteket 5 cselekedjetek tehát 
most ti is velem jót. Most vissza akarok térni, egyhamar nem jövök 
ismét. Te embereim közé tartozol, Sal-Jime; oly embert, ki pálin
kát ivott, kis gyermekeket, csikókat, borjukat és birkákat óvj meg 
te Sal-Jime ! oly embert, ki jól halt meg, végy el; ki puskával lőtte 
önmagát, önmagát gyilkolta, azt no vegyed el, azt vessed el! Ki 
másokkali harczban halt meg, azt hozzad be országomba. Azon em
bert, ki gazdagoktól bármit elcsent, azt, ki mások irányában ellen
ségeskedett, azt ne fogadd el, azt vessed el! Ki érettem, a fejede
lemért halt meg, azt hozzad be országomba. Én segítettem, az ör
dögöt eltávolítottam, elválasztottam tőletek; ha most hozzátok kö
zeledik az ördög, akkor adjatok az ördögnek eledelt, de az ördög 
eledeléből ne egyetek. Ha enni fogtok az ördög eledeléből, akkor 
az ördög alattvalói lesztek; ne feledkezzetek meg szavaimról! Ha 
hozzám fordultok, akkor ruhám szegélyén fogtok ülni. Most el fo
gok maradni; ha soká elmaradok is, mégis egyszer el fogok még 
jönni; ne feledkezzetek meg rólam sohasem, ne felejtsétek el, hogy 
még eljövök. Gondoljátok meg, hogy csakugyan eljövök Mostmessze 
távozom; ha visszajövök, meglátom jó és rósz tetteiteket, amaz idő
ben. Helyettem most Japkara, Mandy-Sire, Sal-Jemi fog bennete
ket segítni. Japkara, jól vigyázz! Ha el akarja venni Eriik a holt 
embert, mondjad meg Mandy-Sirének; Mandy Sire erős, hadd győz
ze le Eriiket. Sal-Jime jól vigyázz, hogy a rósz szellemek a föld 
alatt maradjanak; ha mégis a föld felületére kijönnek, mondjad meg 
Mai-Terének, Mai-Tere erős, hadd győzze le őket. Podo-Szünkü 
erősítse meg a napot és a holdat, Mandy-Sire őrködjék ég és föld 
felett. Mai-Tere távol fogja tartani a gonoszt a jótól. Mandy-Sire, 
te küzdeni fogsz; ha megjő az erőd, akkor hozzám fordulj, ne dobj 
el senkit, ha gonosznak tartod. Egy halott hagyományánál minden 
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egyenlő legyen. Havaiamely fejedelmet rosznak tartasz, ne vessed 
meg alattvalóit mint gonoszokat. Ha valamely fejedelmet jónak tar
tasz, ne fogadd minden alattvalóit mint jókat; tanítsad az embere
ket minden jóra. Tanítsad őket, hogyan kell halakat horgászni, ho
gyan kell azokat hálóba fogni, tanítsad a mókuslövéere, a barom 
legeltetésre, vezéreld őket minden jóra, mint ha csak magam volnék." 

Ezután Isten eltávozott. 
Mandy-Sire visszamaradt, horgot készített és horgászott, ken

dert nyűtt, hálókat készített, sajkákat készített és halászott a há
lókkal ; fegyvert készített, lőport készített és mókusokat lőtt. így 
Isten szava szerint minden jóra vezérelte őket, mindenre tanította 
őket. Egykor Mandy-Sire így szólt: „Ma el fog engem vinni a szél." 
Forgószél keletkezett, és magával hordta Mandy-Sirét. 

Japkara szóla : „Mandy-Sirét maga Isten vette el, ne keres
sétek, mert meg nem találjátok. Én Isten küldöttje vagyok, és szin
tén vissza fogok térni, azon országba megyek, melyben Isten lakni 
hagy. Ne hagyjatok fel avval, mit tanultatok, az Istentől adott szó 
az." így szólván tova ment. 

A nyál eredete és a kutya sorsáról. 
262. lap. 

Előbb, előbb a nagy Pajana az embert készítette, a lelkét nem 
bírá elkészítni. A nagy Kudaihoz ment a lelket elkérni. Egy ku
tyának szólt: „Te itt maradj, vigyázz és ugass!" Pajana tova ment, 
a kutya ott maradt. Erre eljött az Eriik. Erük megcsalni akará őt, 
s így szólt: „Néked nincs szőröd, én arany szőrt fogok neked adni! 
csak adjad nekem ama lélektelen embert." A kutya azt gondola, 
hogy arany szőrre tehet szert, és kiadá neki az embert. Eriik egé
szen leköpött az emberre; ekkor Kudai jött, hogy lelket adjon az 
embernek, és Eriik megszökött. Kudai meglátta a leköpöttet, de 
nem bírta megtisztítni; ekkor kifordítá az embert, ezért van a 
nyál az ember belsejében. Erre Kudai megverte a kutyát. „Te, 
kutya, rósz lehetsz — úgymond — tegyen veled az ember, a mit 
akar; verhet, megölhet, tökéletes teljességgel kutya légy." 
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A tüz feltalálása. 
Miután Kudai az embert elkészítette volt, így szólt: „Az em

ber mezítlen lesz, hogyan élhessen meg a hidegben ? fel kell ta
lálni a tüzet!" Ulgön három lánya nem bírt tüzet rakni, nem volt 
képes azt feltalálni. Ekkor eljő Kudai, szakálla hosszú, és ő reá
lép. Midőn lába a szakállra lépett, megbotlott. Ulgön három lánya 
kigúnyolá Kudait. Kudai haragosan ismét tova ment. Ulgön három 
lánya az útfélen várt, és hallgatódzott arra, mit szóland Isten. Ku
dai monda: „Ulgön három lánya gúnyolódik rajtam és kinevet 
engem, ámbár a kő élességét és a vas keménységét nem találja 
meg!" Ulgön három lánya, miután azt meghallá, elövevék a kő 
élességét és a vas keménységét, és tüzet ütöttek. 

A medve. 
Élt egykor két fivér. Az egyiknek szántóföldje a nap oldala 

felé volt, a másiké a nap által meg nem világított éjfél oldala felé 
volt. Az egyiknek szántóföldje sikerűit, a másiknak szántóföldje 
semmikép sem sikerült. Az egyik fivér monda: „A te földeden jó a 
gabona, az enyimen semmi gabona sincsen", így szólván, haragu
dott fivérére. Az egyik fivér két nyilat dugott szájába, ezekből 
agyarak lettek; ő maga medvévé vált. Azon fivér, ki medvévé vál
tozott, elvété nyílhúrját; ezen nyílhúr komlónövénynyé változott, és 
a fa körül tokergődzve nőtt. 

197. lap. 

Az utolsó idő. (A világ vége.) 
(Teleuti emberek elbeszélése után.) 

Ha az utolsó idő elérkezik, 
Az ég vassá lesz, 
A föld érczczé lesz, 
Herczeg herczeget kirabol *), 
Nép néppel feketében (roszban) tűnődik, 

*) Ered. kapcslgamak tán nem annyira erzürnen mint kirabolni. 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYKK. VI. 1 9 



290 VÁMBÉRY ÁRMIN. 

A kemény kő átfuratik l), 
A kemény fa kiszárad 2), 
Az ember csak arasznyi lesz; 

A férfi hüvelyknyi lesz, 
A férfi kantárszára rövid lesz, 

; •») 
Az atya gyermekét nem ismeri, 
A fiú atyját nem ismeri, 
A bél k) a főnél jő ki, 
Lófőnagyságu arany 
Egy fazéknyi ételt nem ér fel, 
A láb alól arany jő ki, 
De azt felvevő ember nem lészen. 

399. lap. 

Szojonnok, azaz: a khinai birodalomhoz tartozó Kara köl 
tó partján élő tatárok. 

Pagdi Tjilrü. 

Fennt Pur khán élt, 
Khan Kurbusztu Tengerekü 
Küdzsü Pur khán Pakhsi, 
Az alsó helyen Kara Szán nevű khán 
És Dalai khán. 
Kara Szán nevű khán 
Igen lódús 5) vala, 
Igen baromdús vala, 
Künn egy szolgája egy rabja volt, 
Neve Szegeleng vala. 

') Ered. odilar csag. otülür áthatva lesz, nem mint R. zerbricht. 
2) Ered. hakcalmah = kiszáradni (L. Cagataischo Sprachstudien) nem mint 

R. hrachen, sem pedig Holz, mert agadzs = élőfa inkább. 
3) Ajakt'in paaha pi polor R.- tól Was nicht ein Napf ist, wird Herr sein-nel 

ford., mit én homályosnak találván, inkább kihagytam. 
4) E r e d . pagl h ibá san ford. R. Knóblauch. 
5) E red . Kóböj etd'ih kh in . - t a t á r t á jbeszédben köp atl'ik — sok lovu ; nem 

mint R. ford, viel Vermőgen. 
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Kara Szán nevű khán 
Rósz indulatú vala, 
Éjjel jószágát megtekintvén, 
Ide s tova ment és járt. 
Az öreg Szegeleng 
Tüzet gyújtott. 
Kara Szán khán 
Oda ért, 
Belépett. 
Az ülőhelyén 
Gyertya*) égett, 
De midőn odanéz, 
Gyertya nincsen. 
Tán az asszony szépsége 
Mi ott állt? 
Kara Szán nevű khán 
Midőn látta, visszafordult, 
Kedve jött a nőt elvenni. 
A mint úgy éldegélt 
Megbetegedett. 
Egy országból egy bűvészt 
Magához hivatott, 
A táltos midőn jött 
És látta, 
„Nem beteg ő" monda. 
„Az én betegségem 
Tán Szegeleng nejében fekszik" monda. 
Ha a te betegséged 
Szegeleng nejében volna, 
Akkor el kell hoznod 
És elvenned." 
0 tehát elköltöztette, 
Kanki Pürün vizéhez 
Szegelenget vitte, 
És elvette. 
Az öreg Szegeleng 

*) Éred. Jula ; ujg. j'ila ; magy. világ, világosság. 

19* 
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Kanki Pürünnön élt vala. 
Egy fia volt, 
Szép fiú volt ez, 
Paga'i Tyürünek nevezik vala. 
Tala'i khán lánya 
A ménest őrzé vala; 
Paga'i Tyürüvel találkozott. 
Tálai khánnak lánya 
„Tetvet keress fejemen !" monda, 
És ö tetvet keresett rajta. 
A lány elaludt 
Pagai Tyürü 
Elment a lovakhoz, 

r 

Es egy kancza belsejében levő csikót 
Kihúzott, és elvitte, 
A kancza nem tudott semmit róla, 
A lány ölébe letette ; 
A lány fölébredt, 
A midőn felébredt 
S ölében a csikót 
Meglátta, 
Tálai khán lánya így szólt: 
„Oh ember ! ne szólj senkinek, 
Ha nem szólsz, elveszlek" *) 
„Ha elveszesz, jól van!" 
így mulattak, 
Pagai Tyürü elvenni akarta. 
Kérőben el is járt 
Atyjával Szegelenggel, 
Tálai khánhoz mentek. 
Más nép is kérőbe jött 
És ott ült. 
Tálai khán így szóla: 
„Én a lányomat 
Csak egy juhnak húsából 

*) Ered. Szén alajim — elveszlek, mi a tatárban épen úgy, mint a magyar
ban a leány szájába nem illik, de itt a fejedelmi származású nö a pásztor fiúval 
így beszólt. 
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Száz embert 
Jól tartónak, 
Adom oda majd; 
Sziklás tenger túlsó részén 
Kaldzsan a kék bika él. 
Farkának arany sallangját 
Hozza el, 
A ki azt elhozhatja, 
Annak lányomat oda adom." 
Paga'i Tyürü gyalog jött vala 
A többi kérő 
Lóháton jött; 
Kaldzsant, a kék bikát 
Megvíni akarván 
Paga'i Tyürü 
Gyalog vala, 
Hegy szirtjére felment ő 
„Hol van az én paripám ? 
Hol van az én gúnyám? 
Khan Kurbusztin Tengerekej l) 
Három emberkort 
Szenvedtem én 
Három rosznak 
Születtem én, 
Hol van az én hátas lovam ? 
Hol van az én gúnyám?" 
Ezüst kantár szárú 
Kezer2) nyergü 
Bilgin kher nevű ló 
Toll szárnyakkal 
Jobb oldalán ott termett. 
Paga'i Tyürü 
Bilginkher-lóra 
Felült. 
Kaldzsánnal a kék bikával 

') Tengerekej. Alkalmasint: Tengeri és Eke = isten bácsi, Utísten. 
2) Kezer. R. ezen szót egészen kihagyja, mi „mit dem Sattelu-Ule fordításábó 

kitetszik. 
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Megvívni ment ő. 
A bika megjött, 
Pagai Tyürü megölte őt, 
Farkának arany sallangját 
Tálai khánnak áthozá. 
Tálai' khán monda: 
„Lányomat oda adom." 
Frigybe összekeltek, 
És mikor összekeltek vala, 
A nő aludni akart, 
Sár és húgygyal megtelt vala. 
Más oldalra fordult, 
Más oldalon alszik. 
Midőn reggel felébredvén 
Felkelt vala, 
Tálai khán kutyái 
Pagai Tyürüt széttépték volt. 
Tálai khán lánya 
Pagai Tyürüt találni l) indul; 
Midőn őt a földön keresné, 
Megtalálja és elhozza. 
Ismét esteledik, 
Ismét más helyen alszik. 
Reggel ismét felkelvén 
Tálai khánnak bikái 
Pagai Tyürüt 
Szarvaikkal megölték. 
Tálai khán lánya 
Újra keresi. 
A mint őt keresi, 

•• • • " ) 

„Most meghalok" monda ő menve; 
PagaiTyürüt egyszerre megtalálja. 
Pagai Tyürü szólni kezd: 
„A világ kezdetét 
A karám elkészítni, 

') Ered. tilei = találásra ; minek gyöko til, a raag-y. tal-ltú rokonnak látszik. 
3) Ered. Münjqp töröp, minek ford. K. mint ismeretlent kihagyja. 
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Három dolog 
Hátra maradt * ) ; 
Egyike: farkas nyakába 
Csengetyüt akasztani akarok, 
Másika : beteg ember fejére 
Szarvat növeszteni akarok, 
Azután : az álnok ember nyelvére 
Szőrt növeszteni akarok" mondék. 
„Mind a három most nem lesz vala." 
Most Pagai Tyürü 
Száz rókabörös sapkával, 
Ezüst nyereggel, 
Ezüst kántárszárral, 
Bilginkher lóval, 
Mint Bogdo Kara khán jár, 
Állott vala. 

Az egész költeménynél a mint a szövegnek a fordítássali ösz-
szehasonlításából kitűnik, sok helyen nem egészen alapos ismeretre 
támaszkodik a fordító; vagy rosszul írta ki a nép szájából, vagy 
eléggé világos értelmezést nem hallott. 

*) Ered. Tudl kaldi, mit R. ihat ich ford. 
VÁMBÉRY ÁBMIN. 

• 



VEGYES APRÓSÁGOK. 
ISMERTETÉSEK, ÉSZREVÉTELEK, FEJTEGETÉSEK. 

32. S. W. K'ölle: Bemerkungen über Zahlen-Etymologie. Ezen 
észrevételek megjelentek a „Nachrichten von der k. Gesellschaft 
d. Wiss. zu Gröttingen" czímü Értesítőben 1866. Mondhatni, hogy 
újak és eredetiek is, és mivel egy altáji nyelvet, a törököt illetik, 
mi is tartozunk róluk tudomást venni. 

Minthogy a számnevek a nyelvrokonság megítélésére nézve 
oly kiváló helyet foglalnak el, nem csuda, hogy találkoznak nyel
vészek, kik ezen oly abstract fogalmú szókategoriának miképen 
való keletkezését fürkészik, jelesen azt, hogy milyen más, concret 
jelentésű névszókból vagy igeszókból indulhatott ki az illető me
rev számjelentés. Ilyen kísérletek tétettek az árja számneveken, s 
meglehet, hogy itt-ott egy szikra siker is mutatkozott, de a mely 
azután rendesen a többire nézve igen merész conjecturákra bá
torította az illető nyelvészeket. Ilyen megpróbáltatás tárgyai, a 
mint tudjuk, voltak már a magyar számnevek is, a minek eredmé
nyéül azután ilyen nézetek kerültek ki, hogy p.o. két a köt igével, 
három az orom névszóval, nyolcz a nyúlt, nyólt-tsd volna eredeti kap
csolatban, hogy a négy a ne-egy-höl lett volna stb. A kíváncsiságot, 
a mennyire vizsgálatra ösztönöz, sehogy sem lehet rosszalni, tudo
mányos téren sem, mert így kerül néha világosságra olyan tudni 
való, a mit nem kerestek is. Mindazonáltal azt tartom, hogy sok
kal üdvösebb előbb ott vizsgálni, a hol szemünk még csakugyan 
láthat valamit, s a hol adatokat összeállítva bizonyítani is tudunk 
valamit. Én részemről soha se törném fejemet azon, hogy miből 
kerültek az egyszerű számnevek; s megvallom, nem sok hasznát lá
tom azon bár leleményes etymologiai ötleteknek, melyek a szám-
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nevek megfejtését czélozzák. De most csak ismertetni akarom, mit 
talált ki a török számnevekre nézve Kölle úr; hogy mennyit ér
nek az ő találmányai, talán már e rövid ismertetésből is ki fog 
tűnni. 

Kölle úr, még mielőtt Stambulban a törökkel megismerke
dett, mint missionarius az afrikai néger-nyelveket tanulmányoz
ván (s e részben nagy érdemei is vannak), — a Vei-nyelvben úgy ta
lálta, hogy az „egy" dondo az ismételt do „kicsinynek lenni" igé
ből származhatik (vonatkozván a kis ujjra), s aféra „kettő"-nek 
eredeti jelentése alkalmasint ez volt, hogy „társ", mert praeposi-
tióképen annyi, mint „-val, -vei" (mit); ebből s talán még más ada
tokból azon, magában nem is implausibilis nézetét merítette, hogy 
a számnevek úgy szólván az ujjak neveiről keletkeznek. E néze ; 

tet a törökre alkalmazván, következő megfejtéseket ad: 
A török „egy" bir a bal kéz kis ujjának felelne meg, mely 

a tenyeret fölfelé fordítva, a testhez legközelebb esik; így rokonít
ható volna a török berü = innen szóval. Kölle úrnak vannak azon
ban messzehordó hasonlítási elvei, mert a bir gyökről azt mondja, 
hogy „dem wesen nach identisch mit unserem vor (fahren, first, 
fürst, engl. first etc.).1' Azt azonban nem tudja, hogy berü igen 
biztosan elemezhető be-rü-re épen úgy mint geri, ilgeri, joqar'i, s 
egyéb ily helyviszonyi szók, s hogy az r benne épen nem gyökelem. 

A török „kettő" iki a balkéz nevendék ujjára vonatkozik, 
mely mint a leggyengébb, haszontalanabb, több nyelvben „névte
lenének neveztetik. Ezért a török „kettő" csak „ráadása, függe
léke" az „egy"-nek. Mert iki lényegesen egy volna a ki relativ 
particulával, minthogy néha egytagúnak is ejtetik. Erre csak dupla 
kiáltójellel azt kell mondani, hogy: sic!! 

A „három" üc, a középujjról elnevezve, Kölle úr szerint egy 
az ic-csel „das innere, die mitte." Ez utóbbi fordítás ráfogás, mert 
„mitte" törökül csak orta. 

A „négy" dórt. Sorban következik a balkéz mutató ujja, s 
ezt a régi tatárok, mikor számneveiket alkoták, mint olyat nevez
ték el, a melylyel „ösztökélnek" a dörtmok igétől; vagy talán 
„mutatnak" is „wie mit einem dünnen spitzen werkzeug." Hogy a 
dörtmek ige mutatást is jelent, higye ám maga K. úr, a nyelv nem 
tud erről semmit; valamint azt is, hogy az ős tatárok a mutató uj
jat ösztökének használták. 
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Az „öt" törökül bes. Erre meg ajánlkozik a balkéz hüvelyk
ujja, mint nbas parmaq" fö-ujj; s így a bes szó sem egyéb mint bas 
„fej." Az nem okoz K. úrnak nagy bajt, hogy bes eredetileg kis
nek hangzik; arra sem gondolt, hogy a bas „fő" — minden józan 
észjárás szerint talán az „első"-re, s így ha tetszik az „egyre" rá
illik, de nem az ötre; mert ha már egyszer az ujjakon akarunk 
számlálni, s ha van fő vagy első ujjunk, természetesen ezen kell 
kezdeni a számlálást. 

Folytatólag most a jobbkéz kisujját veszi elé, s minthogy 
most az „ötöt" jelentő fő-ujjról le kell szállni kisujjra, neki eléggé 
jól magyarázódik az alít „hat" a török alt = „al" (alatt) szóból. 

Ajedi „hét" mint a hatnak „nachfolger"-je (unselbstándiger 
nachtreter und abhángiger nachfolger des kleinen), a jobbkéz nö
vendék ujját repraesentálja. A szónak „nachfolger"-féle értelme 
megtalálódik a ^Wmek (lovat vezetni, maga után vonszolni) igé
ben. Legyen bár; de mily furcsa észjárás az, mely szerint a kiseb
bik vonszsza a nagyobbikat ? 

A „nyolcz és kilencz" török számnevek sekiz és toquz alaki
lag a végszótagra nézve hasonlítanak egymáshoz. A z bennök te
hát formativum, mint ezekben ikiz „iker" ettől: iki kettő, boyaz to
rok, ettől : &o/maq fojtani, göz szem, ettől görraek látni, söz szó et
től : söjiemek. (Ez utóbbi olyan, mintha azt mondanók hogy m. szó 
ettől van: szólni vagy kefe ettől: keféim; mert söjiemek tatárúi 
még sözlemek). Most már K. úrnak olyan igék kellenek, melyekről 
a jobbkéz közép és mutató ujjai elnevezhetők voltak; s ezeket egy
szeriben meg is találja. A közép ujj, melynek a neve sekiz volna, 
a sekmek „szökni, visszaszökni, pattanni" igétől származik, mert 
mikor az ember ujjait pattogatja, a középujj a hüvelykujjról visz-
szapattan (a mit különben akármelyik ujj is tehet). A jobbkéz 
mutató ujjának meg toqm&q vagy helyesebben toqumok „szőni" 
igétől van a neve, mert „szőni, weben" a. m. „die einzelnen fá
dén durch den schlag des webers in náchste b e r ü h r u n g mit 
einanderbringen"; meg a reflexiv íogtmmak „anstossen, b e r ü h r e n , 
b e f ü h l e n " , (ezek közül megint csak az „anstossen, beleütközni 
hozzáütődni" az igazi) ; innen toq ige kerül ki ezen jelentéssel „be
rühren, fühlen", s meg van fejtve a toquz számnév, minthogy an
nak repraesentansa a jobbkéz mutató ujja „vor allén anderen zum 
berühren und befühlen gebraucht wird," 
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Hátra van még a vége A „tíz" betetézi az eredeti egyszerű 
számnevek decimalis rendszerét. Kölle úr ezért a tör. o/t-ban, a vég
nek, bevégzésnek eszméjét találja kifejezve (die idee eines ab-
s e h l u s s e s oder e n d e s). Szerencséjére van egy tör. onmaq ige 
is „hasítani; várni", szerinte „zerspalten, zerschneiden, stillstehen, 
warten." Már pedig az világos, hogy hasadék vagy beróvás annyi 
mint az egyenes iránynak v é g e , a hol m e g á l l á s indicálva van. 

33. Miklosich F. „Die fremdwörter in den slavischen sprachen.u 

Ily czím alatt közli a híres szlávtudós a bécsi Akadémia „Denk-
schriften"-jeiben (Phil. hist. Classe, XV. köt., Bécs 1867.) szótárba 
összeállítva azon szókat, melyeket a különböző szláv nyelvek ré
szint a német (kivált ó- és középfelnémet), részint a görög és latin 
(vagy egyik másik román), részint pedig a magyar vagy a török 
(s általa a perzsa és arab) nyelvekből kölcsön vettek. A magyar
ból való átvétel természetesen csak a magyarral legközelebb érint
kező szerb, újszlovén, horvát valamint a tót és kisorosz (ruthén) 
nyelveket illeti; ilyen átvétel p.o. a szerb és újszlovén mertük = 
m. mérték, menüs (újszl. konjski menüs equaria, ksr. mynés = m. 
ménes; sereg (szerb, horv.) = m. sereg s egyebek. De Miklosich 
magyar eredetűnek tart oly szókat is, melyek korántsem oly két
ségtelenül magyarok, mint az imént idézett példák, melyeknek ma
gyar voltát részint a szóképzés kritériumával (mérték, ménes) részint 
a rokon nyelvekkel való közösséggel lehet bizonyítani (mint p.o. 
a sereg szóét a török óerik által). Az ilyen szláv-magyar szókat te
hát, melyeknek eredeti hovatartozása még kétség alá eshetik, a kö
vetkezőkben ki fogom jegyezni, hogy a magyar nyelvtudomány az 
ebbeli adatoknak a magyar szókincs kritikai megbírálása végett, 
hasznát vehesse. — Ezenkívül Miklosich még egyebütt vett föl ma
gyar szókat, hol a magyar nyelv a szlávval együtt más nyelv irá
nyában kölcsönvevÖnek mutatkozik, ilyen p.o. a vánkos szó, mely 
kétségtelenül a középfelnémet wangeküssen-höl ered, s a déli szláv-
ban is megvan, mint vanjkus, vajkusna. Ezek tehát a magyarban 
is idegen szók, s érdekünkben van, a bizonyítékokat gyűjteni, me
lyek azokat idegeneknek megismertetik, ha mellőzzük is azon nem 
fontos kérdést, hogy melyik nyelv vette legelőször át e szókat, és 
közölte a másikkal ? — elég ha eredeti hova tartozásukat tudjuk *). 

*) A következőkben eléfordúló rövidítések ; sel. ̂ = szlovén, újszlovén j ószl. 



300 BUDENZ JÓZSEF. 

Aba (-posztó): szl. aba pannus thessalonicensis, bulg. abi>, 
szb. aba, haha • or. aba, gaba; Így. haba, chaba • — tör. 'aba, arab ere
detű s meg is látszik még az arab £ betű, melyen a szó kez
dődik, a szláv alakok g, h, eh kezdő mássalhangzóiban. 

áfonya : ksr. a f e n y (f. plur.) vacoinia nigra. — Miki. ma
gyarnak veszi a szót; én ezt bizonytalannak tartom, hogy magyar-e? 

egres „ribes grossularia" (de ezt is teszi: „uva immatura"): 
szl. agres, szb. ogresta (uva immatura), Így. agrest; — olasz ag-
resto, klat. agresta (trauben- und obstsirup), melyek a lat. acer tő
ből eredtek; a magy. egres legközelebb a szláv agres-re mutat. 

akó: szerb akov amphora. — Miki. a szerb akov szót vissza-
kölcsönzöttnek tekinti, mert maga a magy. akó szláv okov (o-kovj-
ból eredvén „bedeutete ursprünglich ein mit eisen beschlagenes ge-
fász." Ha a szerb akov nem csak a magy. akó-hó\ került volna ki, 
szintén oko u-nak kellene hangzania. 

antalag, átalag: ksr. antul, antalok, dolium, weinmasz, Így. an-
talek. — Miki. a magyart veszi eredetinek. 

hara (haras-kotzen). Miki. ezt a szl. aravica leuconium, or. 
garus (kamelgarn), Így. harus mellett említi, s ellenében tartja a 
német haar szót. De hara szövetet jelent, s így jobb lett volna azt 
az előbbi czikkbe fölvenni : avas (szl.) cilicium, Így. avas, haras, 
a melyhez tartozik a német (bajor) arreis (der rasch), olasz avazzo, 
rüzzo (gewirkte tapete), s mely Diez szerint Arras városától nyerte 
volna a nevét. 

árbocz: kétséget nem szenved, hogy ez csak a latin arbos = 
arbor szó, „malus (mást)" jelentéssel. Miki. a szerb arbur-t is hozza 
fel arbelo (szl.) czikk alatt. 

babona : ószerb babuni (m. plur.) bogomili (haereticorum ge
nus) babunhskh bogomilicus. Miki. valószínűnek találja, hogy a m. 
babona a szerbből jött át, s hogy a Bogomiloknak a Balkan félszi
geten a középkorban igen elterjedt haeresiséhez a „babonaság11 fo
galma csatlakozott. Magok a bogomilok meglehet hogy a Prilép 
és Veles közt fekvő Babuna hegységről nyerték a babuni nevet. 

bogrács: ezt föl lehet vala említeni a szerb bakar kupfer, bak-
rac késsel szóhoz. — Miki. a török bak'ir réz szót tartja ennek ere-

:= ószláv, ószlovén, ksr. == kisorosz ; szb. = szerb, így. = lengyel, or. ZZ orosz. 
Egyebek már ismeretesek vagy kömiyen értbetők. 
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detijének, de nem hozza föl a tör. bakra$-ot is. A magyar szó min
denesetre idegen, akár a szerb, akár a töröktől jött át, mert alap
szava bakír nem magyar. 

bálvány: szl. bolvan idolum, or. bolvan, szerb balvan trabs, Így. 
balvan. Nem tudom, miért tartja Miki. e szót nem szlávnak, ellené
be állítván a magy. bálvány-t} midőn sem a magyarból, sem a 
szlávból nem lehet eredetét megfejteni, de a szláv nyelvekben leg
alább széltiben el van a szó terjedve. 

berbencze, börböncze: ksr. berbenyca. Miért vette hát ezt föl 
Miki. a szláv „fremdwörter" közé, holott maga mondja, hogy a 
magy. berbencze „wol slavischen ursprungs ist" ? — a min nem is 
lehet kételkedni, mert berbencze épen úgy lett berbenica-ból, mint 
pincze a pivnica-hól. 

bérmálni : szl. és szb. bernia confirmatio, bermati firmare (ném. 
firmen). A szlávnak volt oka a firma szó /-jét elváltoztatni, mely 
egyáltalában nem eredeti szláv hangzó, mely ok a magyarra nézve 
nem létezett. Ezért a magy. bérmálni-t is csak a szláv berma után 
készültnek kell tekintenünk. 

bitang : Miki. ezt, valamint a szb. ksr. bitanga-t (erro) a ru-
mun bitang átvételének veszi. Abból, hogy Diez a szót szerbnek 
tartja, látjuk, hogy a rumunban nincs etymologiája; meg abból, 
hogy Miki. rumunnak veszi, hogy a szlávban nincs. Már csak ezért 
is magyarnak kell e szót tartanunk, nem tekintve, hogy külső alakja 
is eléggé magyaros, s jelentése is szélesebb a magyarban mint a 
szlávban. 

bokréta : erre a MNySzót. azt mondja, hogy „törzse bokor 
világosan magyar eredetű, noha képzője idegenszerűnek látszik." 
— Miki. a magyarból valónak tartja a ksr. bokrejta, pokrejta (fe-
derbusch) szót. Kétséges. 

buda (árnyékszék) : MNySz. búvoda-n&k magyarázza; Miki. 
orosz, Így., szerb, litván szónak hozza föl ezt: buda casa, hütte; 
dim. budka. Különben homályos szónak mondja. Annyi bizonyos, 
hogy az új-magyar -oda-féle képzést (szálloda, uszoda) nem lehet 
rá alkalmazni. 

bunda : ksr. bunda (weites oberkleid), rum. bund. — Miki. a 
magyart veszi eredetinek; előttem a szó eredete homályos. 

bútor : szl. butára onus: or. (dialectice) bútor habseligkeiten. 
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A szó magyar voltát némileg csak a bugyor-hoz való hasonlósága 
bizonyíthatja. 

csima : szl. szb. címa germen (cimegnati florere). Miki. a klat. 
cima (summitas olerum), olasz le cime (deli' érbe), kfnémet Mme szók
hoz hasonlítja. 

csákány : Miki. az ószláv cekan malleus rostratus, ligo, or. 
cekan (streitaxt, grabmeissel), szb. éakanac malleus, Így. czekan 
(streitkolben) szók ellenében a magyar csákány, rum. cokan, albán 
cekan-t állítja, nem tudni mint eredetieket-e, vagy csak mint egyező 
szókat ? Pedig az orosz jóformán a tatártól (cakan) vette a szót, a 
honnan az a magyarba is került át. 

csata : eredetileg szláv szó; ószl. szb. ceta. De a már ma
gyarosított alakot mutatják : szl. öato insidiae, ksr. cata (posten), 
Így. czata. 

csombor : Így. czsfir (ez = 6) satureia, or. caber, bulg. comber, 
szb. cubar, litván cobras, rum. cimbru. Mind ezen alakok, mond 
Miki., a görög űíu^gog-hsui gyökereznek, melyből tjumbrb-féle ala
kon keresztül egy ószláv stqbri, állott volt elé. 

csap (zapf) magyar szóval egyeznek a szl. szb. cejp, Így. czap 
(&op), ószl. cop, lit. capas. A német zapf-hól valók, mint a finn tappi 
a svéd tapp-ból, mely utóbbi a germán hangfejlődés törvényei sze
rint a nem. zapf szóval azonegy. 

csoport : szb. copor grex porcorum. A magy. szó is tájejtés
sel csopor. 

csvma : or. szb. cuma (pestis), bulg. cjuwh, rum. cunvh. Hogy 
a szó magyar-e, korántsem oly bizonyos, mint Miki. hinni látszik. 

csíz : a kfném. zise (zeisig)-ből; Így. czyz, or. ciz, szb. cizik. 
Tehát itt is, mint fent a csap szónál, a német z-ből a magyar és 
szlávban c lett. E hangviszonynak egy másik kétségtelen példája 
m. cseber, csöbör, szl. cebnr, szb. cabar =a ném. zuber (ebből zwíbar 
„ein gefász mit zwei handhaben"). 

dézsa : szl. or. d&La situla, horv. diza, Így. dzieza, lit. deZe. A 
német dese, döse szóból valók. 

darócz : szb. doroc pallii genus. Az ócz szóvég nem igen szól 
a szó magyar volta mellett. 

duda : szl. szb. duda (dudelsack), or. duda schalmei. 
gajdolni : ezt Miki. „dudeln" jelentéssel a szb. gajdé (duda), 

Így. gajda (dudás) szókkal együtt a török ghajda pásztorsípnak ál-
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lítja ellenébe. Azt hiszem, hogy a török is csak a szlávból került 
(mert hangtanilag, a kezdő £ miatt, nem eredeti török szó az); s 
hogy más részt a magyar gajdolni igének, mely főleg részeges ki
áltozást jelent (v.ö. gajdos, meggaj dúlni), a szláv „síp, duda "-féle 
gajda-vaX semmi köze nincsen. 

gáncs : a szb. ganac (harpago) = olasz gancio „horog." 
gantár : szl. gantar (lagerbaum im keller), Így. k^tnary, ném, 

ganter = ol. cantiere (unterlage), klat. canUrhis (sparre). Nem kel
lett tehát a magyar szónak némi betű- és helycserével gadnár-ból 
keletkezni, mint a MNySzót. véli. 

gazda : szl. szb. gazda paterfamilias, Így. ksr. gazda szerbül 
még van: gazdaluk, gazdákag. Különös, hogy Miki. nem említi, 
hogy a m. gazda szó maga is „slavischen ursprungs", s hogy te
hát a szláv nyelvek legfelebb a magyartól visszakölcsönözték a 
rövid gazda alakot, ha ez csakugyan nem a szláv nyelvek terén 
állott elé gospoda-hó\. A szb. gazdaluk megint török képzővel ala
kúit, gazdákag a magyar gazdaság. 

golyva : ksr. goha struma. Ez ugyan a magyarból való, de 
maga a m. golyva is, mint már mellékalakja gelyva sejteti, idegen, 
még pedig szláv eredetű: déliszláv gliua. Tekintetbe jő ksr. gelevo 
(dickbauch) is, melyet Miki. fölhoz. 

garázda : a jelentés különös elváltozásával az ószláv gorazdi> 
(peritus)-ból való; v.ö. orosz gorazdo (adv.) erősen, nagyon. Miki. 
a szláv szót megint a gótból származónak tartja: ga és razda loquela. 

guba : horv. guba lodix, szb. guba és guber stragulum, gube-
rica lodix. — A szónak magyar volta mellett semmi bizonyiték 
nem szól. 

gomb : szl. gumb, ksr. gomba; — Miki. az újgör. HOfirci, xovnní 
(gomb), alb. komb, rum. bumb~v& vezeti vissza a fentebbi szókat. 

gúnya : szl. gunja pallium, szb. gunj pallii genus, tunica, or. 
gunja (oberkleid, bettlermantel); ksr. hwha. — Eredete: ol. gonna 
(weiberrock), rum. gum> (mantel), új gör. yovva (pelz), klat. gunna. 
A magyarba a szó alkalmasint csak a szlávból került be. 

guta : „apoplexia" értelemben van a szláv nyelvekben is (horv. 
szb. ksr.) e szó guta sai ol. gotta, lat. gutta. Érdekes a mit Miki. em
lít, hogy a szerbben kaplja („csepp, gutta") is használtatik „apo
plexia" értélemben, s a németben mondatik „tropfen schlagfluss." 
Különös pedig, hogy a MNySzót. még a latin -percutio, quatio igé-
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ket is tekinthette rokonnak, s utolvégre mégis a magy. ilt (előté-
tellel güf, alhangon gut) igével magyarázza a guta-t 

hóhér : szl. horv. hahar carnifex = kfném. haha ere. Csakis ez 
utóbbiból lehet megérteni a magyar szóban az e-t. 

hajdina : szl. hajdina, hajda polygonum fagopyrum, horv. 
ajda. Miki. arra figyelmeztet, hogy a m. hajdina mellett pohánka, 
tatárka áll, hogy a lgy.-ben grecza, tatárka használtatik s a fran-
cziában sarrasin, hogy tehát e gabonanem általában azon nép sze
rint neveztetett, melytől át is van véve; s így a hajdina, hajda 
(heide-korn) sem lehet más mint pohánka, azaz = ném. heide (po
gány). Magát a hajdina alakot a szlávnak kell tulajdonítani, s nem 
egyenesen a németből kölcsönzöttnek tartani a magyar szót. 

hám : a szl. horv. ham (kummet), ksr. hamy (plur.) bár a ma
gyarból van átvéve; de figyelmet érdemel, hogy van ófném. chamo, 
kfném. kani „zaum." 

hamis: Miki. ezt, a horv. hamisija malitia szóval együtt, a né
met hámisch-böl valónak tartja; pedig látni való, a jelentésből, 
hogy a szláv itt csak a magyar szót toldotta meg saját képzőjével, 
s azt sem hihetem, ezen szók jelentését tekintve, hogy a magy. ha
mis (régi homus) a német hamisch-nék köszönné eredetét. 

haramija : Miki. téved, ha a magyarból származtatja a szb. 
haramija fur, latro szót, minthogy nem a magyarnak, hanem igenis 
a szerbnek volt (hangtani) oka, a török-arab harami-t a-val meg
toldani, így kerültek a magyarba a déli szlavón át, p.o. delia, dalia 
(tör. deli), csizmazia, csizmadia (1. NyK. III, 159. 1.). 

harcz : Így. harc scharmützel, or. garcovai (ein pferd tummeln; 
item: scharmützeln, szl. harc certamen. Nem bizonyos, hogy harcz 
eredeti magyar szó. 

határ : szb. határ territórium, ager, fines; ószb. szl. kotar ré
gió, territórium, or. chntor (vorwerk). Miki. a magyart veszi erede
tinek, megemlítvén, hogy Safarik a szót kelt eredetinek tartja. 
Annyi bizonyos, hogy a magy. ^aí-ni igéből való származtatás 
(MNySzót.) ezen szláv alakok mellett nem igen valószínű. 

ház : nem fogadhatom el Miki. véleményét, hogy a magy. 
ház, a szl. hiza, tót chiza, Így. c%á, chyZa szókkal egyező s a né
met (gót, ófn., kín.) hús, újfn. haus-hól eredne. A magy. ház hosszú 
a-jával leginkább még a ném. haus szóval volna egyeztethető; ámde 
ez csak újfelnémet alak, s mikor már régen volt meg a ház, a né-
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metben még csak hűs használtatott, a melyből a magyar soha sem 
csinált volna ház-a,t Azután nem hihető, hogy a magyar egy köl
csönvett szóból képezte volna ezen adverbiumokat: haza (domum), 
hazól, hazulról. Végre a magyar ház szónak vannak rokon alakjai 
a finn-ugor nyelvekben, melyekkel hangtanilag egyeztethető : mert 
a hogy a magy. kéz a finn kate-hez Ali, épen úgy áll ház mjélyhan-
gúlag a finn kota, koto-hoz. A rokon nyelvekben e szónak alaphang
zója o (mely «-vá is lesz: cser. kudo, kuda, mord. kud) • ez a ma
gyarban is megvolt, mint a honn szóból = finn kotona látható ; más
felől pedig tompa a-vá válván (v.ö. volt, vala), midőn úgy mint a 
kéz szóban az egytagú alakban ennek hosszúsága állott elé, ez csak 
á képében jelenhetett meg, vagy helyesebben mondva jöhetett át 
a mai kori ejtésbe *). 

irha : szl. irh, jerh, m. irha, f. aluta, weiszleder, or. irga, ircha, 
cseh jircha • Miki. ezeknek eredetijéül fölhozza: kfnéra. irch (bock, 
gemse, ledér) a lat. hircus-t6l, újfném. (bajor diai.) irich. Tehát nem 
kell az irhát az ír igétől oly bőrnek magyarázni, melyre a régiek 
írni szoktak. 

szoba : ószl. isfaba tentorium, szl. izba cubile, or. istba, izba 
istobka. Nincs kétség, hogy a magyar szoba is a szláv szókkal együtt 
a ném. stupa (ófn.), stube szóból idomült át, noha különben a ma
gyar az szt-n kezdődő szókat elejbe tett önhangzóval a maga 
hangtani törvényeihez alkalmazza (asztag, asztal); azonban v.ö 
szobor =s szláv stobor, 

eretnek : bár a lat. haereticus, gör. aÍQstixóg-hól való, de csak 
a szláv készítette a nek-es alakot: szl. jeretnik. 

kamuka : bulg. kanxuhi* (damast), or. kamka, Így. kamcha = 
tör. perzsa kamchá, újgör. xa[Aov%ctg. Tekintetbe jön a eh (%), melyet 

*) Hunfalvy P. azt véli (NyK. V, 294. jegyzet), hogy a ház a német haus-
ból való, de azt sem tagadja, a rokon nyelvek (a lappnak is) tanúsága szerint, 
hogy egy magyar haz volt, melyből haza hazól vannak. A fentebbiekben látjuk, 
hogy kétféle ház és haz fölvételére nincs szükség. Hunfalvy úr ott azt is 
mondja, hogy a két szónak különböző szereplései vannak, hogy haza menni más 
mint a házba bemenni, vagy hazól jönni más mint a házból kijönni; ámde a kü
lönbség ezek között nem annyira az alapnévszóban, mint a viszonyragokban rej
lik, s kétségtelen tény továbbá az is, hogy mindenféle nyelvek a „honn, haza, 
hazól" adverbiumokat csakis „ház" jelentésíi szókkal fejezik k i : lat. domi, do
mum, tót donna, domov, gör. oíxoi, oíxaSs, cser. kudoSto, kudoíko v. Jcude$, finn ko
tona, kotta stb. 

JSrELVTUD. KÖZLEMÉNYEK, VI. 2 0 
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még a bulg. Így. víjgör. alakok mutatnak 5 a török kumm nem 
ide való. 

kantár : szl. kantar capistrum, Így. kantár (beizügel das pferd 
anzubinden), ksr. kantar, v.ö. újgör. xavtaQi uncus. Miki. még in
kább a tör. kantirma-t említhette volna, mely egyenesen féket, kan
tárt jelent. 

kántor : (-napok, -szerda) : megvan ebben a lat. qiiatuor tem
póra a miből a nem. quatember, Így. kento-pory is lett. Miki. sajtó
hiba után indulhatott, midőn ezt írja „magy. kantom kanto szerda.11 

kápa (csuklya): szl. szb. or. kapa cucullus, capucium; = 
lat. cappa, cápa, ol. cappa, ófném. chappa, kfném. kappe. De úgy 
látszik messzire megyén Miki. midőn még ide tartozónak véli a szl. 
kepének, magy. köpenyeg, tör. köpenek szókat, továbbá or. sapka s 
egyéb ilyen szláv szókat, melyek közt végre a kabát (szb. kavad, 
Így. or. kabát, újgör. xafiáői) is eléfordúl. 

káposzta or. kapusta, szb. kombost = ófném. kumpost, kom-
post, kfn. kompost, újfn. kompest, komst, (bajor gumpost) = lat. com-
posita (s így etymologice egy a fr. compote-ta\ is). A káposzta szó e 
szerint nem a lat. capitosa szerint módosult. 

katona : sz. hatan eques, miles, szb. katana ; katanija milites, 
equites ; Így. hatan, ksr. katuna, rum. khtawb. Homályos eredetű szó, 
melyet Miki. magyarnak tekint, de melyre nézve az ószl. katuwh 
„castra" is jöhet tekintetbe. 

kátrány : (Miki. nem hozza föl): szb. katran schiífspech, or. 
(diai.) katran bergpech = arab qatrán ^y-JaJs, klat. catarannus, fr. 
goudron (guitran), újgör. xcttQcívi. 

kompona (mely a MNySzót.-nak is idegen eredetűnek lát
szik) : ószl. ktypona (olv. kompona) lanx, statera, rum. kumprbnrb, új
gör. xccfiTzáva = lat. ol. campana statera unius lancis. 

csimaz : v.ö. szb. kimak, kimka, cimavica cimex. — A magyar 
alak még leginkább a lat. cimex-hez közeledik, melyet Miki. is ere
detinek vészen. 

koma : az ószl. kum m.; kuma f, szb. or. Így. kum, lit. kumas 
alakokat Miki. az ószl. ks^petri, rövidítéseinek tekinti, mely utóbbi 
a valóban eléforduló ószl. kupetra commater-ből következtethető. 
Különben végeredetük a lat. compáter-heia. van. 

kocsi : a szl. ksr. kocija? szb. koHje nyilván csak a magyar 
szóból készültek, a mint a megtoldás mutatja; egyébiránt még bi-
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zonyítani kell, hogy a magyar kocsi a ném. kutsche, ol. cocchio, ív. 
coche-ból került volna. 

koledz : ószl. holddá calendae, szb. kolenda, koleda weihnachta-
lied, or. koljada, koleda, Így. koleda neujahrsgeschenk, lit. kalédos. 
A szó a lat. calendae-bol való, s a magyar szó kissé eltérő jelentése 
(adakozások gyűjtése) onnan fejlődött, hogy a karácsonénekes gyer
mekek szintén csak adományok gyűjtése czéljából járnak házról 
házra, mint az a collecta alkalmával is szokás, a mely szóval azon
ban koleda-t hangzatilag nem lehet egyeztetni, s erre a fentebbiek 
szerint nincs is szükség. 

kaliba : ószl. szb. or. koliba, lit. kalupa, rum. bulg. kolü/b, tör. 
kaliba = gör. y.aXv^tj. 

kondér, kandér : szb. kondir, kondijer poculum, cantharus, 
bulg. kondir. Miki. hasonlítja vele a lat. cantharus-t Semmi esetre 
nem egyezik vele a lat. congius, se cucuma nem rokon vele (MNy.-
Szót.) inkább a congiarium-ra, lehet gondolni, melyet MNySzót. 
szintén fölhoz. 

kapocs : szl. szb. kapca fibula, bulg. kapce. Miki. erre fölhozza 
az ófn. kafsa (kfn. kafetze, kafse, kefse) szót, melynek jelentése (reli-
quienkapsel) azonban a kapocs-étéi nagyon elütő. 

korbács : a szb. korbac, or. Így. karbac-on és tör. k'irbac-on 
kivül még ide valók fr. cravache, spany. corbacho, ném. karbatsche. 

karácson : or. kraéun jejunium nativitatis domini, cseh. bulg. 
kraoun nativitas domini, rum. kri^cun. Miki. csak ezt mondhatja 
rá : ,,ein dunkles, wol fremdes wort." Másoknak a karácson az [in]-
carnatio szóból képzettnek látszik; annyi valószínű, hogy a magy. 
szó csak a szláv kracun után alakúit. 

karoly : (karvaly, karuly), ószl. or. kraguj accipiter, szl. kra-
gulj, szb. kraguljac, Így. krogulec. Miki. egy csagataj karaghu-t vé
szen eredetinek. 

kerevet (nem hozza föl Miki.): bulg. krevet, szb. krevet, or. kro-
i ;at '=gör. xQctfipazog (maczedón szó), újgÖr. XQB(Í(ÍÚTI, lat. grabatus, 
tör. kerevet. 

korsó : ószl. kr'hcag'b vas fictile, szb. kréag, or. korcaga, Így. 
korczak. Cak a szb. ksr. korsov mutatnak a magyarra; Miki. csak 
kétkedve mondja „wol nicht ursprünglich slavich." És csakugyan 
a szláv alakok igen jól egyeznek a tatár korbtk-'kú, mely „báb"-ot 
(agyagból készültre kell gondolni), s a cseremiszbe átvéve szintén 

20* 
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„báb"-ot, de „fazekat" is jelent. S ezen korcak-nak a magy. korsó 
epén oly magyaros hasonmása, mint borsó a tör. boréak-n&k. 

kereszt : ószl. kriystiy, clir^sli, Christus, crux; szb. krst crux, 
or. krest, szl. krst baptisma, Így. clirzest. — Miki. figyelmeztet, hogy 
a „crux" jelentése a „Christus crucifixus" után ragadt e szóra. A 
krest szó továbbá jelent a szlávban baptizma-t is, innen a krestiti 
és a magyarban keresztelni ige. 

kupa : szl. szb. or. kupa poculum = klat. cuppa, cupa, újgör. 
xovna, it. coppa, rum. kopii, ófh. chuofa. 

köböl : ószl. hhbl'h modius, szl. kebel, bulg. khl'hl, or. kobl, óor. 
kobeliy, Így. kubel = ófn. kubelin mulctra, kfn. újfn. kilbel, melyek a 
lat. cupa, cupella-bó\ lettek. Nem lehet tehát a szót a magy. köb 
gyökből fejtegetni. 

ködmen : óor. k'bdman'h vestis genus, or. kodman, horv. kad-
men. — Miki. a magyarból valóknak tartja a szláv szókat, de a 
ködmen magyar voltát a megkísértett köt, kötme-íéle etymologia 
még nem helyezi kétségen kivül. 

láncz : szl. lanec, szb. lanac, or. (diai.) lancucfh, Így. lancuch, 
lit. lencugas = kfn. lanne. A c nyilván csak szláv dim.-képző, s ez 
a magy. láncz idegen voltát bizonyítja. 

láz (a székelyeknél = fensík, Szabó D. szerint = gyér erdő) : 
Miki. nem hozza ugyan föl e magyar szót, de nyilván egy vele szl. 
laz (das gereut), szb. laz silva caesa, ager novalis; rum. laz ager 
exstirpatus. Homályos szónak mondja Miki. s még hasonlítja hozzá: 
angolsz. lasu, óang. laesu pascuum. 

láncsa (lándzsa) : ószl. Is^ta lancea, szl. lánca, Így. lánca = 
ném. lanze, lat. lancea. Ügy látszik, nem közvetlenül a latinból ala
kúit a m. láncsa. 

levente: bulg. leven juvenis elegáns, szb. levenfa. Miki. „ein 
dunkles wort: újgör. Xsftévrrjg fortis, pirata; vielleicht zusammen-
hángend mit Levanteuty. Miki. a magy. legény-t is hozza föl hason
lításul, a mit vissza kell utasítani; mert ez jó magyar szó, míg le
vente már csak a leventa miatt is a magyar hangejtéshez alkalma
zott idegen szónak mutatkozik. A török fovend (volontaire vagabond ; 
sóidat volontaire, particuliérement ceux qui servaient sur la flotté 
turque. Bianchi) sem eredeti, hanem az újgörögből (Xs^ívtrjg) van 
átvéve. 
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lelláh : ezen a müncheni codexben előforduló szó (linteum), 

mely a kfn. leilach (baj. lailach)-ból való, a szlávban is szerepel: 
szl. lilahen, lelahen, horv. vilahan. 

lajtorja, létra : honnan van e szó vegén az a, mely az újfn. 
leiter-hen nincsen, mutatja a szl. lojtra, = ófn. leiterá, leitrá. 

lakat : közvetlenül a szláv (szb. horv.) lokot alak után ido
múit = ófn. loh, kfn. loch clausura, ang. lock, fr. loquet, ol. lucchetto, 
újgör. lovxhov. A finn lukko sem rokon, hanem germán eredetű ide
gen szó. 

lapta: szb. lopta, rum. lopti,. Az igaz, hogy a magyarban labda 
is van, de melyik az igazi eredeti alak ? 

lator: szl. loter, lotarlascivus, fornicator; horv. latorebriosus, 
Így. lotr homo nequam = ófn. lotar (v.ö. lotter, „liederlich", meg 
„der lotteríl = rabló, tolvaj; még most is használják a németben 
ozt: lotter-bube; kfném. loter nebuló, scurra: loter-buobe, -pfaffe, 
-ritterj. A lator tehát nem a latin latro-hó\ való. 

lőre : szb. ksr. lura, rum. ljuriü = kfn. lúre (nachwein, wein 
aus trestem), ófn. Mrd, újfn. lauer, lat. lóra. A magy. ó'-re nézve v.ö. 
Lörincz = : Laurenz, Lúrenz, Laurentius. 

málha : szl. málha crumena = kfn. wa^ekiste, lederne tasche, 
ófn. málha, malaha, fr. malle. 

mamaliga (málé gánicza): ksr. mamalyga maisbrei, polenta, szb. 
mamaljuga, rum. mrbmrbligrb. 

mente : ószl. mawhtija pallium, szl. manten, menten chlamys, 
szb. or. mantija, rum. mantie = gör. \navziov, lat. mantum, mantel-
lum, ol. manto, ófn. mantul, kfn. újfn. mantel. A meníe-nek meníó'-féle 
etymologiája (MNSzót.) erötetett, mert az nincs is magyarul, hogy 
a ruha a testet „a hideg ellen menti." 

martalócz: szl. martolos mangó, szb. martoloz, cseh. martalous, 
Így. martahuz ,• alb. armatolos (krieger) = újgör. ágfiatmlóg. 

mozsár : szl. horv. mozar, Így. mozdzer =. ófn. morsári, kfn. 
morser, újfn. mörser, a lat. moríarimn-ból. A MNySzót. valószínű
nek mondja, hogy mozsár eredetileg morzsár volt, s így a mor-
zsa-v&\ hozza Összeköttetésbe. De még valószinübb, hogy mozsár 
közvetlenül a szlávból vétetett át, mely az eredeti r-t már eltün
tette volt. 

marha (régi és mostani jelentésében) : szl. mrha pecus, merx ; 
szb. marva pecudes, Így. marcha schindmahre; rum. marvrb, marfi. 
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merx = ófn. merhá, maréi, kfn. march*), újfn. (bajor) merch. A „pe-
cus" és „merx" jelentések váltakozása mutatkozik a szláv skót 
szón is, mely többnyire pecus, de az óoroszban pecunia is, s külön
ben = gót skatts (schatz). 

néne : ksr. nena mater, bulg. néni (bátyám), szb. nana mater, 
rum. nawh (néném), a mint látszik, mind csak megszólításokban 
használt szók; melyeket Miki. a tör. néne (mater, major soror)-ra 
vezet vissza. De a magyart is kellett volna az eredetiek rovatába 
tennie. 

patyolat : szl. pacolat flortuch; szb. pacel, pacelo véli genus. 
— Miki. a magyart veszi eredetinek, s ez a szl. pacolat-rsL nézve 
áll is; de a szb. pacelo-hól, úgy látszik, származik maga a magyar 
patyolat és talán csak más -lat végű szók (gondolat, kanyarulat, 
fordulat) analógiájához van alkalmazva. 

pallos: szb. pálos, szb. or. Így. palás; — ol.palascio, ófr. 
palache. 

paripa : szl. szb. parip equus, Így. parepa = gör. náQMnog, 
klat. parhippns. 

párkány : or. Így. parkan, szb. parchan, rum. parkan margó. 
Megjegyezni való a kfn. parkam, parchan spatium inter fossam et 
fossatum. 

páva : szb. cseh. Így. or. pav = lat. pavo, ófn. pháwo, újgör. 
nctflóvi. A magyar páva alkalmasint közvetlenül a szláv pav (olv. 
páv)-hól való, ennek eredeti T> véghangzója (pavh) a magy. rövid 
vég a-ban levén meg (v.ö. drága = dragi>). 

paizs: Így. pavqza, f. m.paiz scutum, csehpaveza, szl.pajz, rum. 
pavbzio s s ol. paves, palvese, sp. paves, fr. pavois. 

példa : szl. példa exemplum, rum. píld. Miki. a magy. példa-
hói valónak tartja, mely maga is „wol aus dem deutschen bild (ófn. 
biladi, bilidi, kfn. bilde) verunstaltet" volna. A dolog nem egészen 
így áll. Az igaz, hogy az eredeti a ném. bilde, mely akkor „exemp
lum, beispiel"-t is jelentett (guot bilde gebén; ein bilde an einem 
nemen); de a magyar csakis ezen jelentést ismeri, míg a déli szláv-
ban, a mit Miki. nem vett figyelembe, a példa szó a „faragott v. ön-

*) Tulajdonképen kétféle szó van az ófn. és kfn.-ben : ófn. marah, marh, 
kfn. marc, march (das ross) és ófn. meriha, tnerha, kfn. meriche, merhe (die stute, 
mahre), 1. Müller és Zarncke, Mittelhochd. Wörterbuch. A szláv mrha az utóbbira 
(merha, merhe) mutat. 
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tött kép" jelentésével is bírt (1. Gazophylacium illyrico-latinum: pél
da : 1. exemplum, 2. exemplar, archetypus, 5. herma, sculptile, pro-
plasma, példa bolvansJca agaima, s innen: peldo-rezec „statuarius, 
sculptor"). Ez utóbbi és fő jelentést a szláv nem vehette a magyar
tól (hol csak az „exemplum" jelentés van, hanem csak a német
től, s így a közvetlen kölcsönvevő nem a magyar, hanem a szláv 
a kitől megint a magyar vette át. 

pinty : cseh. pinka, ném. (baj.) pienk. Tekintetbe jő maga az 
óín.jinko, kfn. vinke (olv. finke), melynek /-jét a szláv p-vé vál
toztatta át. 

pita, pite : Miki. ezt is említheti vala a szb. pita placenta 
mellett == rum. piti,, újgör. ni\ta. 

palaczk : ószl. ploskva, szb. ploska, bulg. ploshh, rum. ploshh, 
palashb = ófn. flasca, klat. fiasco. A p-t a szlávnak kell tulajdoní
tani; a magy. czk-ra, nézve v.ö. baraczk = szl. breskva, praskva. 

palota : közvetlenül a szlávból jött á t : Ószl. polata, szb. or. 
polaca, polata, cseh palota, palata = lat. pálatium. 

paplan : szl. poplun, horv. tót popion, rum. popion, plaponch 
= újgör. 7TG7il(Of.iu tegumentum lecti; v.ö. ógör. nénlov. 

porkoláb : szl. porkulab, ószb. burgrabja, csehpurkrabe=z ném. 
burggraf (kfn. burcgráve). 

puska : szl. Így. puska, puksa, or. puska (ágyú), ószb. puskej, 
rum. puskh = ófn. buhsa, kfn. bühse, lat. pyxis. 

potroh : tekintetbe lehet venni: kfn. buterích, „schlauch", melyé
ből szl. putrh (handfásschen) lett. 

pokol : hogy a szláv szó (ószl. phkl'b), mely eredetileg csak 
„szurkot" jelent, a „hölle" jelentést is fölvette (szl. pekel, bulg. jot-
hhl, or. peMo hölle, horv. pakol, szb. pakao pech, hölle), Miki. né
met befolyásnak tulajdonítja: ófn. peh, kfn. b'éch = pech és hölle. 
Azonban a kgör. TnWa-nak is van a „pokol" jelentése. Hasonló mó
don fejezték ki a cseremisz bibliafordítók a poklot „fcíS poí" szó
val (tkp. „szurok-katlan)." 

paprika : ószl. pTspvh piper, bulg. piper, peper, horv. papar 
szb. papar, paprika = mnéqi. A magy. paprika tehát a szlávban 
készült papar mellett. 

r̂ casö ; szl. reca, rac«, szb. ráca, rum. raci>, Miki. hasonlításul 
említi a ném. retsch-ente-t 



312 BÜDENZ JÓZSEF. 

remete : ebből valónak tartja Miki. a szb. szl. horv. remeta = 
eremita szót, pedig megfordítva álla dolog, minthogy a magyar nyelv 
az, mely a vég a-t a megelőző e hangokhoz alkalmazván elvál
toztatta. 

retesz : cseh retéz, Így. rzecis^dz, szb. recéz, resaz, lit. rétezis> 
rum. rbtez pessulus, ksr. reíaz catena. Miki. homályos eredetűnek 
mondja; annyi látni való, hogy a magy. retesz csak a szláv után 
alakúit. 

rosta : ezt is fölhozhatja vala Miki.' a szl. szb. ros craticula, 
így. roszt (rost) craticula mellett = ófn. kfn. rost (v. rosta, rosté). 

rúd : szl. rudo, szb. ruda temo, rum. rudi> pertica. — Miki. a 
magyart tekinti eredetinek, noha a rúd szónak altáji rokonságát 
nem tudjuk. Valószínű, hogy a szó nem más, mint a német rute 
(kfn. ruote, ófn. ruota) melynek a „stange" jelentése is van (1. Mül-
ler és Zarncke, Mhd. Wörterbuch. E német szó az észt nyelvbe is 
átment: ridv (g. ridva) „stange" és möödo-ridv „messrute." 

ruha : ószl. ru7w s£olia, onus, supellex; bulg. horv. szb. ruho 
vestes, cseh roucho, Így. rueho, rum. rufh lintea. Miki. hasonlítja 
ezeket: újgör. QOV%OV pannus, ófn. roch, hroch, kfn. roc, klat. roccus. 

szablya: ószl. szl. szb. or. sablya, ol. sciabla, sp. sable, fr. sabre. 
Miki.: „ein dunkles wort; mankönnte an magy. szab scindere den-
ken." Erre gondoltak már magyar nyelvészek is ; de a gondolat 
nem helyes. Mert mi a szab igének igazi jelentése, mely a szablyá-rsi 
épen nem illik, mutatja a szabó, kinek olló nem kard az eszköze 
a ruha szabásra j nem tekintve a lya-íéle képzést, melyet nem le
het magyar igenévképzőnek kimutatni. 

czimbora (szimbora) : óor. sjabrb socius j rum. Vbmbrb con-
sortium. A magy. czimbora-nak régibb jelentése csak „consortium" 
(egy czimbordban lenni), a „socius" meg czimborás. A szó, a mi elég 
különös, a gör.-lat. symbola-hól ered, melynek l-jét a rumun nyelv 
változtatta r-re, a mit sok más latin szókban is tett. Megjegyzem, 
hogy az oroszból (sjabri> socius) a szó az észtbe kerülhetett, hol 
söber (gen. s'öbra) amicus, tehát egy eredetű a mai magy. czimbora-
val ; az észtben ugyanis a finn ystava amicus szó a „fidelis l jelen
tést vette föl (ustav). 

czékla : ószl. svekVb, sevkli, m., sevkla, {., béta, szl. szb. cvekla, 
or. svekla, Így. áwikla s s újgr. aevxXov, gör. asvtXov. Nincs köze te
hát a gör* m'xXog-hoz. 
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sáfár : szl. safar haushalter; Így. szafarz (olv. safar) = kfn. 
schaffaere (schaffner, verwalter: hűs-schaffaere haus-verwalter). 

sajka : szb. or. sajka, ksr. cajka scapha. Miki. ezeket a tör. 
sajka-hoz sorolja. Azonban az eredet bizonytalan. 

sapka : or. horv. sapka mütze, Így. czapka, bulg. rum. saphh. 
Eredete bizonytalan, ha csak Mikl.-csal a kapa (lat. cappa) szóhoz 
tartozónak nem akarjuk tekinteni. Figyelmet érdemel tán a kfn. 
schapel (noha jelentése: stirnband, haarband, kranz), mert = ófr. 
chapel, melyből a mai fr. chapeau lett. 

sátor: ószl.s'xtbri,, cator; bulg. sátor (éséjatree regenschirm), 
szb. sátor, sátra, or. sater, így. szatra, lit. setra, cetra = tör. perzsa 
cádir. Tudva van a szónak indogermán eredete (szkr. chattra, mely
nek megfelel lat. castro, plur. castra tkp. sátrak). Meglehet, hogy 
ezt a szót is csak a szláv vezette át a magyarba. 

selyem : nem lehet ezt az or. selhh, lit. silkai ( = ófn. silecho, 
óészaki silki, ang. silk) szókhoz sorolni, minthogy a vég m nyilván 
csak a lat. sericum elváltozatjára mutat, (v.ö. petreselyem = pet-
roselinwm. 

sisak: szl. horv. or. Sisak galea, Így. szyszak. Nem, tudom, mi
vel bizonyítaná Miki. a szó magyar voltát. 

csatorna : szl. sterna puteus, stirna cisterna, puteus, ceternja ; 
szb. catrnja, rum. ceterwb, újgör, atégva = lat. cisterna, kfn. zisterne. 
— A csatorna szóban tehát, a szláv ceterna, sterna után, csak 
sterna maradt fen a cisterna-hól. 

suba : szb. suba vestis pellicea, szl. suba, savba, or. suba, Így. 
szuba = kfn. schűbe (langes faltiges kleid), újfn. scliaube. 

tábor : szl. tábor castra, szb. tábor, tambor, or. labor • Így. tá
bor feldhütte, alb. tobor bataillon; rum. tabrhrrh castra, cohors, bel-
lum. — Miki. csak a tör. tábur-t teszi az eredetiek rovatába, a mivel 
azonban még nincs segítve, mert az csak az európai török korban 
fölkapott szó. Alkalmasint a magy. toborzani igét is e szóhoz kell 
vonni (v.ö. alb. tobor). 

tányér: szl. taler, horv. tanjir, szb. tanúr, ksr. talir, taril, or. 
tarelka, Így. taler3 = kfn. teller, ol. tagliere, újgör. raléQi. 

tárcza : szl. tárca scutum, óor. tarfo, Így. tarcza = kfn. tar-
sche, tarzé, fr. targe, klat. targia, targa, gör. ragya. Ide vonható ta
lán a magy. tárgy is, ha a régi „méta" jelentést lövő czéltábláról 
kell érteni. 
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tarka : Miki. ebből a ksr. tarkastyj, terkatyj (scheckig) és 
rum. ÍT>rkat versicolor szókat származtatván, egyszersmind meg
jegyzi, hogy a magy. tarka „wol mit cseh. straka pica zusammen-
hángt, von dem strakaty (ksr. sorokatyj) scheckig stammt." Itt nem 
veszi Miki. tekintetbe, hogy a cseh straka-nak a magyarosított szarka 
felel meg. 

talyiga, taliga : ószl. teléga currus, szb. tolige, bulg. talegi>, 
szb. teljiga, taljiga, or. teléga, Így. ttlega. — Miki. a magy. taliga, 
tör. taliga szókat tekinti eredetieknek. Ámde könnyebb megérteni, 
hogy miért lett egy eredeti telega a magyarban taliga, mintsem azt, 
hogy miért változott az eredeti taliga a szlávban telega-vk. A tö
rök taliga sem bizonyít semmit, ez a török-magyar korban fölvett 
szók közé tartozván. 

tukma, tokma: ksr. tokma pactum, tokmyty éa pacisci. — Miki. 
a tokma-t magyarnak veszi, de a tukmálni igét „ursprünglich sla-
visch"-nak mondja, az ószl. tiahbmiti ige miatt. Pedig saját ószláv 
szótárában (Lexicon palaeoslovenicum) találhatja vala az adato
kat, melyek a tukma-t is szláv eredetűnek bizonyítják, ú. m. ószl. 
t'hkh'nvh aequalis laoq, melytől van az idézett thkrwmiti ige „aequi-
parare" jelentéssel. Látjuk, hogy a ^B&LWb-nak olyalakja és jelen
tése van, melyből igen jól válhatott a magyar tukma pactum, mely
nek magyar származéka tukmálni. Ugyan e jelentés (pactum) azon
ban mutatkozik már az ószláv í'L '̂LWB-hoz tartozó ezen szóban: 
tiJuhmezh „pactum." 

topoly (-fa): szl. topói, bulg. to^obh, or. topoh, Így. topola. 
Miki. a lat. populus-t hasonlítja „durch dissimilation"(!). Inkább le
hetne ide vonni a tatár tobolgu eine art baum (Vámbéry, Cag. Stud.), 
ha mivoltát is közelebbről ismernök; ha az csak az or. tavolga, 
mely valószínűleg ebből a tatár szóból lett, nem nyerünk vele a 
tapoly-ra, nézve, mert tavolga spiraea-t teszen. 

társ : or. tovarilc. socius, szl. horv. tovaru§, tovariS, szb. to-
vars, tovaris, Így. towarzysz. Miki. a tóvári szó-nak „castra"-féle 
jelentése után „lagergenosse"-nak magyarázza a tovaris-t. Erre 
nincs szükség; mert a tovar-r\sik túlnyomó közönséges jelentéséből 
(onus, merx, facultates) a szó még természetesebben „handelsge-
nosse, compagnon"-nak értelmeződik (a mit az or. tovarisc csak
ugyan jelent is) A Magy .-Nyelvészetben (III, 462.) Hunfalvy P. azt 
a kérdést teszi, hogy társ altáji vagy szláv nyelvü-e? Úgy hiszem, 
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hogy nem lehet kétségbe vonni, hogy társ a szélesebb alakú tova-
Ws-ból összevonódott, tehát közvetlenül a szlávból való; továbbá 
hogy tovarisc féle szó egyéb altáji nyelvekben nem létezik (mert 
sem tör. da$, joldas stb., sem finn toveritsa, toveri nem ide számít
ható, mely utóbbi egyenesen az oroszból jött át) ; a szót tehát szláv 
nyelv terén keletkezettnek kell tartanunk, akár mily eredetű a to-
var, mely neki alapúi szolgál. 

tár (Miki. csak a tárnok-ot hozza föl), ebben: far-ház: ószl. 
tovaríj onus, merx (tovariwh asinus), szb. tovar onus, ksr. tovar pe-
cus, merx, or. tovarb facultates (tovari pl. castra), Így. towar merx. 
— Miki. is a tör. tavar, dauar pecus-ra utal (v.ö.MNyelv. III, 461.), 
melyből az „áru, vagyon" jelentés önkényt eléáll (mongol: ad to
var). A finn tavara-n (opes, merx) kivül, mely az oroszból jő, ta
lán ide vonható még a cseremisz tar bér (merces), a honnan tarce 
béres, tarlem bérelni, és a cser. tarman „vagyon, birtok" szóban 
is lehet tar ( = tavar). 

tornácz : szl. trnac porticus, ksr. tornác. — Miki. a magyart 
veszi eredetinek, noha a vég ez nem nagyon ajánlja e véleményt. 
Különben tekintetbe jő még, a mi a Gazophylacium illyrico-lati-
num-ban található: ternác „viridarium, pomarium, arbustum, arbo
rétum, seu locus arboribus fructiferis consitus." 

tömjén : ószl. timijamb, timijawb suffitus, szl. bulg. temján 
horv. szb. tamjan, ófn. ümiám = gör. &V\L'KL\ILCC. 

ugorka : szl. ugorek, angurka / szb. ugorl a} Így. ogurek, lit. 
agurkas = klat. angurius, újgör. ayyovQi, gör. ccYyovQov, dán agurk. 

vám : szb. vam vectigal, szl. vama, rum. vami>. — újgör. (Záfifia. 
vánkos : szl. szb. vanjkus, vajkusna pulvinar, = kfném. ivan-

geküssen (wangkünse, loanküsse). 
vilmye, vinnye : szl. vigenj (gen. vignya) hütte zur verfertigung 

von nágeln; szb. viganj officina fabri. — Miki. ismeretlen eredetű
nek mondja. Hozzá kell tenni még a tót vihna-t, melyben a h sza
bályszerűen a déliszláv szóbeli </-nek felel meg, s melyből közvet
lenül a magy. víhnye is került. 

viza : szl. viza huso, Így. wiz, cseh. vyz, vyza. A szó csak oly 
jól lehet szláv, mint magyar. 

vizsla : szl. vizla, vizel spürhund, szb. vizao} or. vyzlec, vyzlik 
m., vyzlica, vyzlovka f., Így. vizel. Miki. „cf. magy. vizsla: zweifel 
haft." — Azonban még egy körülményre lehet figyelmeztetni, mely 
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a szó igazi szlávos alakjáról tanúskodik: az oroszban képeztetik 
tőle vyzljalnik hundewárter, s ebből vyzljat mint tó'alak gen. neu-
trius tűnik ki, melynek nominativusa vyzlja-nak hangzanék. Ilyen 
fajta szók ditja n. gyermek(dim. ditjatko), rebja (plur. rebjata gye
rekek), telja borjú (gen. teljati, plur. teljata), jagnja bárány, ovca 
birkácaka, otroca fiúska, oslja szamárcsikó. 

zsertelödni : tekintetbe vehető Így. zárt, szb. zort, ksr. zárt 
zert = ném. scherz. 

zsellér : szl. z eljár inquilinus, szb. ziljer. Miki. szerint egy 
kfn. sidelaere-t föltételező szók. 

Miklosich már más dolgozataiban is jelét adta annak, hogy 
legalább a magyar szótárban búvárkodott; arra azonban úgy lát
szik nem ért rá, hogy a magyar nyelvvel is bővebben megismer
kedjék. Több helyütt fentebbi dolgozatában is, különös sajtóhibák 
ferdítik a magyar szót; egyéb helyeken meg hiányzik a magyar 
szó, mely annak ki csak némileg a nyelv birtokában van könnyen 
eszébe juthat vala. Végre néhány helyeken el is van tévesztve a 
szlávnak megfelelő magyar szó. Ide csatlom tehát még a követ
kező pótolni és megigazítani valókat: 

A „szl. bir ausstattung, bírság mulcta, szb. bir census clero 
praebendus" — mellett csak a magy. bér van fölhozva, nem a bír
ság is, melyre épen szükség volt. 

Így. bot, stiefel buJg. botusi, or. botalí. —Hasonlítja a fr. bolté 
kfn. boz (újfn. bajor boss) szót, de nem a magy. botos-t is, mely ki
vált a bulg. alakkal egyező. 

Így. bryndza „brinsenkáse"-hez a magy. brondza, bronza bren-
za-t hozza föl Kresznericsből mint „ein dunkles wort." Miért nem 
a tót brindza-t, melyet csak nem tarthatunk magyarnak ? 

corba szl. szb.,jusculum: „tör. corba, magy. csorba.11 Ez merő 
tévedés, mert „jusculum" jelentésű magy. csorba szó nincsen. 

cutara, cutura szl. hölzerne flasche; bulg. éuturb, szb. cutura, 
alb. cttöhre: tör. cotra hölzerne flasche. — Megemlíthető vala a 
magy. csutora is. 

fela szb. szl. horv., species, rum. feliu : „magy. fél die hálfte 
woher sokfele (sic!) vierlerlei." 

feletar szl., subauriga: „magy. feletárs mitgesell." A német 
eredetű m. fullajtár kellett volna. 

jal szl., invidia, jalan dolosus, horv. jalnost dolus: „tör. ál 
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fraus." Ide illik vala a magy. álnok is, mely azonban maga is a 
szlávból került át (1. NyK. II, 153. 1.). 

kapovyj ksr., canis venaticus; — „magy. kapóLl (olv. kopó). 
klobuk pileus. etc.: „v.ö. tör. kalabak, szb. kalpak, újgör. xal-

Tzám magy. kalap.11 Nem kalap, hanem kalpag szót kell említeni a 
szb. tör. kalpak mellett. 

komén szl., focus, szb. komin, etc., magy. kemény (sic! olv. 
kémény). 

kopca szl. szb., fibula, bulg. kapce, ksr. kapcati infibulare, „m. 
kapcsolni11 — mintha a kapocs nem volna meg. Különben nem he
lyeselhető, hogy Miki. e szót a lat. capjsa-ból valónak tartja, (óin. 
kafsa, kfh. kafse, de a melynek jelentése, nem „fibula", hanem „re-
liquienkastchen"). 

hboiil ószl., modius, stb. — Itt meg a magy. köböl-t köbÖl-nek 
találjuk írva. 

lajhar szl., deceptor, lajhati decipere. E mellett Miki. a m. 
nlajha, lanyha piger" szót hozza föl, melynek aligha van köze az 
idézett szláv szóval. Akár a lajhdr-t is fölhozhatja vala. 

leven bulg. juvenis elegáns. (1. fent. levente), a hol már meg
jegyeztem, hogy a m. legény nem ide való. E helyett Miki. mint 
kölcsönvételt a magyarból adhatja vala a ksr. légin, ledíin juvenis 
szót = m. legény. 

logov szb. beispanner. —' Ehhez nem a magy. lovag-ot hanem 
a lógó, lógós szókat kell vala hasonlítani. 

macska szl. felis, „magy. macska.11 — A m. macska aligha a 
szlávval együtt a ném. mieze, olasz, micia, mucia-hól való. Megvan 
a tatárban mösek. 

mamalyga ksr. maisbrei, polenta, szb. mamajuga; rum mrhnvh-
lig*h. Ebből való a székely mamáiiga is. 

marjai szb. „numus Mariae imagine insignis." — Közvetlenül 
nem a lat. Maria-hói, hanem a magyar máriás, márjás-ból eredt. 

rokos, or., seditio, Így. rokosz, ksr. rakás túrba. — Ez Miki. 
szerint a magy. rakás szóból keletkezett volna, a mi a jelentések 
miatt kissé különösnek látszik. 

Néhány déli szláv szónál Miki. az albáni nyelvet tekinti köl
csönadónak, hol ez is csak a töröktől vette; ilyen p.o. bulg. fajdi> 
utilitas, szerb fajda (== alb. fajdé lucrum) — tör. fajda (eredeti 
arab szó) ; szb. fitilj, vitilj, or. ftii ellychnium: mm. jitil, &\h.jitil; 
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itt azért, mert rum. jitil mellett vanjestili, is, és a szerbben svjestilo 
is, Miki. azt hiszi, hogy maga az albán jitil is ezen szerb (és igazi 
szláv) svjéstilo-hól vagy agy megfelelő bulgár szóból keletkezett, 
nem sejtvén, hogy a törökben is van jitil, s ez megint az arabból 
került át. —• Szintilyen kirija szb. merces conducti, bulg. hirja és 
kirjadzia, melyet Miki. csak az újgör. y.vQaT^ijg-re vezet vissza, pe
dig török-arab eredetű: kiráe bérletdíj, kiráfai bérbe adó vagy bér
ért dolgozó. 

Fölhoz Miki. mint idegen szót egy óorosz vira-t is „wergelt" 
jelentéssel; Így. wargielt, wergielt. Különösnek találja, hogy az 
oroszban a szó második része, noha nagyon is jelentékeny, eltűnt. 
S valóban ez annyira különös, hogy inkább nem is hiszszük a vira-
nak wergelt-tel való azonosságát. Hasonlóul kínálkozik a finn verő 
„tributum", ha a jelentések egyeztethetők volnának. 

34. Arja nyelvészek elfogultsága. — A Németországon mivelt 
úgynevezett általános, de igazán indogermán szellemű nyelvtudo
mány eddigelé a nagy nyelvcsaládokat osztályozván és jellemez
vén, főleg abban látta az árja (indogermán) nyelveknek az altaji-
akhoz képest tökéletesebb voltát, s ennélfogva fensőbbségét is, 
hogy amazokban van flexió, emezekben csak ragok agglutinatiója1). 
De mintha ez még nem lett volna elég dicsőség, most újabban 
Schleicher A'g. még azt is vindicálja az árja nyelveknek, hogy csak 
ő bennök fejlődött ki a névszó és ige megkülönböztetett kategóriái
nak öntudatos és tiszta fölfogása2 ). Ily eredményt hozott ki Schlei
cher ily czímü értekezéséből „Die unterscheidung von nomen und 
verbum in der lautlichen form" (Lipcse 1865.), melyben több mint 
50 nyelvet a kitűzött kérdést illetőleg tekintetbe vett. Schleicher-
nek ezen állítása, ha igaz volna, valóban betetézné az árja nyelv
családnak a világ minden egyéb nyelvek fölött ragyogó díszkoszorú
ját, úgy hogy ezek az árják elöl már elbújhatnának, mert ige és 
névszó megkülönböztetése nélkül, bátran lehet mondani, nem is vol-

1) Csak újabban kezdik némelyek belátni, hogy bizony az árjacas u-
sok sem lehettek eredetileg egyebek mint a névtó'höz csatolt postposítiók, p.o. a 
dativusi szanszkrit é — ai az abhi adverbium, mert a többesi dativus bhjas-on 
végződik. 

2) „Nur im indogermanischen finden wir nomen und verbum strenge ge-
schieden, nur dórt kann eine bewusste und klare auffassung der beiden catego-
rien, nomen und verbum, angenommen werden." 
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nának igazi nyelvek sem, hanem holmi zagyva szókeverékek. Ámde 
a dicsőség, melyet Schleicher az árja nyelveknek szán, oly nagy, 
hogy ha más valaki ily szép állítással elélépett volna, bizony ö 
maga megsokallotta volna legelsőbon. Most helyette Müller Frigyes 
teszi ezt a„Beitráge zur vergl. sprachforschung"-ban (kiadja Kuhn és 
Schleicher) V. 242.1.— Müller ugyanis kérdi, miben találja Sch. a 
névszó és ige kategóriáinak egymástól való különbözését, s úgy fe
lelteti, saját fent idézett értekezéséből, hogy „im indogermanischen 
sind die worte nomina, welche ein casussuffix habén, die worte sind 
verba welche ein personalsuffix habén." A névszó és ige-féle kate
góriák ezen meghatározását pedig Müller egyéb nyelvekre is al
kalmazhatónak találja, p.o. a sémi és finn-tatár nyelvekre, ezekben 
is, úgymond, personalsuffixumok által meg vannak az igék a név
szóktól különböztetve; s e mellett nem jöhet tekintetbe, hogy a 
sémi nyelvekben a személyragok részint mint előragok járulnak 
az igéhez. E részben tehát megnyugodhatnak az altáji népek, köz
tök a magyar is, hogy nyelveik igenis tudnak igét és névszót meg
különböztetni. Azonban nem érthetek egészen egyet Müller F. úr
ral, midőn azon netaláni ellenvetést is czáfolgatja, hogy az oszt-
jákban és magyarban ragozott ige és birtokosragú névszó a rago
zásban egyformaságot mutatnak (t. i. a magyarban m, d} ja, nk, 
tok személyragok igéhez és névszóhoz járulnak), s hasonlóképen 
az osztjákban m, n, t, u, den, t> csak hogy az igén den helyett da 
van == m. -tok). Ezt Müller Fr. egyszeriben úgy magyarázza, hogy 
akkor az ige névszónak tekinthető, a melyhez birtokosrag járult 
(„in diesem falle ist das verbum ein nomen, das mit einem per-
sonalsuffixe vereinigt auftritt"), úgy hogy p.o. szerettem „ich habé 
geliebt" tkp. azt teszi, hogy „geliebt habén mein." Ha nem tekint
jük is, hogy a magyarban még a birtokosragoktól eltérő személy
ragok is fordulnak elé az igeragozásban, s hogy az m, d, ja egyesi 
ragok (tudom, tudod, tudja) egyszersmind a harmadik személyi 
tárgy kifejezésére is szolgálnak, a mire p.o. az nk rag nem alkal
mas, — ha tehát azon állított tényállást elfogadjuk is, hogy az igén 
használt személyragok a névszóhoz járuló birtokosszemélyragok
kal mindenben egyezők legyenek: abból még korántsem követke
zik, hogy az ige azután névszó legyen birtokos raggal, vagyis ne 
legyen „reiner verbal-ausdruck", hanem „uneigentliche, auf nomi-
nalbildungenberuhendeformation." Mert hol van az megírva, hogy 
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az altáji személyragok, melyek épen úgy mint az árja igeszemély
ragok az önálló személynévmások helyettesei, csak birtokosragok 
lehetnek? Az altáji nyelvekben a személyragoknak (csak hogy 
nem mindig ugyanazon alakokkal) két sőt három functiójuk van : 
helyettesítik a személynévmást az ige mellett mint subjectumot 
(nominativusi viszony) ; másodszor a névszó mellett a személyt bir
tokosnak fejezik ki (genitivusi viszony) és harmadszor kifejezne-
hetik az ige mellett a személyt mint objectumotis (accusativusi vi
szony), azon nyelvekben, melyek tárgyi igeragozással bírnak (leg
teljesebben megvan ez a mordvin nyelvben). Merő, s semmivel 
nem igazolható önkény volna azt állítani, hogy a személyragok 
második helyen említett functiója eredetibb mint a többi. Az árja 
nyelvek a személyragoknak csak az első functiójukat ismerik; jele 
hogy ez (a subjectumi functio), ha tetszik, még a legkönnyebben 
áll elé, s megfordítva talán épen ez eredetibb a többinél, Müller úr 
e szerint, a mily könnyen magyarázza az árja tudámi-t = schla-
gend-\-ich, szint oly könnyen érthetett volna oly altáji igealakot is 
mint szerettem = geliebt habend-\-ich. — Birtokosragok értékével 
való személyragokat Müller úr különösen az oszmanli scivd-im,, 
sdvd-in stbiben lát, mely alakok a ragokra nézve a kitáb-im, ki-
táb-in (könyvem, könyved) alakkal egyezők, s eltérnek a siivar-im, 
savdr-sin stb. alakoktól. Ez utóbbiakban azonban szorosan véve 
nem is személyragok vannak, hanem a teljes személynévmás áll 
a savar participium mellett: saudr-im (tatárúi: sávárwen), savdr-sin 
= szerető-én, szerető te. A sávdim, sávdm ragjai igaz egyeznek a 
birtokosragokkal, de azért még nem kell a sdvd-et substantivum-
nak venni (das geliebt habén) miután a többesi 3. szem. nem savd-
iari hanem savdildr, a miből kitűnik, hogy nem is sdüd, hanem 
savdi a tőalak, mely egyszersmind mint egyesi 3. személy ragta-
lanúl állván, csak praedicativ szó lehet, mely a többesi 3. személy
ben csak a többesi lar ragot veszi föl. E szerint helyesebben tag
laljuk a sdvdim, savdin alakokat is így: savdi-m savdi-n, s értel
mezzük az m, ffl-et subjectiv személyragoknak „én, te" értékével. 

Visszatérvén Schleichernek fentidézett képtelen állítására,még 
megjegyzem, hogy az ige és névszó különbségéről adott definitiója 
is alapjában el van tévesztve, mert külsőséghez ragaszkodik (a 
személynévmások, melyek az igéhez hozzájárulnak) s mellőzi a 
kétféle szók belső fogalmi különbségét — nem tekintve, hogy p.o. 
az altáji s a sémi nyelvekre, melyekben névszóhoz is possessiv ér
telemben járulnak személyragok, nem is illik. Az ige megmarad 
igének, még ha egyéb valami járul is hozzá a mi nem személyrag, 
p.o. névképző (actor, actus [agtor, agtus h.J agmen), mely csak úgy 
nem változtat az ige jelentésén mint a személyrag hozzájárulása 
(agimus). 

BÜDENZ JÓZSEF. 





A M. TUD, AKADÉMIA NYELVÉSZETI KIADÁSAI. 

A MAGYAR NYELV RENDSZERE, 2-dik kiad. Buda 1S47. 1 ft. 
A MAGYAR HELYESÍRÁS ÉS SZÓRAGOZÁS főbb szabályai. 10-dik kiadás. Pest 

185H. 20 kr. 
A MAGYAR HELYESÍRÁS ügyében a M. Akad. Nyelvtud. Bizottmány Előtérjem 

tése a Nyelvtudományi Osztályhoz. Fest 1856. 10 kr. 
A MAGYAR SZÓKÖTÉS főbb szabályai. 2-dik kiadás. Pest 1852. 70 kr. 
NYELVTUDOMÁNYI PÁLYAMUNKÁK. I. Csató és Nagy János : A m. nyelv ragai 

és szóképzö'i, Buda 1834. 53 kr. — II . Engel és Nagy J. A m. nyelv gyökei. 
Buda 1838. 53. 1. — III . Szilágyi István : A m. szókötés szabályai. Pest 1846-
1 ft. — IV. Szvorényí : Magyar ékes fzókötés, Buda 1816. 70 kr. 

A DUNÁNTÚLI NYELVJÁRÁS. Vass József jutalmazott pályamunkája. Pest 
1860. 00 kr. 

A MAGYAR NYELV SZÓTÁRA, kékítették Ozuezor és Fogarasi. I—III. köt. 
Pest 1862—7. Sajtó alatt a IV. k. Minden kötet ára 5 ft. 

MAGYAR ÉS NÉMET ZSEBSZÓTÁR. Ildik v. ném< t-magyar rész, 2-ik kiadás 
Buda 1843. 2 ft. 

MAGYAR TÁJSZÓTÁR. Buda 1838. 70 kr. 
MAGYAR TÖRVÉNYTUDOMÁNYI MŰSZÓTÁR. 2-dik kiad. Buda 1847. 2 ft. 
MAGYARÍTÁS A TERMÉSZETTUDOMÁNYOKBAN, Szabó Józseftől. Pest 1861. 

20 kr. 

RÉGI MAGYAR NYELVEMLÉKEK. I. Halotti Beszéd! Régi Biblia. Buda 1838. 
6 ft. — II . Kinizsi Pálné Imakönyve. Vegyes m. iratok, Buda 1840. 5 ft. — 
H l . Tatrosi Biblia. Vegyes m. iratok, 1842. 5 ft. — IV. I. Guary-codex, Buda 
18 46. 1 ft. 93 kr. — V. Bátori Bibliája sajtó alatt. 

MAGYAR LEVELESTÁR. I. Szalay Ágostontól. Pest 1861. 4 ft. 
CORPVS GRAMMATICORVM Linguae Hung. Veterurn. Toldy EerencztÖl. Pest 

1866. 4 ft. 

FINN NYELVTAN, Fábián Istvántól. Pest 18.V.». 2 ft. 
CHRESTOMATHIA FENNICA. Hunfalvy Páltól, Pest 1861. 3 ft. 
ABUSKA. Csagatajtörök Szógyűjtemény, Vámbéry Ármintól. Pest 1862. 1 ft. 
VOCABULARIUM CEREMISSICUM utriusquo dialecti, Budenz Józseftől. Pest 1865-

1 ft. 
REGULY ANTAL HAGYOMÁNYAI. I. A vogul föld és nép. Pest 1£64. 4 ft. 

M. AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ. Új folyam: Nyelv- és Széptud.'• Osztály. I. Pest 
1860—61. 3 ft. — II . 1861—62, 3 ff. — III . 1863—5, 3 ft. 

NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK. I. — V . k . Pest. 1862—5. Mindenik kö-
ift ára 3'ft. 

Ú J MAGYAR-SZLÁV ÉS SZLÁV-MAGYAR .SZÓTÁR, Jancsovics Istvántól. Szar
vas 1848. 2 kiad. 3 ft. 36 kr. 

HANGRENDI PÁRHUZAM ezer példában, Lugossy Józseftől. Pest 1858. 20 kr. 
MAGYAR NYELVÉSZET, szerk. Hunfalvy Pál. Pest 1856—61. 6 köt. Egy-egy köt. 

5 ft. 25Jer. A hat kötejt együtt 25 ft. 
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