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DENOMINATIV IGÉK AZ UGOR NYELVEKBEN. 

I. 

A m a g y a r -L (-al, -ol, -el, -öl) é s -Z (-az, -ez, -oz, -öz) d e n o 
m i n a t i v i g e k é p z ő k j e l e n t é s e . 

Az 4 és -z képzők által névszókból alakuló igék (denomina-
tiv igék, p. o. dalol, énekel; kínoz,falaz, nevez) az -úl, -ül (szabadul, 
keményül) és -ad, od-7 -ed) -öá-félék (nagyobbod-ik, fehéred-), vala
mint az -ít-íélék (nagyobbít, fehérít) ellenében egy külön osztályt 
tesznek, a mennyiben általán szólva az alapnévszó által jelentett 
valamivel való működést (bánást) fejeznek ki, míg emezek vagy 
azzá-levést, válást, vagy azzá-tevést jelentenek, azzá t. i. a mit az 
alapszó mond. Az 4 és -z denominativ igeképzöknek így bizonyos 
közös jelentési értékük levén, már ez oknál fogva is czélszerünek 
tartom, mind a kettőt együtt tárgyalni, nyomozásomnak különösen 
azt tűzvén ki feladatúi: kideríteni, mely és mily alakú képzők 
felelnek meg e magyar képzőknek a rokon ugor (finn-ugor) nyel
vekben, reménylvén, hogy ez úton talán tisztába hozhatom, hogy 
voltaképen mily alapon állott elé e képzőknek fent érintett egyfé-
lesége, s nem lappang-e bennök a mostani nyelvtudat elől elrej
tező különbség is ? Ha ily irányban tárgyalván a két képzőt, t. i. 
ugor rokonságukat és közös ugor nyelvtörténeti alakulásukat fej
tegetvén, sikerül némi megállható eredményhez jutnom, meglesz 
egy bár csekély adalék a tudományos magyar, vagy, úgy is mond
hatom, összehasonlító ugor szóképzéstanhoz, melynek mily sok 
híja van még a teljesség és tökéletességhez, legjobban az fogja 
tudni, ki annak rendszeres eléadásával valaha megpróbálkozott. 

Tagadhatatlan, hogy az 4 és -z denominativ képzők egynemű 
igéket alkotnak, a minek legszembetűnőbb bizonyságául az szol
gálhat, hogy nem ritkán akár 4 akár -z minden észrevehető különb
ség nélkül, egyazon névszóhoz járulhat. így p. o. van botol és bo-
toz, babonái és babonáz, lánc.ol és lánczoz, meghálál és meghálóz, 
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2 BUDENZ JÓZSEF. 

színei és színez (colorare), vacsorál, és vacsoráz, padol és padoz stb., 
s ezenkívül azt is tapasztaljuk, kogy kasonértelmű névszók régóta 
megállapodott nyelvkasználat szerint, egyrészt -Z-vel, másrészt -z-vel 
alakúinak igékké: ebédel—falatoz; munkál, mivel—dolgoz; tolva-
jol—oroz (ettől: orv, or) ; pecsétel—jegyez, bélyegez; mázol—sároz 
stb. Mindazonáltal az efféle denominativ igéknek túlnyomó na
gyobb része kizárólag csak az egyik vagy a másik képzővel ala
kúi az illető alapnóvszókból, s e tényállásból azt kell sejtenünk, 
hogy a nyelv az egyik vagy a másik képző alkalmazásában bizo
nyos válogatás szerint járt el. Á magyar leiró (descriptiv) gram
matika a két képzőnek egymás ellerfében való alkalmazásáról ed
digelé még nem nyújt semmi szabatos meghatározást -1), oly meg
határozást, melyet különösen a régibb, származtatott igékkel még 

V) A M a g y a r N y e l v S z ó t á r á h o z adott, különösen gyökfejtege
téssel és szóképzéssel foglalkozó E l ő b e s z é d tanít ugyan valamit az l és z 
képzők jelentéséről; de nem vizsgálva e tanítás mennyire alapos voltát, s azt 
sem tekintve, hogy nem is külön tárgyalja e képzőket mint névszóból származ-
tatókat, hanem az ige-gyakorító l és z képzőkkel habozás nélkül azonosoknak 
veszi, sehogy sem találjuk benne a mit keresünk, t. i. a két képző jelentés-körei
nek egymás ellenében való meghatározását. Kiemelem itt a pontokat, melyek 
az l-re, mint denominativ képzőre vonatkoznak. Ugyanis l (Előbeszéd 129. 130. 
11.) „általán folytonos, gyakori, tevékeny működést, mozgalmat fejez k i ; különö
sen b) mint hangszerekkel bánó, játszó : dobol, hegedül, sípol s tb . ; c) másféle 
eszközökkel, tagokkal, vagy érzékekkel működő : kapál, fülel, ölel. stb. ; d) va
lamit létrehozó, eszközlö, csináló: árnyékol, árkol, gőzöl s tb . : h) midőn mellék
nevekből áthatókat k£pez, ezt je lent i : olyannak tart, vél, gondol, itél, a milyent 
az alapszó teszen: javai, roszal, helyesel stb. Az f) g) pontokban is fordulnak elé 
denominativ igék, de itt már nem is írja körül a képző jelentésót: f) képez szá
mos ik-es igéket : por-l-ik. nyak-1-ik; g) kettőztetve képez gyak. áthatókat: 
bérlel, kémlel, stb., és gyak. i&-eseket : kékellik, veresellik stb. Az z képzőt meg 
egyéb meghatározás nélkül, csak gyakorlatos igeképzőnek mondja az Előbeszéd, 
fölhozván denominativ igéket is példákul: ágyúz, levelez, ágzik, habzik, bélye
gez, foltoz. V. ö. a Szótárban az az, oz (ez, öz) igeképzőről szóló czikket. — R i e d 1 
magyar grammatikája (Magyarische Grammatik) a -z és -Z-nek mint denominativ 
igeképzőknek szintén csak külső jellemzését adja : §. 85. -I (al, el, ol) bildet tran-
sitiva (kaszál, dobol, csókol stb.) und kann auch lautlich für eine nebenform des 
allgemeinen exponenten der transitiva t gehalten werden" (?); l-ik (kéklik, piros
lik) insbesondere nach adjectiven, die farben bedeuten ; -all, -ell, bildet aus no -
minalstámmen transitive verba mit der nebenbedeutung des dafürhaltens (sokall, 
kevesell); -lal, -lel (-lál, -lel) bildet transitiva mit intensiver, oft frequentativer 
bedeutung (számlál, szemlélj ; §. 94. -z (oz, ez, öz) bildet aus nominalstammen 
verba transitiva (sóz, kövez, poroz stb.) ; mit -ik reflexiva (porzik, vérzik). 
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annyira el nem árasztott nyelvből kellett volna merítenie, s mely-
lyel az ujabb irodalmi szóképzést e részben gyakorlatilag is útba 
igazíttatta volna. Tudtommal a magyar írók és nyelvészek az -l 
vagy a -z képző alkalmasására nézve nem éltek eddigelé más 
ajánló okkal, mint a széphangzat tudvalevőleg igen subjectiv kri
tériumával, vagy legfeljebb egyik másik esetleges e g y e s analó
giával. Nem teszek tehát sem szükségtelen, sem haszontalan dol
got, ha most legelőször is megkísértem az -l és -z denominativ kép
zők alkalmazási köreit lehetőleg pontosan körülírni, élvén e czélra 
csak a régibb nyelv példáival, minthogy eleve is gyanítható, hogy 
az ilyen denominativ igék gyorsan haladó elszaporodásával a kép
zőknek úgyis rokon és közel érintkező jelentési körei az ujabb 
nyelvben többé kevésbé egymásba átnyúltak, s e szerint megkü
lönböztető vagyis válogatva való alkalmazásuk ily alapon biztosan 
meg nem határozható. Ezért, a megmondott czélra, nekem csak a 
Molnár Albert szótárában található -l és -z-íé\e denominativ igék 
szolgálnak példákúl, melyeknek alapján az -l és -z képzők haszná
latára nézve a következő tételeket hiszem fölállíthatóknak: 

A) C s a k 4 k é p z ő v e l készülnek denominativ igék c s e-
l e k v ö s z e m é l y t ( á g e n s t ) j e l e n t ő n é v s z ó k b ó l , oly 
igék t. i.? melyek e cselekvőség végrehajtását, illetőleg valamely 
tárgyra alkalmazását fejezik ki. Példák: ácsol, kémei, mészárol2), 
orvosol, segéli (segédl) z), szolgál, tolmácsol, tolvajol, vándorol, vezé
rel. Ide tartoznak melléknevekből képzett igék is, melyek bizonyos 
tulajdonsággal viseltetést vagy abban működést, eljárást jelente
nek: sántái, merészel, betegl (Münch. cod.). Ezenkívül még további 
-kod képzővel (v. ö. gondol- és gondolkod-) : uralkod-, társalkod-, bu-
jalkod-, dajkáikod-, restelked-, hivalk-od-, bövelked-. 

Ellenben sehol sem találunk ilyeneket: ácsoz, szolgáz, tolmá-
csoz stb. Kivételt, t. i. e kategóriába eső -z képzőjű den igét csak 
egyet mutat föl a régibb nyelv: oroz furari (or, orv fur); mert en
nek : Őriz, örz alapszava ör régen nem ágenst, ú. m. „custosa-t, ha
nem „specula, vigiliae"-t jelentett (y. ö. őr-álló, és az ör szót helység 
jelelésére: Alsó-őr, Felsö-ör). 

2) A szláv eredetű mészár = mészáros-tói, mely utóbbi ugyan azon magya
ros toldattal van, a mely lyel furmányos, olajkáros, korcsmáros; v. ö. mészárszék. 

3) V. ö. segéd, mint ágenst jelentő, a HBeszédben : „hogy legyenek neki se
géd uromk színe előtt." 

1* 
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B ) C s a k -l k é p z ő v e l készülnek az alapnévszóban 
megmondott k ü l s ő e s z k ö z a l k a l m a z á s á t (kezelését, hasz
nálását) jelentő igék. Példák: bárdol, botol, beretvál, fésűi, hegedűlj 
funtol, ecsetel (ecselleni), csatol, csépel, dobol, kapál, kaszál, pecsétel, 
piszkál fodicare (v. ö. piszka-fa), rostál, sajtói (satui: sajtó, satu), 
sípol, szitál, trombitál. Szélesebb értelemben vévén az eszköz fogal
mát, még olyan igéket is számíthatunk ide, melyek általán (az 
alapnévszóban megmondott) rendesen concret tárgygyal való mű
ködést, annak cselekvésben való használását, alkalmazását j elön
tik : csávái lixivio elaborare, keresztel, bélel, lánczol, meghálál, má
zol, ölel, palástol, orrol, padol, pótol, szemel, színei, terhel, zárol clau-
dere, bírságol, bűvöl, bájol, bérel. Nincsenek ilyenek: fésűz, csépez, 
szitáz stb. Kivétel t. i. z-es képzés itt is csak kevés van: fustélyoz 
fustigare (fusiély fustis, v. ö. botol), esztergároz detornare (esztergár 
tornus), csigáz torquere, trochlea t. (csiga trochlea); kormányoz, 
lánczoz, meghálóz, megkötelez intrigare, obligare, nyűgöz, övez 
(övedz-), ösztönöz, zaboláz, vesszőz, színez, tömjénez, — s ezek ré
szint mint a következő C) pont alatti z- képzéshez foghatók, szo
rosan véve nem is kivételek. 

Ezen A) és B) alatt jelzett állandó -/-féle denominativ-kép-
zések ellenében, hasonló kizárólagossággal találjuk a-z k é p z ő t 
alkalmazva: 

C) oly igéken, melyek v a l a m e l y k ü l s ő , az alapnévszó
ban megmondott t á r g y g y a l v a l ó e l l á t á s t , a n n a k v a 
l a m i r e r á a l k a l m a z á s á t jelentik. Példák: aranyoz, bélye
gez, árnyékoz adumbrare, boltoz, czifráz (czifra mint főnév, v. ö. czif-
rás), enyvez, foltoz, deszkáz, gyantáz, jegyez, ónoz, sároz, rostélyoz 
cancellare, ruház, lóz, szappanoz, szennyez, ganéz (ganajoz), pártáz, 
koronáz, színez (colorare), megsarúz calcire, zománczoz. Nem alakúit 
ugyanis p. o. sói, noha ez csak oly jóhangzású volna mint szól, nem 
aranyol, ruhái stb. Egykét kivétel nem ronthatja e meghatározá
sunkat, minthogy az más analógiához csatlakozván, meg is magya
rázható (v. ö. az alábbi E . pontot). Van ugyanis -l képzővel színez 
mellett színei colorare, mázol, palástol (v. ö. ruház). 

D) Szintén c s a k 2-vel k é s z ü l n e k o l y i g é k , melyek 
többnyire ik-esen használtatva mint önhatók lépnek föl, s melyek 
az alapnévszóban megmondott t á r g y m e g t e r m é s é t , e l é h o -
z á s á t , vagyis az ik-es jellemet is vévén tekintetbe, a z o n 
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t á r g y g y a l v a l ó e l l é t ó d á s t fejeznek ki, s így tulajdonké
ben szorosan az előbbiekhez (C) csatlakoznak. Példák: ágoz, 
ágz-ik, bimbóz-, csemetéz- fruticeseit, csíráz- germinat, fogz-, gyöke
rez-, magz- sementat (fölmagzik in semen abit), virágoz-, fiaz-, fajz-
parturire, levelez-, habez-, tajtékoz-, verítékéé-. Mellékesleg említem, 
hogy itt dz-vel való mellékalakok is fordulnak elé, melyeket majd 
alább közelebb szemügyre fogunk venni: fiadz-, bimbódz-, cso-
módz-, borjadz-. 

E) H o l -l h o l -z k é p z ő v e l k é s z ü l n e k o l y i g é k 
melyek az alapnévszóban kifejezett v a l a m e l y c s e l e k v é n y 
( a c t i o , a c t u s ) v é g h e z v i t e l é t , vagy t á r g y ( j e l e n s é g ) 
e l ő á l l í t á s á t j e l e n t i k ( = valamit-tevő, valamit-csináló 
igék\ Példák az -l-es képzésre: árul (v. ö. áruba, bocsátani), ba
rázdál, beszéli (beszedi), dalol, énekel, gondol, gyászol, hahotál, 
hálál, ostromol, panaszol, parancsol, mivel, rabotál, reményi (re
méli), szól, tánczol, tréfál, vacsorál, ebédel (ebédl, ebéll-), vará
zsol, *) babonái, pártol (seditionem movere), rakásol, rendel, vásárol 
(vásár mercatus), fényl-'ik, világi-, villáml-, vizel, lángol, zsákmányol, 
gőzöl, füstöl, innepel, farsangol, ránczol, cserél, csókol, számol, bé
kél, bájol (v. ö. varázsol; báj incantatio), bűvöl (v. ö. büvöl-bájol, v. ö. 
büvös-bájos ; különben v. ö. B , pontot), becsül (becsű, becsüs) ; csúfol 
(csúf jocus); rútol probris afficere; árkol, gátol consepire, hidal 
pontem construere, darabol, jövendöl, próbál, tanácsol, titkol. — 
Példák a -z-féle képzésre: átkoz, babonáz, igéz, csomóz, dolgoz, kö-
nyes, végez, vétkez, határos terminare, limitáré, kínoz, megyéz limi
táré, nevez, ajándékoz, illatoz- odarari, kölcsönöz, lángoz, lélékz-, 
őriz (orz : 'őr specula, vigiliae), példáz configurare, figyelmez, irgal
maz, kegyelmez, oltalmaz, szidalmaz, védelmez. A mint látszik, az 
Z-féle képzés mégis valamivel kedveltebb mint a z-féle. 

F ) Végre még meg kell említenem azon kizárólagos l-es 
vagy tulajdonképen k e t t ő s ll-es k é p z é s ű i g é k e t , m e l y e k 
a n n a k v é l é s t ( t a r t á s t ) j e l e n t e n e k , a mit az alapnévszó 
mond: drágáll, jovall (javait), kevesell, nehezell, szégyenell (-nlem), 
elégeli (eléglem), a melyekhez igen alkalmatosan sorozhatok ezek 
is : csudál (csudának tart), urall dominum agnoscere. Hogy ezek 

*) A magyarban csak a származott igét találjuk : varázslók, varázslás, va
rázsló ; alapszó a szláv vra&a mágia, incantatio. 
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alakilag csakugyan a fent eléfordúlt Z-féle igékhez tartozhatnak, 
bizonyítja az, hogy azon Z-es igék közt is nem egy a régi nyelvben 
tulaj donképen kettős ll-es alakban lép föl, a melyre pedig csupán 
széphangzati okból nem volt szükség: békéileni, hidallok (nem: hid-
lok), kedvellem, lángállók, restellem, veresellem, vizellek, zöldellök. E 
kettős 11 ugyanis oly alaki momentum, melyre a képző eredetfej
tegetésében is ügyet kell vetni. Másrészt az imént említett javall, 
kevesell stb. igék is már egyszerűsített l-t mutatnak föl: eléglem, 
szégyenlem. A mi pedig némileg különös jelentésüket illeti, ezt ko
rántsem kell á képzővé rövidült vall ige szerepléséből magyarázni, 
minthogy ez a különösebb jelentés („valaminek tartani, mondani, 
vélni") tulajdonképen az alapnévszó itéletszerü fogalmából foly, s 
az általános denominativ képző functiójából is megérthető. Lehet 
ugyanis p. o. a rosszallani, javallani igéket így is értelmezni: rossz-
szal, jóval (azaz: „rossz, jó" szóval, praedicatummal) illetni, azt 
alkalmazni, épen úgy a mint kapálni a. m. kapával illetni, kapát 
alkalmazni. Említem meg, hogy az érintett különösebb jelentés 
más nyelvekben is egyszerű denominativum által fejeztetik ki, v. ö. 
a latin probare (probus), mirari (mirus), dignari (dignus), gör. 
xaxi^co tadeln, schmahen, feige schelten (xaxóg), dav^á^m csodállok 
(•d-avpa), á^ióm dignum judicare (átjiog) ; orosz OftOÖpHTb helyeselni 
(floőpBiö), oxysKftaTB rosszallani (xy^Liu). 

Az -l és -z képzőjű igék jelentéséről imént eléadott megha
tározásaim, a mint mondám, a régibb nyelvhasználatot akarják 
megállapítani, kitüntetvén, mennyire követett a nyelv bizonyos vá
logatást e két képző között, s mennyire vette föl egyaránt mint a 
kettőt használatba. És úgy hiszem valamennyire sikerült is az l 
és -z denom. képzők alkalmazási köreit szétválasztanom, s az által 
ujabb ilyen képzések birálatához kritériumokat szolgáltatnom. 
Azonban minden megkülönböztetett és némileg válogatott alkal
mazás mellett, az -l és -z denominativ igeképzőknek mégis csak 
egy közös általános értékük van, a miről azonban a mostani 
nyelvtudat szerint biztosat többet nem mondhatunk mint azt, hogy 
e képzők functiója valamit-tevő denominativ igék származtatása. 
E functióból foly valamennyi különösebb jelentés, melyet ezen igék, 
az ajapnévszókhoz visszonyitva, fölmutatnak. így az A) alatt jel
lemzett igékben (p. 0. orvosol) a denom. képző a latin agere értelmében 
(p. o. medicum agere, azaz: medici munere fungi) lép föl; a B) J félék, 
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p. o. szitálj az e s z k ö z - t e v é s e n annak forgatását, kezelését, hasz
nálását értetik; a Q.*)-íé\é*k., p. o. aranyoz, h o l m i - t e v é s s e l ha
sonlóképen holmi-alkalmazást, holmival ellátást fejeznek ki ; egye
nesen h o l m i - t e v é s , azaz e l é h o z á s , h o l m i - t e r m é s ismer
hető föl a D.-félékben p. o. cziráz; s végre az E) alatt fölhozott l és 
z- képzős igékben is (p. o. dalol, könyez) a v a l a m i t-t e v é s-f éle 
jelentés szembetűnő. Hogy' mind ezen négy ötféle denom. igék szár
maztatására csak is e g y e t l e n e g y k ö z ö s k é p z ő - é r t é k 
elegendő, abból is látható, hogy más nyelvekben is a fent megkü
lönböztetett igeosztályoknak mindegyikére e g y a z o n denom. kép
zővel alakúit igék kinálkoznak hason példákúl, p. o. latin -are-fálék ; 
A-ra : medicari, furari, interpretari (medicus, fur, interpret-) ; B-re: 
crihrare, asciare, caelare (cribrum, ascia, caelum) ; C-re: signore, 
colorare, lutare (signum, color, lutum); D-re: germinare, sementare, 
spumare (germen, sement-, spuma) ; E- re : vocare, fulgurare, osculari 
(voc-_, fulgur, osculum). — E szerint nem is lehet a mostani ma
gyar nyelvtudat szempontjából az -l és -z féle denominativ igéknek 
még valami más külön mellékjelentést, vagy jelentési árnyalatot 
tulajdonítni, a mint ezt jelesen a M. Nyelv Szótára teszi, midőn 
e képzőkről általában mint gyakorlatos (gyakorító, frequentativ)-
félékről tesz említést (Előbeszéd, 128.128.11.). Könnyen meg is lát
szik, hogy a Szótár szerzői nem é denominativ igék jelentéseinek 
tüzetes vizsgálata alapján jutottak ily meghatározáshoz, hanem csak 
azért mert eleve is egynek azonnak vették a denominativ -l, z kép
zőket azon -l, -z-vel, mely tudvalevőleg és a mai nyelvtudat szerint is, 
i g é b ő l a l k o t g y a k o r l a t o s (gyakorító, frequentativ) igét, 
p. o. maradoz, kötöz, metél, vetél. Ez mindenesetre hiba; mert elfeled
ték, hogy a frequentativ igeképzésnek csak úgy van értelme, ha már 
kész igéből kell származtatni; nem lehet hogy egyazon képzőelem 
névszóból igét képezzen, s azt az igét egyszersmind gyakorítottá is 
tegye. Egy a képzőben lappangó első igeképzőről, mint a denominatio 
eszközlöjéről, e melett gondolkodni nem jutott eszükbe. E szerint a 
Szótárnak ezen elhamarkodott meghatározása, hogy az -Zés -z kép
zők, mint denominativ képzők is, frequentativ jellemüek, minthogy 
az nincsen kellőleg megokolva, legfelebb arra indíthat, hogy a ma
gyar denominativ igék ilyen netaláni (frequentativ) bár lappangó 
mellékjelentésének lehetőségét kissé szorosabban megvizsgáljuk. 
Mert az, hogy a kétféle magyar denominativ képző épen ilyen 
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alakú frequentativ képzőkkei összeesik, mégis különös körülmény; 
ezenkivül tudva levő dolog, hogy a magyarban épen úgy mint a 
többi ugor nyelvekben az^ige-frequentatio nagy terjedelemben fejlő
dött ki, a mihez képest legkevesebbet sem kellene csudálnunk, ha a 
magyar 4 és -2-féle denom. igékben eredetileg kifejezett ilyen je
lentés-módosítás mind inkább elhomályosodott és jelenleg már alig 
érezhetővé vált volna. A tapasztalás, melyet erre nézve általában 
az ugor nyelvek szóképzése körében tehetünk, azt tanítja, hogy 
sokszor egyszerű ige, mely fogalmánál fogva, minthogy csak némi 
tartóssággal végbemenő cselekvést fejez ki, a frequentatiót elfogadja, 
egészen el is veszett s helyette csak a gyakorított alak maradt fenn, 
a melyben természetesen, az ellentét megszűntével, aztán a gyakorí-
tás kevésbé érezhetővé lesz. s) A névszó körében szintígy gyakran 
diminutiv alak váltja föl az eredeti egyszerűt. Ha már most a ma
gyar -l, -2-féle denominativ igéket, az általuk kifejezett fogalom 
külső minőségére nézve, szorosabban szemügyre veszszük, csak
ugyan azt találjuk, hogy általán a gyakorító módosítást megen
gedik, minthogy a kifejezett cselekvés többnyire bizonyos tarta
mosság képzeletével jár, s legalább ennek határozott ellenkezője, 
a rögtönösség és egyszeriség sehol sem tűnik ki. Ez elég világos a 
fent A . alatt fölhozott igéknél, melyek fogalma a „valaki gyanánt 
működés" keretébe esik (v. ö. kémei, vándorol, szolgál, vezérel); az 
eszköz használatára vonatkozók (B.) is keltik rendesen a tarta
mosság képzeletét (v. ö. dobol, kapál, kaszál)] különösen föltetsző s 
majdnem tisztán erezhető ez a D, igéknél, melyekben az alapszóban 
megmondott tárgy nem ritkán többszörösen értetik: bimbózni, ágoz-
ni, virágozni = bimbókat, ágakat, virágokat teremni, hajtani; a 
többiek közül kiemeljük példákúl ezeket: dalol, gondol, háhotál, 

s) í&y elavult p. o. a magyarban a met- ige, melynek kétféle frequentativ 
alakja maradt: metél, metsz; ilyen frequ. igék ezek is (sz3 z képzővel): úsz, játsz, 
mász, néz, nyúz (az egyszerű alapigék megvannak több ugor rokonnyelvbon, v. ö. 
a Magyar és finn-ugor Szóegyezések illető czikkeit). És ki hinné, bogy a visel 
ige a vi- (vinni) igéhez tartozik, s kettős frequ. képzővel (-s, -l) van (== finn 
vieskele, e t től : vie-) ? Ilyen az unszol ige is = 'f. anoskele, (ettől: ano-) stb. Egyes 
ugor nyelvek általában rendkívül szeretik a frequentativ igék használatzt, jele
sen a mordvin, finn, zürjén-votják ; alkalmazzák a frequentativ alakot a hol esak 
lehet, s hol mi már alig látjuk szükségét, p. o. akkor is, midőn a cselekvés csak 
egyszer történik ugyan, de több egyes tárgyra terjed, s így mintegy megoszlik. 
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reményi, gőzöl, füstöl, vizel, árul, becsül, tisztel; dolgozni, könyez, 
figyelmez, oltalmaz ; czifráz, enyvez, foltoz, árnyékoz, ruház. E mellett 
még különös tanúság ezen igéknek frequentátióra képes és alkal
mas voltáról azon körülményben rejlik, hogy egyesek még tüzete
sen frequentative képzett mellékalakban divatoznak, p. o, kémlel (ké
mei), szemlél, ízlel, számlál, ha még nem is akarunk ilyen frequen-
tativ elemre ráismerni azon kettős ZZ-ben, mely az F- allatti igéket 
képezi (jovall, kevesell) s helylyelközzel márutt is eléfordúl (ked
velleni, hékélleni, hidallani, lángallani, vizelleni, vereselleni, zöldelleni). 
Mind ezekből világos, hogy magában véve mégsem képtelenség a 
-z, 4- féle denominativ igéknek egyszersmind gyakorító mellékje
lentést tulajdonítani4-; ha t. i. egyszersmind kimutatható, hogy a de
nominativ és a frequentativ functio eredetileg külön elemek által 
volt kifejezve. A lehetőségek, melyek előtt nyomozásunk erre 
nézve áll, a következők: 

1) Mind az -l mind a -z képző eredetileg a frequenta-
tiót fejezi ki, s a denominativ alapképzö mindegyik képzésben 
lappangó. 

2) Az egyik vagy a másik képző eredetileg frequentativ ter
mészetű, s e mellett a tulajdonképi denominativ képző lappangó. 

Hogy e lehetőségek egyikét vagy másikát kellő valószínű
ségre emelhessük, mindenek előtt e.képzők hangalaki eredetét és 
mivoltát kell tisztába hoznunk, s e végett már a magyar nyelv té-
nyein túl azon tanúsághoz kell folyamodnunk, melyet a hasonló je
lentésű denominativ igékre nézve a rokon ugor nyelvek nyújtanak. 

•i 

-



II. 

Egyéb ugor nyelvekbeli denominativ igeképzés. 

A következőkben, megmondott czélunkhoz képest, az ugor 
nyelvekben divatozó főleg azon denominativ igeképzéseket tesz-
szük tüzetes vizsgálódásunk tárgyává, a melyek jelentési értékre 
nézve a magyar -l és -z-féléknek felelnek meg. E mellett azonban 
olyanokra is lesz tekintet, melyek a magyar -it, -úl (-od) jelentési 
kategóriájába esnek ugyan, de az előbbiekkel alaki összefüggés
ben állanak. 

A f i n n b e n készülnek valamit-tevő denominativ igék, a 
mint látszik, csak az alapnévszó végvocalisának megkettöztetése, 
vagy a, á'-nek hozzáadása által, p. o. rasvaa- zsírozni (rasva zsír), 
kokoo-, kokoa- rakásolni, rakásra gyűjteni, összegy. (koko rakás), 
nokee-, nokea- kormozni (noke- korom), kirnuu-, kirnua- köpülni 
(kirnu köpü), pöttya- porzani (pölly pulvis volans). Látszólag a kép
zőnek nincs is consonans-eleme, de ez csak elrejtezik különös finn 
hangtani szabály szerint, s valósággal a képző t (dj-vel van, mely 
az ige kettős végvocalisa közt lappang, s bizonyos igealakokban 
elé is lép, p. o. az optativusi -ko, imperativusi -ka előtt mint t, a 
praeteritumi -i előtt mint s, p. o. rasvaa: opt. rasvatkoon zsíroz
zon, imp. rasvatkaan, praet. rasvasi zsírozott; kokoo-: ko'otkoon, 
kokosi stb. Teljes igetőknek tehát a fentebbiek helyett ezeket kell 
venni: rasvata , kokota-, noketa-, kirnuta-, pöllyta-, vagy rasvada-, 
kokoda-, minthogy a finn egyszerű t szó közepén, az összehasonlító 
ugor hangtanra nézve, tulajdonképen d-vel ér föl. Fenn is marad
tak még ezen (tx d-vel való denominativ alakok egyes finn dialec-
tusban, p. o. a v e p s á-ben, egyik keleti-finn dialectusban, hol p. o. 
ezek: suolaan sózok (ettől suola só), vihaan gyűlölök (viha harag, 
gyűlölség), lisddn hozzáadok (lisa járulék, augmentum), saljpaan 
zárolok (salpa zár, retesz), még így mondatnak: sooldan (e h. 
sooladan, vihadan, linadan, salptan (e h. salpadan). Megmarad 
azonban a nyugati-finnben is az e képzésbeli í, midőn az alapnév
szó végvocalisa kiszorulván, a képző közvetlenül consonanssal 
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érintkezik s ez által mintegy támsztva az elenyészéstől meg van 
óva, a mikor is teljes -ta, -tä (-da, -da) alakban jelenik meg a deno^ 
minativ képző : varasta- (vepsäül : vargasta-) lopni, tolvajlani {varas 
tolvaj ; teljes tő : varkasa), hammasta- harapni, dentibus uti (ham-
mas fog), sairasta- aegrotare (sairas beteg), sormusta- annulis or-
nare (sormus, sormukse gyűrű), idarta- (1. praes. idarran, e h. idar-
dan parce uti (itara parcus, tenax), jvisarta- (1. -rran) csepegni 
(pisára csepp), askelta- (1. askellan) lépni (ashél lépés), ihalta- (1. 
ihallan, e h. ihaldan) csodálni (ihala mirus, admirabilis), paimenta-
legeltetni (pásztorolni, paimen pásztor), höyhentä- (1 . höyhennän) 
deplumare Qiöyhen pluma). Hogy az e módon, maradó vagy részint 
eltűnő t (cü)-vel (illetőleg -ta, -t'd, * -da, -dä-vel) képzett finn deno-
minativ igék, jelentésre nézve a magyar l és z-féle képzések külö
nösebb alkalmazásaival is megegyeznek, még néhány a fentebbi 
magyar (A—F) osztálypontok szerint összeállított példa mutat
hatja meg. A) Sairasta- betegleni (sairas), faimenta- pásztorolni 
(legeltetni, paimen pásztor), varasta- tolvajlani, lopni (varas), har-
rasta- ardenter studere, appetere (harras fervens, incitatus), ahmaa-
avide devorare (ahma ursus gulo, homo gulosus\ verestä veresel
leni, rubidum apparere (veres), uhmaa strenue laborare (uhma ala-
cer, strenuus), hyvää- bene et amanter tractare (hyvä bonus), 
huoraa- scortari (huora) ,- —B) kehrää- fonni (kehrä orsófa), kouraa-
manu attrectare, comprimere (koura m mus prehendens), silmää-
szemelni, szemlélni (silmä), sylea- ölelni (syle- öl), harjaa- kefélni 
(harja), hammasta- dentibus uti (hammas), ohjaa- habenis ducere 
iphja) ; —,C) ihraa- zsírozni (ihra), suolaa- sózni (suola) ; savee-, 
savea- argilla illinere, lutare (save- argilla), kultaa- aranyozni (kidta), 
kirjaa- czifrázni (kirja), valjasta- hámba fogni (valjas pferdege-
schirr), %nää-|pennis exornare (kynä) ; —D) vahtoa-, vahtua- spu-
mescere, habzani (vahto-, vahtu), juurtu- (* juurta-nsik reflexiv 
alakja) gyökerezni, radices agere (juure-) ; heinää- szénát teremni 
aheinä), aaltoo- hullámzani (aalto) ; E ) maikaa- utazni (mátka út) ; 
vihaa- gyűlölni (viha harag, gyűlölség), saarnaa- prédikálni (saarna 
prédikáczió), virtaa- rapide fluere (virta flumen), jpinoo- in struem 
coliigere (pino strues), samoo- citatim ire (samo cursus citatus), 
lorua- vana loqui (loru nugae), rajua- furere, saevire (raju pro-
cella), höyryä- gőzölni (höyry), suurusta- reggelizni (suurtis jenta-
culum), jtiMaa- ünnepelni (juhla), määrää- határozni (määrä), 
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kiusaa- kisérteni, kínozni (kiusa) • lahjaa- ajándékozni (láhja) stb. 
— A finn -ta, -t& képzőnek azonban még szélesebb alkalmazása 
van mint a magyar -l,-z képzőknek, a mennyiben még azzá-tevő 
(magy. ít-féle) igéket is alkothat, p. o.kuivaa- kiszárítani (kuiva szá
raz), koverta- excavare (kovera), kirkasta- clarum reddere (kirkas) 
stb., a miből magának a képzőnek általános jelentési értéke („ten
ni") még jobban tűnik szembe. A „valaminek tartam" különösebb 
jelentós is (F.) mutatkozik néha finn -ta, -tá-féle igéken, noha erre 
a finnben többnyire más képzés használtatik (-ksu, p. o. pahaksu-
rosszallani): v. ö. ihalta- admirari (ihala mirus, admirabilis), vierasta-
idegennek tartani, tőle idegenkedni (vieras), rakasta- szeretni, lieb 
habén (rakás lieb), kummaa- mirari (kumma mirus, singularis). 

T o v á b b á készülnek a f i n n b e n denominativ igék * ál
tal, mely az alapnévszó végvocalisát rendesen kiszorítja. Ilyenek 
p. o. kuokki- kapálni (kuokka kapa), nuiji- buzogánynyal ütni (nuija), 
suki- strigili pectere (suka), raimi- sarcire (raima acus major), 
kouri- markolni (koura, v. ö. kouraa-), luuii- seperni (luuta seprű)? 
pest- fészkelni, nidificare (p&sd), ruoski- ostorozni (ruoska), sorkki-
ungulis calcare (sorkka), huoli- curare, curam habere (huole- cura), 
sormi- ujjal tapogatni (sorme, nom. sormi), Pnmi- csírázni (taime-)} 

nokki- rostro carpere, vellicare (nokka) ; juuri- eradicare (juure- ra= 
dix), oksi- ágakat nyesni (oksa ág), kukki- flores legére (kukká), 
lehti- foliis exuere (vagy pedig: foliis ornare; lehte- folium), kési-
cutem exuere (kete), keti- membrana obducere (kete), muni- tojni, 
ova parere (muna tojás), poiki- kölyközni, fiadzani (poika), vohli-
ollózni (vohla kecskeolló), sonti- stercus emittere (sonta), stb. — A 
képző eredetileg bizonyosan bővebb alakú volt, s legalább is -ja, 
-ja-t vehetünk föl, annak régibb alakjának, úgy hogy p. o. muni-
ebből vonódott össze: munaja-. Hasonló összevonás történik az-ime-
féle eszköznevekben (lásd Nyelvt. Közi. VI, 180.), p. o. kaivime eb
ből : kaivajame. A különösebb jelentés (valamin valamit mívelni, 
még eltávolítást is), mely némely igéken mutatkozik (v. ö. juuri-, 
oksi-, kukki-, lehti-, kési-) található az előbbi -ta, -ta képzővel alakúit 
igéken is, p. o. heintíá- szénát gyűjteni (meg: szénát teremni, heina 
széna), urpaa- baccas betulae carpere (urpa). Megjegyezni való, 
hogy a magyar Jtaz-, borjazni-íéléknok megfelelők is vannak a finn 
-i képzős denominativumok közt: poiki-, muni-, vohli-, sonti-. Ezek-
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ben mutatja a képző értékét mindjárt a finn szóhasználat, mely ezt 
is mondja „poikia tehdd", szószerint: „fiakat tenni". 

Az -i képző mellé áll a finnben még egy, a mint látni való, 
belőle továbbképzett alak, t. i. -itse, hasonló alkalmazással, csak
hogy nem annyira az alapnévszó végvocalisát is kiszorítja. Pél
dák : haavoitse- megsebezni (haava), naulitse- szegezni (naula szeg), 
ruoskitse- ostorozni (ruoska), pyhitse- szentelni (pyhá szent), leikitse-
játszani (ieikki játék), iloitse- örvendezni (ilo öröm), kunnioitse- tisz-
telni ,(kunnia tisztelet), aterioitse- epulari (ateria epulum), saip-
pioitse- szappanozni (saippio), siJciöitee- fetum facere (sikiö), palmi-
koitse- hajat fonni (palmikko hajfonadék), penikoitse- kölyközni 
(penikka), vasikoitse- borjazni (vasikka borjú), varsoitse- csikózni, 
csikót elleni (varsa), vahingoitse- nocere, damnum afferre (vahinko 
kár) ; hedelmöitse- virágozni, gyümölcsözni (hedelmd), silmikoitse-
bimbózni (silmikko), kipinóitse- szikrázni (kipina), ahkeroitse- dili-
genter studere (ahkera asiduus), vasaroitse- kalapácsolni (vasara), 
aluvoitse- sarjadzani, haravoitse gereblyélni (harava). Ezen finn 
-itse-íéle igék közt van néhány olyan, mely jelentésre nézve külö
nösen a magyar -z (D.)-félóknek felel meg, a minők különben az 
egyszerű -i képzővel készülnek, v. ö.: varsoitse-, vasikoitse-, peni
koitse-, silmikoitse-, hedelmöitse, sikiöitse-. Ebből kitűnik, hogy. az 
-itse-ben a tse valóban csak továbbképző járulék, mely ezenfelül el 
is marad igen gyakran ezen igék ragozásában (p. o. 1. praes. hara-
voin = haravoitsen, inf. haravoida = haravoita). 

Szintén összetett denominativ képzőnek, úgy mint -itse, mu
tatkozik gyakran -itse-ve\ váltakozva, -itta, -itta, mely egészen az 
-itse módja szerint járul az alapnévszóhoz. Különösen a „valamivel 
ellátás" értelmében találjuk alkalmazva (v. ö. magy. -z képző, 0 . 
pont alatt), p. o. haavoitta- megsebezni (v. ö. -itse), kunnioitta- tisztelni 
(v. ö. -itse), rasvoitta- zsírozni (v. ö. -itse), hihoitta- manicis instruere 
(hiha), hopioitta- ezüstözni (hopia), kirjoitta- czifrázni, írni (kirja), 
lahjoitta- ajándékozni, megajándékozni (lahja), lihoitta- hizlalni 
(lihahús), nauhoitta- szíjazni (nauha), nahoitta cute induere (nah-
ka), raudoitta- vasalni (rauta), vihoitta- haragítani (viha), sonnitta-
stercorare (agrum; sonta), nenitta- orral, hegygyei ellátni (nena), 
nimittd- nevezni, teroitta- acie instruere (térd), kynitta- tollazni 
(rupfen, rupfen lassen, és: befiedern; kyna) ; kilvoitta- versenyezni 
(kilpa verseny), lujoitta- firmum reddere (luja), pahoitta- oífendere 
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(paha rossz kedv), pyhitta- szentelni (pyhd : v. ö. -itse) stb. stb. — 
Látni való, hogy az egész -itta, -itta önálló képzővé vált, mely köz
vetítés nélkül az alapnévszóból tevési igét alkot. Mind a mellett az 
-itta nem egyéb, mint akár az -i, akár az -iíse-nek rendesen képzett 
causativ alakja, s nem lehet kétség, hogy ezen egész -itta osztály
ban oly igék szolgáltak e képzésnek kiindulási alapúi, melyek 
mint valóban causativ igék, vagyis nem mint egyszerűen tevési, 
hanem mint tétetési denominativumok fejezhették ki a kívánt ér
telmet. Ilyen p. o. vihoitta- haragít, mely egy első denominativ igét 
vihoi- (vihoitse-) -E= vihaa- „harag-tenni" (haragudni) tételez föl, a 
melynek causativuma: „haragot tétetni === haragít" 5 így a lihoitta-
alatt lappangó lihoi- (lihoitse-) igének mint első denominativumnak 

jelentése ez volna: „hús-tenní, azaz hízni", a minek causativuma 
természetesen = „hizlalni", noha a lihoitta- ige az alapnévszóhoz 
képest első denominativumnak is tűnhetik föl, jelentésre nézve: 
„húsozni" — hússal ellátni, hizlalni. Ily úton érthetjük meg a cau
sativ alakú -itta- képzés egyszerű denominativ functiójának kelet
kezését, a melyet azután a nyelvszokás mind szélesebb használatba 
vett, oly névszókon is, melyek egyáltalában csak egyszerű denomi-
nativumra alkalmasak (p.0. hopia ezüst: hopioitta-,hiha: hihoitta-). 
Megjegyzendő még, hogy az a-végü névszóktól származó -oiíía-féle 
igék, táj ejtés szerint az i-t elenyésztetvén, -oíía-nak hangzanak, 
p. 0. kirjotta- e h. Mrjoitta-, úgy hogy csak az o-ban lappang még a 
megvolt i-nek nyoma, mely arról tanúskodik, hogy nem csak a 
puszta causativ -tta volt a denominativ képző. A hol tehát ezt ilyen 
szerepben találjuk, hasonlóképen megelőző i-nek elveszését kell 
fölvennünk: paidotta- indusio induere (e h. paidoitta, ettől paita)} 

myrkytta- mérgezni (myrkky), pajutta- viminibus instruere (paju), 
savutta- megfüstölni, fumigare (savu), tomutta- pulverem excitare 
(tomu). 

Az i-nek -itta képzőből való kiszorulása, mely szerint -oitta 
helyett -otta lép föl mint szóvég, földerít még néhány sajátságos 
finn denominativ igét, melyek csak az által látszanak alakulni, hogy 
az alapnévszó vég-a-ja o-ra változik, p. 0. lahjo- „ajándékozni", ettől •' 
lahja (v. ö. lahjaa-, lahjoitta-). Ilyenek: varsa- equulum parere (varsa 
csikó), vismo- genyedni (visma pus liquidum), liusko-, pirsto-, rahno-
assulatim findere (liuska, rahna assula longa; pirsta assula minor) ; 
veso- surculos agere (vesa), viUo- vesszőzni (vitsa), viko- vitium sen-
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tire, fájlalni (p. o. silmaansá a szemét.) E képzésnek mibenvoltát egy
szeriben megmutatja a varso- példa, mely mellett van még varsoitse-
is; látni való ugyanis, hogy ezen varso- nem egyéb mint rejtező 
i képzés, e h. varsói-, s ugyanazon táj ejtésből veszi eredetét, mely 
a varsa többesi adessivusa varsoilla helyett ezt mondja: varsolla (elle
nében az egyesi varsalla-n&k). így csakugyan állithatjuk, hogy p. o. 
a lahjoitta- alatt lappangó lahjoi- ige megvan még az említett láhjo-
ban. Földerül így általában az eredeti viszony is, melyben némely 
a-végű névszók és o-végü igék állanak egymáshoz, p. o. sana szó 
és sano- mondani; ez utóbbi ugyanis származéka az előbbinek, s 
nem megfordítva. 

A magyar -l és -z denominativ képzők jelentési körébe esik 
végre még egy finn -sfa, -sta, és -ista, 4sta képző is, mely utóbbi ezen
felül azzá-tevési (tt-íéle) igéket is alkot. Példák: a ) -sta-m: kalasta-
halászni, linnusta* madarászni (lintu), kummasta- csudálni (kumma 
csuda), metsasta- vadászni (metsa erdő), narasta- angina aíficere 
(narajj natcista- humescere (nedveselleni, nata), pohjasta- fenekelni, 
fundum attingere (pohja), rahasta- pénzzel ellátni (raha), somasta-
aptare, accommodare (somd)} illasta coenare (ilta este), udusta- per. 
metezni (utu köd), ujosta szégyenkedni (ujo verecundus), piirusta-
lineis describere (piiru), punasta- (v. ö.pimista-) rubidum reddere; — 
b ) -ista-rsL: kukoista- virágzani (kukká), hyyriitá- hátat görbíteni 
(kyyra, -ry buckel), latvista- decacuminare (látva fa teteje); mutkista-
inflectere (mutka flexus, curvamen), tukista- per crines vellicare 
(tukha), verisfá-cruentare (vére-vér), lavista átlyukasztani (lapi lyuk), 
lovista- rovásolni (lőve- incisura); váhvuta- erősíteni (vahva,) uudista-
ujítani (uute új), pienista- aprítani (piene).— Hogy.az utóbbi 'ista alak, 
úgy mint a fent magyarázott -itse} -itta képzők, szintén az i képző
ből indul ki, azt már a latvista- (látva) példa teszi meglehetősen 
bizonyossá, mely különös jelentésével (latva-t elvenni) a fent 
(12.1.) kiemelt i-félék mellé sorakozik, a milyenek: lehii- juuri-, 
oksi-, kukki, kési- ; továbá mutkista- mellett mutki- hajlásokat, teker-
géseket tenni. Az -itta-beli íía-val egyezöleg ennek az -ista-heli 
sta-nsik is causativ értéket lehet tulajdonítani, mert ilyennek fordul 
az elé, akár miképen is keletkezve, p. o. a ripusta- „függeszteni, 
akasztani" igében, ettől; rippu- függni. Minthogy azonban még 
más értekü -sta is találtatik, mely az igének tárgyra vonatkozását 
nem változtatja (p. o. anasta- sibi arrogare, vindicare = lapp ad-



1 6 BÜDENZ JÓZSEF. 

neste-, ettől: adne- habere: peljasty-, még reflcxiv -u, y véggel „megi
jedni" : pelkad- félni; szintígy Jiiostu- megizzadni: hikoo- izzadni; 
katsasta- átnézni: hatso- nézni), egyelőre az -ista- béli -sta- nak mi
voltát még függőben hagyjuk 6). — A -sta, -sta képzőalak igaz 
hogy egyszerű denominativumnak mutatkozik (p. o. w/osía-mellett -

' van ujoa-, ujoo-, azaz ta- féle ige is; punasta- mellett punaa-, somasta-
mellett somaa-, kalasta- m. kalaa-) de igen valószinü, hogy ez is 
csak látszat, s hogy e képzés voltaképen az első -ta- félén alapúi, 
melyhez ugyancsak az ista-bvli akár mily értékű -sta járult. 
Ezzel semmiképen nem ellenkezik a külső hangalak ; mert 
aa, 'ád, oo, ee, ii, uu, yy (ea, ia, oa, ua, ya)- végű igetőhöz egy 
-tt vagy -st-n kezdődő képző járulván, rendes finn hangtani sza
bály szerint, csak -a, o, u marad az alapige végén, p. o. avaa- nyitni 
avattu, avatta-; pelkad-: peljasty-, kumoo-: kumottu, kumottava, dlyy-, 
alya-: dlyttd- stb. Es hiszen találunk is még, épen úgy mint -ista 
mellett az alapúi szolgáló i- képzést, a -sta- kepzőjü denominativu-
mok oldalán egyes -ta képzésű (azaz az alapnévszóvégével együtt: 
-aa, -oo vagy -oa stb. végű) igéket, v. ö. az imént emiitett kalaa-, so
maa-, punaa-, ujoo- igéket, és p. o. udusta-hoz (ettől: uiu köd) ezt: 
rajuu-,Y.rajua-(etiÖl: raju vihar). Mind ezek szerint alig lehet két
ség, hogy a -sía-féle denominativ-képzés csak másodrendű tovább
képzés, s e fölfogással egyszersmind a finn denominativ képzők 
sokfélesége egyszerűbb alapra (t. i. két külön, valódi denominativ 
alapképzőre) volna visszavezetve. 

A -sta- nak imént adott megfejtésével most egy különös -stu 
és -&sit-féle képzést is; mely „vminek tartani, mondani" jelentésű 
igéket alkot, könnyen megérthetünk. Példák: paljoksu- sokallani 
(paljó), oudoksu-, oudostu- idegenelleni (outo), vdhdksy-, vdhasty-, 
kicsinyleni (vaha), hyv'dksy- v. hyvasty- helyesellem (hyvd jó), pa-
haksu-y. pahastu- rosszallani, aegre ferre (páha) stb. Tudjuk már, 

6) Ilyen sía-féle igék még gyakrabban találkoznak egyik keleti-finn dia-
lectusban, a vepsa-ben, p. o. kandista- e mellett: kanta- hordani, nagistü-: nükq-
látni, t'edistü-: tietá- tudni, megtudni, tundista-: tűnte megismerni (lásd: Ahlqyist, . 
Suomalainen murteis-kirja-jában a vepsa szójegyzéket). A -sta képzőnek it t már 
alig van érezhető functiója ; Lönnrot (Om det nord-tschudiska spraket, 45. 1.) 
úgy véli, hogy az csak az igefogalomnak nagyobb határozottságot ád, s mir t 
vele egyezőre a lapp -síe-re utal, mely egyszeriséget jelentő és diminutiv i6 

ket képez. 
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hogy e különös jelentés („valaminek tartani") tulajdonkópen nem 
is különös, hanem az általános egyszerű denominativ képző func-
tiójából foly, s ily egyszerű denominativ képzővel ki is fejeztetik 
(v. ö. kummaa-, ihalta- stb., lásd fent a 6. lapon). Ezt szem előtt 
tartva, egyszeriben fölismerjük, hogy a -stu-féle ige nem egyéb 
mint az előbbi -sta másodrendű képzővel egyszerű -ta- féle alap
képzésből kiinduló denominativ ige, mely még u reflexiv elemmel 
bővült meg, mely utóbbinak alkalmas, ha nem is szükséges volta szin
tén szembetűnő. Hiszen tudjuk, hogy p. o. „csodállani" jelentéssel a 
Jcumma „csoda" névszótól származik 1) kummaa (-ta- képzés: kumma-
ta- helyett) ; 2) kummasta- (— kumaa -\- sta) j s ennek reflexive módo • 
sított alakja épen kummastu-, mely szintén eléfordúl. A -ksu- féle 
igékben meg a sta helyébe csak egy másik ks elem lépett, mely 
másutt is részint magára, részint képzőkapcsolatokban, mint fre-
quentativ képző szerepel 7). E szerint meg kummaksu-, mely kum-
mastu- mellett és helyett fordul elé, szintén csak a kummaa- első 
denominativumnak tovább képzettje, reflexiv módosítással: kum
maksu- == kumaa - j - ks - j - u. 

A finn után legalkalmatosabb a l a p p nyelvhez fordulnunk, 
mely az ugor nyelvek között ahhoz legközelebb áll, és a mint látni 
fogjuk, lényegesen ugyanazon denominativ igeképzésekkel is él, a 
melyeket a finnben találunk. Az egyezést könnyen ki is mutathat
juk, mihelyest a lapp nyelv némileg változott hangrendszerének 
sajátságait kellő figyelembe veszszük. 

Előre bocsátva, hogy a lapp nyelv a szó végeknek mély- és 
magas-hang szerinti különbözését már egészen elejtette, s hogy külö
nösen a finn szóvégi a, a-nek a lappban egyféle e felel meg (p. o. 
monne: f. muna tikmony, calme, calbme : f. süma szem, adde-: f. anta-
adni; gielde-: f. kielta tiltani), először is a finn -ía,- ta- vei egyező
nek ismerhetünk föl egy lapp -te} vagy (részint az északi, finn-
marcki dialectusban: lpP.) -de képzőt8), mely a magyar -l, -z- fé-

^Mellék- s egyszersmind eredetibb alakja sk, mely a könnyebb ejtésíí 
ks-ve ment át per metathesin. Igen gyakori összetett frequentativ képzőkben, 
-skele v. -ksele, -skentele v, -ksentelc, p . o. astuskele- {-ksele) lépdegélni, istuskele-
üldögélni, kayskentele járdogálni, uiskentele úszkálni, úszdogálni. Eitkábban fordul 
elé magára is, -ksi alakban, p. o, anneksi- (anta- adni), ha'eksi- (haké- keresni). 

8) Vocalisközi egyszerű finn í-nek ^megfelel ugyan a lappban tt is, mely 
bizonyos esetekben gyengülvén, a IpF. dialectusban 8-vé lesz, p. o. gutta (f. kuute 
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léknek megfelelő denominativ igéket alkot. Á finn -ta, -td képzés
től hangalakilag csak abban tér el a lapp -te, cZe-féle, hogy az alapnév
szó megmaradó végvocalisa mellett is rendesen megtartja a conso-
nanst (t,d), épen úgy a mint ez a keleti-finn vepsa dialectusban van. 
Példák: a ) almoste- koldulni (almos alamizsna), kailalde- könyezni 
(kadfel kony), kaiveste- insanire (kaives stultus), keleste-, IpF.- gie-
leste- hazudni (kelés, gieles) hazugság, koksoste- bámulni (-os mirus), 
piavaste- sudare (-as sudor), porjeste-, IpF. borjaste- vitorlázni (-es} -as 
vitorla),suormeste- annulo ornare (-es),svaineste- szolgálni (-es szolga); 
varrté, varde- vérzeni (varra); vaúalde- in obliquum ire (-al obliquus); 
piktaste- ruházni, IpF. bivteste- (-as, -esruha); fo) havete-, IpF. havade-
sebezni (have seb) ; hautete-, IpF. havdade- temetni (haute, havdde 
sir), irkete- proeari (irke procusj, loppete-, IpF. loppede- veniam dare 
(loppe) ; merete-, IpF. márede- determinare (mere, márre terminusj, 
palvate-, palvete-, IpF. balvade- felhőzni, nubibus contegi (palv, 
palvaÍQlh.ö),pilkede-)\]>F. bilkede- csúfolni f-&a jocus); suovate-, suo-
vete- füstölni, fumare (suov-a); tuolvate-, tuolvete-, IpF. duolvade-
szennyezni (-lv, -Iva szenny); vaivete-, IpF. vaivede- affligere (vaive 
b a j j ; vastete-, IpF. vastede- felelni (vaste = finn vasta, melytől 
vastaa- felelni) ; IpF. givsede- kínozni (gifse); IpF. bikkade- kátrá-
nyozni (bikka); lp. jenate, IpF. jednade- hangozni, vocem edere (jana, 
jedna) ; IpF. radede- tanácsolni (radőe) ; — c ) karoote-, IpF. gar-
vode- véstem induere (-rvo vestis); IpF. ilode- örvendeni (illó örörn) ; 
karrote-, IpF. garrode- diras agere (karro); barkote-, IpF. ostude- héj
jal festeni (barkó nyirfahéj, osto fűzfahéj); suddote-, IpF. suddode-
vétkezni (suddo). Ezen példák közül az a ) alattiak mellé ilyen 
finn nyelvbelieket tarthatunk (lásd fent 11.1.): sormusta-, sairasta-, 
varásta -, askelta-; a b ) és c ) alattiak megfelelnek finn -aa, -ad, -ee, 
•oo, -uu (-ea, od, ua) végű denominativ igéknek, a melyek közt 
szintén azonos példák is találkoznak: havaa-, hautaa-, lupaa- ( = l p . 

hat) lesz gúla- vá (guhad = f. kuudente- hatod); gietta (f. kate kéz): g%n. giela. 
De ez csak oly í-re szorítkozik, mely a második szótagot kezdi; azontúl a voca-
liskbzi finn. í, gyengülve is, a IpF. dialectusban d alakban lép föl: p. o. -id = f. 
-ita, üti a többesi infinitivus (partitivus) szóvégében, melyben a d mindig legalább 
a harmadik szótagot kezdi (giehaidam kezeimet), v. ö. -eta (-ea) végíí finn mellékne
veket, melyek a lpF.-ban -ad-ou végződnek: vielgad: f. valkea (valketa) fehér, 
mojgad igaz, egyenes : oikex, suokkad: f. sakea sűrű. 
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loppete-), maarda-, pilkkaa-, savua, vaivaa-, vastaa-, kiusaa- (lp. 
givsede-), iloo- v. iloa-, kiroo- (lp. karrote-J. 

Az -atef -ete, -ote, illetőleg ade-, -ede, -ode denominativ igevé-
gekbeli t} d} mely finn egyszerű vocalisközi í-nek felel meg, 
azonban nem ritkán el is tűnik, úgy hogy -a, e, o végű denomina
tiv igék mutatkoznak, melyek látszólag képző nélkül, az illető 
alapnévszóval azonosak. Hogy a lapp nyelvben történeti alakfej
lődés szerint ilyen szórövídítés eléállott, bizonyítják mindenek 
előtt e, o-féle; részint nem is denominativ igék, melyek -aa f-ada) 
-oo (-odaj-íéle finn nyelvbeli igéknek állanak ellenében: lp. lakké-, 
megszűnni = f. lakkaa-; soime-, IpF. ioaibma- dorgálni r= f. soimaa-; 
tulve- exundare c= f. tulvaa-; kerdo-, IpF. gdrdo- iterare = f. kertoo-. 
E ténynyel egyezőnek találjuk továbbá azon jelenséget, hogy 
az -ad, -at (== f. -eta)- féle melléknevek vég d} í-je egy hozzájáruló 
-is előtt eltűnik, s így e mellékneveknek es, is- végű mellékalakja 
keletkezik, p.o. veiket, IpF. vielgad lesz: velkes, vilgis; suoket,\^F. 
suokkad lesz suokes, sukkis] lossed, lossad nehéz : losses, lossis (e h. 
lossades); sőt néha a déli lappban az egész -eta (et, ed, ad) is eltű
nik az ilyen adjectivum végéről, p. o. úuolg egyenes (IpF. nuolgad 
és úulgis), narbe (és úarbes) gyér (IpF. úarbad). A lapp nyelvnek 
ezen hangtörténeti mozzanatait véve tekintetbe, immáran l a p 
p a n g ó -de, -te k é p z ő v e l valóknak ilyen denominativ igéket 
ismerhetünk föl: a) fatme- amplecti f-me amplexus, öl) ; hapse-, IpF. 
hafse- szagolni (haps, hafse szag); jaure- halászni (jaure tó) ; paike-
lpF. boikka- cacare (paik,-ka stercus, f.paska); IpF. moarra- hara
gudni (lp. morate-; moarre, more harag) ; paoce- aegrotare, IpF. buoc-
ce- (*ca, -ce betege; skoge- vadászni (skog erdő); tabme-, IpF. dab-
me- enyvezni (-me enyv); sebre-, IpF. sarva- participem esse (sebre 
consortium ; v. ö. finn seuraa- és seura) ; kiale-, IpF. giella- laqueos 
tendere {kiale^ giella), pidbme, IpF. biebma- és biebmade- nutrire, alere, 
(-mo cibusj; b) fasto- böjtölni (fasto böjt, v. ö. finn paasfoa-) ; laulo-, 
IpF. lavllo- dalolni (-lo dal) ; maino, IpF. maidno- laudare (-no lausj ; 
puodo- occludere (-do operculum) swjpco- lángolni (-co láng) ; sogno- és 
sognote- in matrimonium petére (-no leánykérés) ; svasko- ostorozni 
(-ko ostor); toro-, IpF. doarro- pugnare (-0 pugna; v. ö. finn toraa-, 
tora) ; torvo- confidere {-vo spes, fiducia ; v. ö. finn turvaa-). Némely 
ilyen képzővesztett igető mellett meg fenmaradt, habár csak a má
sik dialectusban is, az eredetibb képzős alak; igy p. 0. IpF. calbma^ 
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csomózni mellett áll lp. calmete- (calm-a csomó) ; van Ip. cáce,- és 
cacete- aqua eluere, aqua macerare (cace aqua), hokke- és hokkete-
elveszíteni ( = f. hukkaa-) 

A déli lappban vannak még oly e- végű nyilván denomina-
tiv igék is, melyek e ( = finn a, a)- végű alapszókból szintén képző 
nélkül látszanak származni, de a melyeknek a IpF. dialectus i- vé-
güeket állít ellenébe, úgy hogy itt is megint lappangó denominativ 
képzést kell fölismernünk,mégpedig, amire egyes példák egyezése 
is utal, a finn denom. í-vel egyező képzést (lásd fent 12.1.) Ilyenek: 
monne- tojást szedni, IpF. monni- (monne tojás) ; lavlie- gradun facere, 
gradi (lavke lépés) : IpF. lavkki-; naide- szegezni (-le szeg), IpF. navli-
(finn nauli- és naiditse-); IpF. geőgi- megkövezni (gaSge kő), coli-
exenterare {-le, intestinum), IpF. colli-; és a, finn oksi-, kukki-, lé\iti-} 

kési- denom. igék különösebben módosult jelentését tekintve (fent 
a[12.1.), ide csatlakoznak ezek is : muörje- baccas legére (-je bacca), 

pesse- betulas deglubere (pesse cortex betulae), puoite- lardum 
deglubere (puoite) ; skidde- nyúzni (skidde pellis) ; cuome- desqua-
mare (-m, -ma). Az i képzőnek, mely itt, épen úgy mint a finnben, 
az alapnévszó végvocalisába beleolvadt, a lappban még teljesebb 
alakja is tűnik elé, a mennyiben némely igeragozási alakokban an
nak helyébe ije lép, mi által egyszersmind a finn -i képzőnek eredetibb 
alakjáról való gyanításunk (fentebb a 12. \.) csakugyan helyesnek 
bizonyul be. 

Némely lapp denominativ igék szintén consonansos képző 
nélkül^ csak az alapszó végén álló e •=. ered. finn a-nak o-vá válto
zása által alakúinak: gardo- bekeríteni (-de kerítés),lijpso- legyezni 
(-se legyező), sardno- beszélni, mondani (sardne beszéd, f. saama), 
tuovlo- fomite urere (-le tapló, f. taula), kaggo- szolgálni ikagge 
szolga), IpF. aiddo- bekeríteni (aidde kerités, f. aita), cekko- rová-
solni (cekke). Hogy miféle képzés van ezekben, gyaníttatja egysze
riben egy a finnben is eléforduló azonos példa, melyben a finn 
nyelvbeli alak tisztán az előbbi i- képzést láttatja: lp. IpF. cokko-
pectere = f. suki- (ettől: suka). Eszerint az ilyen o-féle lapp igéket 
épen úgy alakultaknak kell gondolnunk, mint a finnben p. o. a 
verso-, varso-, lahjo- igéket, azaz l a p p a n g ó i képzővel valók
nak (-o igevég e h. -oi, -oje)> a mely képző részben még fenn is van, 
a mennyiben ezen lapp denominativ igék bizonyos ragozási alakok
ban még -oje-vk egészítik ki tő végüket. A mi pedig az o vocalist 
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illeti, ezt a lapp nyelv nem ritkán teszi másutt is helyébe az ere
deti (finn) vég a nak, p. o. lpF. gilbo = f. kupa, dorvo fiducia '== f. 
túrva, -bbo (-bbu-) mint a melléknévi comparativus képzője = f. 
-mpa (p. o. buoreb, praed. buorebun, plur. nom. buorebuk — f. parem-
pana, paremmat e h. -mbat)\ másrészről megint diphthongusbeli í-nek 
kiszorítása, sőt tővégi -je-nek elmaradása a lappban még egyébként 
is fordul elé: p. o. lodno- igetőtől a praeteritumban lodnum, lodnuk 
(e h. -uim; -uik, ellenben 3. sing. lonoi); továbbá -ote- féle igékben = 
f. -oitta (p. o. almote-: ilmoitta- nyilvánítani) ; a nomen agentist képző 
-je ( = i.ja} ja) elmarad nem hangsúlyos szótag után: dakke (e h. 
dakkeje) csináló, gyártó, lodno (e h. lodnoje) kiváltó. Miután így ezen 
o- féle lapp denominativ igéket a finn i- (illetőleg oi-J képzéssel ala
kilag egyezőnek mutattuk föl, egyes ilyen finn igék jelentésére 
nézve („vmit magából teremni, hajtani, s így vele ellátódni", v. ö. 
veso-} taimi-, vismo-,poiki-)} még egyéb lapp o-féle igéket csatolha
tunk a fentebbi példákhoz: lpF. oafso- ágzani f-fse ág), lp. suorgo-
u. a. (suorge ág) ; kuopo-, lpF. guoppo- mucere (azaz: penészt teremni, 
schimmel ansetzen, kuop penész); nirbmo- odio capi (-me ódium), 
vaUo- u. a. (vasse)- nelgo-, lpF. ndlgo- éhezni (-ge éhség). A fentebbi 
kaggo- (szolgálni) példához állhat még: noito- varázsolni (-te va
rázsló), kuosso-, lpF. guosso- vendégül lenni (sse). 

A finn -itse összetett (-i-tse) denominativ képzőnek megfelel 
a lappban, lpF. dialectus szerint -se, a déli dialectusban -he, mely 
képző előtt, az -itse-beli i} azaz a tulajdonképi denominativ alap
képző eltűnt vagyis lappangóvá lett.Példák: lpF. fidnose-, lp. vid-
nohe- munkálni, dolgozni (fidno munka), gavpase- kereskedni (f. kau-
pitse-; gavpe = f. kaufpci)\ markase- megjegyezni (f. merkitse-] markká 
jegy); lp. kedkahe- lapidare (kedke kő) ; tuojohe- elaborare (-jó opus); 
kaggohe- szolgálni (kagge szolga); lpF. ilose- örvendeni ( = f. iloitse-] 
ilo öröm) ; Hlahe- igne candere (lila pruna). Meg kell jegyezni, hogy 
a lappban különösen ezen képzés által készülnek „vminek tartani" 
(magy. sokallani)-féle igék: lpF. arrah-, lp. arahe- nimis maturum 
aestimare (mintegy: koránlani; ara} arrad koránvaló) ; ovduse-} lp. 
autohe- csodállani (oavdo, autó csoda, f. outo); gukkase-, lp. kukkahe-
hosszallani (gukke hosszú); nuokahe- elégleni inuoka elég) ; uccase-
uccáhe- kicsinyleni (ucca, uce) ; anase-, dnahe- sokallani {adna- sok)> 
jallase- bolondnak tartani (jalla) stb. Látjuk itt is, a mit már fent 
is kifejtettünk, hogy „a valaminek tartani" -féle igék nem alkot-
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nak az altalános valamit-tevésidenominativ igéktől különböző osz
tályt, melyre más különös képző mód is szükségeltetnék.— A lapp 
-fa, -he, a mint mondók, mint denominativ képző csak másodrendű, a 
mennyiben az első igealkotó képzőt okvetetlenül elejébe kell gon
dolnunk. Hogy ez a fentebb tárgyalt i képző, már az egész finn 
-itse-rel való egyezésből következik; egyes példákban azonban 
maga az elsőrendű (-£) képzés is mutatható ki, p. o. kaggohe- mellett 
kaggo- (J.fent 20.1.), kedkahe- mellett a IpF. geőgi- teszi az első kép-
zésbeli igét. A továbbképző elem serhe ( = f. tse) hozzájárul mint 
ilyen más eredeti alapigékhez is, s ekkor c o n t i n u a t i v vagy 
f r e q u e n t a t i v értéke van: guoddase hordozni (guodde- hordani 
= f. kanta-), tobdáhe- lassan megismerni (tobde- == f. tűnte-). E szé
riát a finn -tse továbbképző járulék értéke is, melyet fentebb (13.1.) 
még meg nem határoztunk, önként szemünkbe tűnik; mert az -itse 
(oitse)-íéle finn denom. igék jelentéseire (láss példákat fent 13. 1.) 
ilyen frequentativ jellem igen jól illik rá, s egyeseknél még megle
hetősen érezhető, p. o. ahkeroitse-, askaroitse- (házi munkával foglal
kozni), sümikoitse- bimbózni, iloif.se- örvendeni. 

Ugyancsak a fentebbi IpF. -se ( = f. -itse) képző még ujabb 
járulékkal bővülvén, egy -savsa (-savse) összetett képző áll elé, 
mely szintén „valaminek tartani, mondani"-féle igéket alkot : 
Saba^avsa- szépnek mondani (cabba), fastasavsa- utálatosnak ta
lálni v. mondani (fasta), buorebsavsa- jobbnak vélni v. mondani 
(buoreb), unnasavse-, uccasavse- kicsinyleni (== unnase-, uccase-J. A 
járulék, mely a mint látjuk alig módosítja az egyszerű se- ige jelen
tését, legfelebb (a mint Friis, Lappisk Gramm., 129. 1. is tartja) 
azt némileg erősíti, nézetünk szerint nem egyéb mint ugyancsak 
az első frequentativ értékű &-nek ismétlése, még pedig teljesebb 
alakkal -vse, melynek helyes fölismerésére különösen a megfelelő 
déli-lapp alak -hakse segít: vuorahakse- aetate profectum aestimare 
(vuora-), v. ö. tobdahakse- aliquatenus agnoscere (e mellett: tobdahe-). 
Az ebbeli -ks ugyanis, IpF. hangtani sajátság szerint, rendes mása 
a &ro£-beli vs (fs)-nek; maga a ks pedig nyilván egyező a finnben 
ka (sk)-naik hangzó frequentativ képzővel, melyet fentebb a -jfow-féle 
denominativ igékben is kimutattunk (oudoksu-, hyvaksy-); ugyan e 
-kS, v$ KS finn -ks (sk)-hó\ pedig a k, v (f) kiszorulásával, mely p. o. 
az optativusi si-t (e h. -fci, -kei) is érte, a savs elején álló s, s az eb
ből lett -haks-beli h állott elé, mely utóbbi csakugyan a rákövet-
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kezö ks-vél azonos. Minthogy már fentebb a finn -itse béli íse-nek 
lapp -sé-vel ^való egyazon voltát constatáltuk, most végre még az 
is következik, hogy e -tse maga is nem egyéb mint a finn -lese (-sk) 
frequentativ képző, mely i vocalisra következtében íse-vé lett (v. ö. 
hasonló hangváltozást ebben: liska és litsa decipula mustelarum; 
f. itse „maga" = öer. eske; f. kitsas szűk, fösvény, lp. ke$e, lpF. 
gafóe = magy. keskeny). 

A finn -itta, -itta képzőt, a melyben első denominativ i-hez 
causativ -tta csatlakozott, a lappban szintén többnyire az i eltűnté
vel csak -te, a lpF.-ban részint -de alakban is találjuk, mely az 
egyszerű causativ képzővel egyező. Az alapnévszó végvocalisával 
együtt így lp. -ete, -ote, lpF. -ete, ote, és -ede, -ode-n végződő igetők 
állanak elé, melyek közül csak azok válnak el egész biztossággal 
a hasonvégü, de csak egyszerű f. -ta képzésű lp. -ete, -ote, lpF. -ede, 
-oc?e-féle denominativ igéktől ( = f. -aa, -oo stb.), melyek a lpF'.-ban 
is nem lágyult -íe-vel találtatnak : p. o. lp. vekkete-, lpF. vakkete- se
gíteni (vekké segítség) ; lp. lpF. namate- nevezni (f. nimitta ; nama 
név); kudnete-, lpF. gudniete- tisztelni (f. kunnioitta-: kudne honor); 
lp. lpF. gollete- aranyozni (golle arany); lp. lpF. vassote- odio ha
bere (vasse); paggote-, lpF. baggote- capistrum injicere (pagge). 
Azonban a finn -itta-íéle denominativ igék különösebb jelentési 
körét tartva szem előtt, hangalaki kritérium nélkül is meglehetős 
biztossággal kitalálhatjuk a causativ elemmel való, vagyis -itta-íéle 
lapp denominativ igéket. Mindenek előtt ilyenek az azzá-tevési 
igék (== magy. -íí-félék), melyek melléknevekből készülnek: kuk-
kete-, lpF. gukkode- hosszabbítani (-kke hosszú) ; lp. puozpte- meztele
níteni (-50S, -$ok nudus); ucete-, lpF. uccede- kevesbíteni (ucej; 
dnete-, lpF. ánede- augere (adna multus) stb., v. ö. kallete-, lpF. 
gallete- saturare ( = f. kyllitta-) / passote-, lpF. basote- szentelni ( = 
f. pyhittá-). Továbbá olyanok, melyek a „valamivel ellátás" értel
mében használtatnak (v. ö. finn rasvoitta- zsírozni, sonnitta- trá
gyázni, kynittá- tollazni stb.): puoitote- hizlalni, lpF. buoidode-
(puoite kövérség), panete- aculeis instruere (panej ; lpF. daggode-
sározni (daggo) ; lp. nodete-, nodote- megterhelni (node teher) ; v. ö. 
lpF. garvote- ruházni, varjote- fölfegyverezni, lp. hárvete-, lpF. har-
vate- ornare (harv ornamentum). — Ezek ellenében megint az i 
vocalis által nyújtanak hangalaki kritériumot némely -ite, lpF. -ide 
(•ede) végűek* kostite- rancido sapore esse, lpF. gostide- (koste, goaste 
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rancidus); úalgete-, éalgite-, lpF. nalgide- grato esse sapore (-ge 
dulcis); lp. pakcite- fájni, dolere (pakces dolens) ; úuoskite- crudo 
esse sapore (sha crudus) ; sagnite-} lpF. sagne.de- prurire (sanas sca-
bies, petigo); cacite- aquoso esse gustu (cace aqua; ellenben : cace-, 
cacete aqua eluere); lpF. surgide- ágzani, lp. suorgete- (suorge ág). 
Látjuk, hogy ezen -ite} -ide csakugyan mellékalakja a különben 
használatosabb -ete, -ede-nek; a néha különösebb jelentésre nézve, 
v. ö. finn itta-kéjyzé&ü. ilyeneket: punoitta- rubidum apparere, kovitta-
durum se praebere, vihoitta- virere, laete crescere (viho viror 
segetis). 

A finn -sía-nak megfelelőleg a lappban is van -ste, mint deno-
minativ igeképzö, megelőző a, o, e alapnévszói végvocalissal, úgy 
hogy -aste, oste, este igevégek lépnek föl: lp. kvelaste- pisces abun-
dantius capere; lp. lpF. suovaste- fumigare (suova füst); lpF. suop 
palásté- seperni (-al seprű); pastaste- forcipe arripere (pást, -a for-
ceps) ; úddaste- szükségelni (nddaj, lemaste- victu tenui uti (lema 
leves); lpF. fatmaste-, lp. fatmeste- ölelni (-me) ; lpF. gaföaste- kör
mölni (gaffia); lpF. ríuolaste- nyilazni, nyíllal lőni (nuola); 
vuojgnaste- lélegzeni (-gna spiritus); —• lp. lapposte- mohot szedni 
(lappo) ; lp. oddoste- újítani (od, oddoj: lp. lpF. nannoste- erősíteni 
(nanna, nannok) ; •—lp. cekkeste- incisionem facere (cekke, -kka) ; 
lp. cdlgeste- földeríteni, magyarázni (cdlg), sobbeste- baculo incedere 
(sobbe). •— Hogy st a lappban sem igazi denominativ képző, hanem 
csak mellékjellemet köt egy már alakúit igéhez, azt mindjárt a 
finn kalasta-val egyező kvelaste- példa mutathatja, meg az hogy 
fatmeste-, fatmaste- mellett van még a lappangó (-te, de = f. -ta) de
nominativ .képzéssel való fatme- ige is (I. fent 19. 1.), s e szerint, a 
képzés alakulását tekintve, fatmeste, fatmaste-t megelőző egy tel
jesebb fatmeteste, fatmadeste- alakot kell fölvennünk. Hasonlóké
pen megelőző *- képzést, mely a lappban -e, o- igevégeket hoz elé, 
vagyis a finn -ista, -oista-n&k megfelelő denominativ igevéget fölis
merhetünk ezekben; oddeste- (f. nudista-), cdlgeste-, nannoste-, ki
vált miután sí lpF.-ban még meg is vannak ezen i- képzésű első 
denominativumok: cilgi-, nanni-. Minthogy ragozásban és tovább
képzésben az e igevég nagyrészt a-vá lesz, meglehet hogy -aste vé
gűek is megfelelnek finn ísta-féléknek, p. o. gaföaste-, a finn kynsi-^ 
kynsiste-le- ellenében (ettől: kynte, kynsi = gaffia). — Még meg 
kell jegyeznünk, hogy a -ste képzés a lappban különösen frequen-
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tativ továbbképzéssel (stallé) „aliquem agere v. simulare^-féle igé
ket alkot: lp. saigastalle- fösvénykedni (saige), stuorastalle- kevély
kedni (mintegy: nagyolkodni: stuora nagy), tnanastalle- timidum 
esse (mana infans); lpF. olmaistalle- emberkedni, noaidastalle- va-
rázsolkodni (noaide varázsló); lp. laikastalle- lustálkodni (laike). 

Mielőtt most az ugor nyelvek keleti csapatjához fordulnánk, 
még ki kell emelni, hogy a finnben, mint egyéb eredeti igék, úgy az 
egyszerű denominativ igék is felette gyakran -ele-íéle frequentativ 
továbbképzéssel használtatnak, habár a nélkül is, hogy ez által saját-
képi denominativ képzés látszata keletkeznék, a milyent az -itse, 
lapp -se- képzővel alakuló denom. igék csakugyan élénkbe állíta
nak. A -ta, -td, -aa, -ad -00, -uu végű igék mellett álló frequentativ 
alakok így: -tele, -aele, -dele, -oele, -uele (-aile, -aile, -aile, -uüej-n 
végződnek, p. o. sairastele- (sairasta-: sátras), harrasfele- (sta-: 
harras), hyvdile- (hyvdd-: hyvd), harjaele- v. harjaile-(harjaa-: 
hwja), vihaele- v. vihaile- (vihaa-: viha), kokoele- v. kokoüe' (kokoo-: 
kohó), aaltoele- v. aaltoile- (aaltoo-:aalto), loruele- v. loruile- (loruu-, 
lorua-: loru) stb. Néha az ilyen frequentativ alak használtabb mint 
az egyszerű denominativ ige, s ekkor csakugyan némileg az a lát
szat áll elé, hogy az egész -ele, -ile-féle ige, az alapnévszóhoz képest 
tiszta denominativ képzés, így p. o, silmaile-, syleile-, hyvdilt- majd
nem kizárólagosan használtatnak az egyszerű képzésű sVmdd-, 
syled-, hyvdd- helyett. Az -ele frequentativ képző tehát oly factor, 
melyet ha még nem épen a finnben, de meglehet egyéb ugor nyel
vek denominativ igeképzéaéaek fejtegeiésében mint módosító mel
lékképzőt tekintetbe kell vennünk. 

A m o r d v i n n y e l v hangrendszerében vocalisközi finn 
í-nek, úgy mint a lappban is, megint t, illetőleg d felel meg. így a 
finn parti tivusi -ta, td a mordvinban is -da (do, de), s ilyen alakját 
várhatjuk a -ta, -td finn denominativ igeképzőnek is a mordvinban. 
És csakugyan megvan a mordvinban -d, vagy végvocalissal kiegé
szítve -d'i, -de (erza-mordvin [mdE.] -do, -de) mint valamit-tevő igé
ket alkotó denominativ képző, mely e szerint tökéletesen a finn 
-ta, ta-vel egyező, p. o. s'ormad'i-, mdE. sormado- hímezni, írni: 
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(áorma hímzés, czifraság); mdE. nezede- támasztani (ne%e támasz), 
md. mdE. tárdede- nyűgözni (tárdá, tdrde nyűg ; mdE. lázde- hoz
zátoldani (laze toldalék ; .=: f. Hsad-, ettől: Hsa) ; md. mdE. lemde-
nevezni (lem, lemé név); kstirde-, mdE. scerde- fonni (kistir, scere 
orsó; v. ö. finn kehraü-); md. in$ede-} mdE. ingzede- gyalulni (ingz 
gyalu); samMrd'i-, mdE. camordo- sántítani (sam'ir, camor sánta). 
Kemény consonanssal érintkezve van d helyett t ebben : ovsta- föl
kantározni (öves, ovs kantár). 

Ilyen mordvin igék mint mora- dalolni (mor, mdE. moro dal); 
vajma-y mdE. ojma- lélegzeni (vajmd, ojme lélek, lélegzet), per?a-, 
mdE. pUa- bekeríteni {perd, pvfe kert) , sulma- csomóba kötni 
(sulma, mdE. sulmo csomó) sed'a- hidalni (sed', sede híd); mdE. 
kockára- lábával megrúgni (-ra sark); mdE. koza- köhögni (koz kö
högés) ; halma- temetni (kalma, mdE. kalmo sír), kariksa- fölfűzni 
(kciriks gyöngy füzér) ; mára- rakni (mar rakás, csoport); soka- szán
tani (soka eke); karksa- övezni (karks öv) — jelentésüknél fogva 
nyilván denominativ igék, még pedig áll a képzés abban, hogy az 
alapszó (néha el is tűnt) rövid végvocalisa helyébe a lép, mely a 
ragozási alakokban többnyire megmarad (p.o. praet. 3. -as). Ezen 
a, ha nincs is megnyújtva, mégis a moksa-mordvin rövid szóvégi 
a,á' = erza-mordvin o, e-hez képest hosszú vocalissal ér föl, s eleve is 
gyanítható, hogy az két külön vocalis összeolvadásából ered. Milyen 
természetű lehet ezen -a, láttatja azonban egyszeriben némely egyéb 
-a végű mordvin ige, melynek a finnben -aa, -oo == eredeti -ada, 
-oáa-féle felel meg: sala- (praet. salas) lopni = f. salaa- titkolni, 
(lp. suolade-) • md. koma- lehajolni = f. kumoa- (kumoo-) dőlni; 
vaja- sülyedni = f. vajoa- (vajoo-); mdE. vasta- találkozni (karso 
vasta-r eleibe menni) = f. vastaa-. E szerint a mordvin -a végű de
nominativ igék egészen olyanok mint a finn -aa végűek, azaz tu
lajdonképen -o]ff, képzővel valók, melynek consonansa két vocalis 
közül kiszorult. Az egyszerű t (d)-mls, ily eltűnése nem oly rendes 
és szabályos ugyan a mordvinban mint a finnben, de nem is pél
dátlan, így a md. jaksáma, mdE. jdksamo „hideg" szónak á} a-ja 
az egész finn -eta melléknévi szóvég helyén áll (vagyis jaksáma e 
h. jaksada-ma, v. ö. cer. jüHtö = jaksada; lásd Nyelvt. Közi. VI. 
400). A fentebbi kockára- igéhez, melynek alapszava is már arány
lag hosszú a-n végződik, csatiakozhatik még: kuja- kövéredni 
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(mint denom. ige „kövér[ség]et tenni, vagy teremni"), ola- halvá
nyodni (kéj® kövér, ola halvány). 

Képzotelen mordvin denominativ ige van azonban olyan is, 
melyben az alapnévszó végvocalisa meg sincs nyújtva, p. o. md. 
ta,ste-} tasti- jegyezni (tasta jegy), mdE. peel'e- vésni, metszeni (mdE. 
peeT} md. pejelTzés). Ezekben is lappangó d képzőt gyanítunk, akár 
megelőző hosszabb a-ból rövidült itt az ige végvocalisa, a mi a 
mordvin nyelvnek vocalisgyengítésre és kiszorításra való hajlan
dósága mellett elég valószínű (v. ö. mdE. koza- ellenében md. koz'i" 
köhögni, és mdE. copoda- sötétedni = md. sopid'i-, ettől: copodo, 
$obda sötét), akár úgy mint mdE. vctco-ban e h. vacodo éhes (md. 
vaca,vacida) a melléknévi -do végszótag, a fentebbi igékben is egye
nesen a -d (d'i, do, de) képző kopott el (v. ö. a fent idézett tardede-
mellett szintén tdrde- is mint ige). E szerint ezen azonoshangú, igék 
és névszók közül is; mdE. hálgodo- keményedni és kalgodo kemény ? 
md. nahsadi-, mdE. naksado- rothadni és nahsada, mdE. naksado 
rothadt; md. náctii-, mdE. nacko- ázni (nacka; -ko nedves) — az 
igét csak a megfelelő névszóból származottnak tekintjük. 

Az imént tett észrevétünk, miszerint a mordvinban rövid (% e, 
mdE. o, e) végvocalissal való igék is váltják föl az a-végü deno-
minativumokat, egyszersmind egy másik mordvin denominativ ige
osztály képzésmódját segíti megfejteni. Vannak ugyanis -Igad-
(végvocalissal -Igad'i, mdE. -Igado) v. -Igéd- féle igék, melyek több
nyire melléknevektől képeztetnek, s valamilyenné levest fejeznek 
ki (magy. -ül, -odik- félék). Szintilyenek vannak csupán csak -gad 
(-kad) képzővel- is. Példák: a ) eckalgad- vastagodni (ecka), mdE. 
ackelgad- (acke vastag) ; mdE. od'ügad ujúlni (od új); orfyalgad- éle
sedni (or%a éles,) Mrhkalgad- mélyedni (kirhka), htijalgad- kövé-
redni (kuja) ; md. mdE. kuvalgad- hosszabbodni, továbbfolyni (kuva-
ka hosszú) ;*md. sohdalgad-, mdE. copudalgad-, copolgad- sötétedni 
(sobda, copodo sötét) ; hwalgad-, mdE. covilgad vékonyodni (suva, 
cova) ; tajhalgad- keskenyedni (tcijnci); md. t'oMalgad-, mdE. soz-
dilgad- könnyebbülni (-%da): md. mdE. t'uzalgad- sárgulni {tuza, 
íuia) ; mdE. tustolgad- sürüdni, sürülni (tusto) ; md. mdE. btalgad-
nehezedni (sta-ka nehéz) ; mdE. viskalgad- kisebbedni (vHkine ki
csiny, diminutivuma ennek: * viske); mdE. ormálffad- betegedni 
(orma betegség). — b ) mdE. azargad- dühös lenni (azar) ; at'askad-
sietni (afaza gyors); erdaskad-} mdE. rudaskad- sárosodni (erdas, ru-
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das sár) ; ozalgad- rosszabbúlni (ozal) • kal'iskad- kopaszodni (kaVű) ; 
mdE. kelejgad-, kelevgad- szélesedni (kelej, kelev) ; kickirgad- görbedni 
(-ir)'j jakntergad- vörösödni (jakster) • md. sok'irgad, mdE. sokorgad-
vakúlni (sok'ir, sókor vakj ; p'dlaskad- megdühödni (falas dühös) ; 
mdE. vaúskad- tisztulni (vaíiks) ; valas'kaá- síkossá lenni (valaz'd 
síkos), mdE. rav%kad- feketedni (ravzo feketej, kozagad- gazdagodni 
(koza.J Ezen a) alatti igékben az -Igád képző előtt van többnyire 
olyan a, mely egyszersmind az alapnévszó végvocalisa; vagy más 
vocalis, mely szintén már az alapnévszó végén tűnik föl (o, e); de 
néhány igében van az -Igád képző előtt a, alapnévszóbeli o, e mel
lett is : visk&lgad, copudsílgad-. Noha tehát ezen igéknek képzöré-
sze -Igád előtt alig jelen meg egyéb igeképzésnek nyoma, mégis 
kell ilyent, még pedig denominativ-képzést lappangónak tekinteni, 
miután az -Igád voltaképen nem is viselhet denominativ képző-
functiót, hanem csak m e g l e v ő i g é t képez tovább, a mint kitet
szik ezen igen világos példából: vizd'elgad- elszégyeüeni magát, 
ettől vizd'e- szégyelleni, szégyenkedni. Áll pedig az egész -Igád a 
-le frequentativ (=== finn -ele) és -gad inchoativ képzőből, mely 
egyébként is még eléfordúl a mordvinban (p. o. mdE. avargad- el
kezdeni sírni: avarde- -sírni; md. ser gad- elkiáltani magát: sere- ki
áltani ; mdE. covorgad- összekeveredni: covora- keverni; mdE. pu-
vurgad- fordulni: puvura-, púra- tekeregni, örvényezni; md. salgad-
veszekedésbe eredni: s'alt- veszekedni; md. mdE. t'urgad- vereke
désbe eredni: íur'i- verekedni). Megvan ezenfelül az inchoativ -gad 
nélkül, csak frequentativ -Z-vel készült denominativ igeképzés a 
fentebbi -Igad-téle mellett némely -Ima, mdE, -Imo végű nomen 
verbaleban, mely nomen abstractum gyanánt szolgál: k'irhkalma 
mélység (tkp. mélyedés, v. ö. k'irhkalgad-), kuvalma, -Imo hosszúság 
(így is kuvalgadmó), tajnalma keskenység; stalma} mdE. stalmo (és 
stalgadmó) nehézség. Ebből az -Igad-nak összetett volta és igazi 
értéke eléggé kiviláglik; a gad-nak. külön értéke ezenfelül még az 
által is lép elé, hogy l-en kivül más igeképző is találtatik előtte, 
p. o. s, s ebben capaskad, capaskad- savanyodni: cápa- savanyúnak 
lenni. Az első képzésű denominativ igét, melyet -Igád előtt föl kell 
vennünk, azonban meg is van még önállólag p. o. a kujalgad- ige 
mellett, t. i. kaja- kövéredni, hízni (ettől htja); s ezen első képzésű 
igéken, melyek jelentésükre nézve körülbelül a magy. zöldelleni, 
kékelleni- félékkel egyeznek, az -Igád és különösen -gad általjob-
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ban kiemeltetik az azzá-válás -féle raellékjelentés, miszerint a kép
zésnek egyes fokozatait úgy értelmezhetjük, hogy p. o. kuja- tkp. 
„kövér lenni (fett sein), kujal- u. a. (folyvást), kujalgad- kövérleni 
kezdeni, kövérségnek indulni = kövéredni". így ormalgad- „meg
betegedni" mellett az orma-, ormai- igék, ha megvolnának, bizo
nyosan „aegrotare" jelentéssel volnának. V. ö. az -alma féle ab-
stract neveket : stalma „nehézség" tkp. „das schwer-sein", míg 

- stalgad- szorosan „schwer zu sein anfangen" = „schwer werden". 
—• A mondottak után, melyekből a -gad képzőnek valódi értéke az 
-Igád féle másodrendű denominativumokban eléggé kitűnik, már 
önként az is világos, hogy milyen természetűek a fentebb b ) alatt 
felhozott csak gad-YsX készülő denominativumok. Ezek ugyanis az 
-Igád- képzéstől csak abban térnek el, hogy a közvetítő frequentativ 
l elmaradt, s az inchoativ -gad egyenesen a lappangó képzésű tu
lajdonképi denominatív igéhez járult, mely most ugyan egyszers
mind az .alapnévszóval egyező. E szerint p. o. sokirgad e h. való: 
sokíra-gad, melyből utóvégre az -a épen úgy szorult ki, mint p. o. 
puvurgad- ban, ettől: puvura-, vagy számos -se féle frequentativ 
igékben, melyek az alapige a végét elvesztik, p. o. jakse- (e h. ja-
kase-) ettől: jaka- járni. 

Egy másik mordvin denominativ képző -ja, főleg oly igék 
képzésére szolgál, melyekben a „valamit tenni" jelentés különö
sen úgy értelmeződik, hogy „valamit teremni, szülni, magából elé-
hozni, magára fölvenni" (vagyis magy. borjaz-, bimbóz, csíráz- féle 
igék). Példák : alja-, alija- tojni, ova parere (al tojás); md. vazja-, 
mdE. vazija- borjadzani (vaz borjú), vasija- csikót elleni (vasa, 
mdE. vasé csikó); mdE. verisija- bárányozni (veris); mdE. levksija-
megfiadzani ilevks kölyök, madárfi), mdE. purcija- malaczozni 
(purc); lopaja- levelezni (lopa lomb levél): pekija- terhesedni (jpeka 
has); sinija-, mdE. cineja- büzölni (Und, ciné bűz); verj a-, mdE. 
verija- vérzeni (ver) ; kaíja-, mdE. kdzija- haragudni (kaz harag) ; 
md. ervcija- nősülni (erva nő,feleség); sovja-, mdE. covija- habzani, 
(sov, cov hab, spuma); drdasja-, ardasia- sárosodni (-as sár) ; sdmenja-, 
md. cemenija- rozsdásodni (-en rozsda); mdE. kulcunija- penészedni 
(-un penész) ; sumija- eladósodni (suma, sum adósság) ; salja- sóasá 
lenni (sal só) ; mdE. sodija- kormosodni (sod korom) ; mdE. nolgija-
taknyosodni (nolgo takony), mdE. ojmr'fa- föléledni (ojme lélegzet), 
vardja- lyukadni (vara lyuk). Könnyen meglátszik, hogy mind ezen 
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igék, noha "itt-ott a fordítást melléknév segítségével kellett eszkö
zölni, valóban valamit-tevő denominativ igék, mert ha p. o. alja-
a. m. „tojást tenni", akkor az ugyané képzővel készült sodija- is 
szorosan fordítva „kormot-tenni" azaz: „kormot teremni, elé-
hozni, k. kapni" = ykormosodni". Meglátszik továbbá első tekin
tetre (különösen a fiadzásra vonatkozó igéket tekintve), hogy a 
mordvin -ja képző ugyancsak a finn és lapp -i képzővel egyező 
és azonos, a melynek fentebb már gyanított s részint a lappban fen 
is levő teljesebb alakját (-ja, ja, lp. -jé) tisztán állítja elénk. Meg
felel e szerint egy finn -itse (lapp -'sej-féle denom. igének a mord
vinban egy ilyen -ja képzőjü igéhez tartozó frequentativum a finn 
-íse-vel egyező frequentativ képzővel, a milyen p. o. káz „harag" 
mellett: kazjese-, ettől ka&ja-. Hasonlóképen -itta-íéle finn denomi
nativ igének megfelel mordvin ja- igének causativuma f-ftt = f. 
-tta képzővelj, a milyen p. o. erdasjaft'i- (sárosít, megsároz) e mellett 
erdas sár, de közvetlenül ettől: erdasja-. Ilyen causativumok(-jaftz, 
-javto) néha az illető -ja-ige nélkül fordulnak elé, s ilyenkor szint
úgy mit a finn -itta-íélék első képzésű denominativumoknak tűn
hetnek föl, p. o. vajjaftz-, mdE. ojjavto- megkenni {vaj, oj vaj, zsír), 
mdE. -pilijavto- fülön csapni (püe fül); mdE. stajavto- viaszolni (sta 
viaszj, mazijafti- szépíteni (mazi szép). 

A mordvin -ja} eddigelé azon denominativ képzőnek, mely a 
finnben mint i lép föl, található legteljesebb alakja. De úgy lát
szik, hogy még ennél is az eredetihez közelebb áll egy -ga alak, 
mely ezen mdE. igéből fejlik ti: algando- tojni, ova parere = 
alja-, alija- (al tojás). Az nd ugyanis igen szokott mordvin frequen
tativ képző, s így csakugyan maradt alga- = alja-. A -^a-nak e 
fölfogásában megerősít még az is, hogyha mellett eléfordúl egy-
értéküleg -ksto is, mely megint a finn -kta (i-std) denom. képzővel 
egyezőnek mutatkozik, s ennél fogva' &-jával a finn -i, md.'-ja-nsik 
felel meg, melynek e szerint is előbb -ga-nak kellett lennie (-ksto 
ebből: -g-sto, -ga-sto =• -ja-sio, f. -i-sta) ; példa: mdE. uroaksto- nőt 
venni (md. ervaja-; ettől: urva, ervei nő, feleség); md. kírgakst'i-, 
kurgaksti- fel böfögni (kurga száj, k'irga nyak). 9) 

9) Ezenkívül -sta (sto, -sté) igen ritkán mutatkozik, mint denominativ ige-
képzö', p. o. mdE, anoksta- készíteni (anok kész) ; mdE. viedste- igazítani, egyene
síteni (viede egyenes, igaz); md. paksla-, mdE. joeksta- erősíteni, bezárni (pak, pek 
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Denominativ képző gyanánt föltűnik még -nd (-nde, -ndo) 
ezen mordvin igékben : kirinde- összegömbölyödni (kÍ7'd, mdE. kire 
gombolyag), mdE. cumondo- vádolni (cumo bűnös, bűnösség). Vol
taképen itt lappangó denominativ képzés van, nd frequentativ elem
mel, melyet az imént magyarázott mdE. algando- igében is találtunk. 
— Ugyanily functióban találjuk a -le frequentativ képzőt, ezekben: 
asele-, jasele-, mdE. eksele- fürödni (ásd, mdE. ekse hűvös), mdE. no-
lazle- sikamlani, csúszkálni (nolaza síkos). Hasonlíthatók a fent (25.1.) 
kiemelt finn -aile, -eile végű frequentált denominativumok. 

A c s e r e m i s z b e n szintén találunk még, bár kevesebb 
számmal, valamit-tevő denominativ igéket, melyek -d} illetőleg az 
alapnévszó véghangzója szerint, -t képzővel készülnek; végvoca-
lissal kiegészítve a képző -de, -do, -do} a megelőző vocalisok szerint 
(Hegyi-cser. dialectusban súlytalan a is fordul elé == Erdei-cser. 
6); kevés kivétellel ezen igék az -em- féle praesens-ragozást köve
tik, melyhez a legtöbb átható ige tartozik. Példák: lümd- (lümde-) 
nevezni (lüm név) ; sinz'ald- sózni (sin%al só) ; pörömd- szegélyezni 
(pörem szegély) ; turnust- (tumusto-) foltozni (turnus folt) ; poldost-
begombolni (poldos gomb) ; komdost- befedni (komdos fedél); jukt-
hangoztatni, hívni, olvasni (juh hang); sied- [praes. am] ezüstözni 
(sí, síd ezüst) ; sörtúed- [am] aranyozni] (sörtúe); lümed- [am] eny
vezni (lümö)\ további frequentativ képzővel: kurmustal- markolni 
(kurmus marok). Hogy ezen denominativ -d képző egyazon a finn 
-ta, -td (-da} &a-\ 'a, a) képzővel, melyet már három ugor főnyelvben 
megtaláltunk, megbizonyosodik maga a cseremisz nyelv hangviszo
nyainál fogva is. Á cseremisz ngyanis egyéb ilyen vocalisközi egy
szerű finn í-nek, a milyen a -ta képzőbeli, még elég esetben szin
tén d-t állit ellenébe, p. o. volgodo világos — f. valkea (e. h. valketa), 
raíkeda erős = f. rohkea (e. h. rohketa) 1()), v. ö. cer. kudo ház = f. 
koto, cer. ket} kid = f. kate kéz; vüt, vüd- = vete víz; meg a 2. 
egyesi személyragot, cser. -d == f. -si} e h. ti. 

erősen). Meglehet hogy ezekben lappangó -űt-képzés előzte meg az -sí -t, de az is 
hogy -sí e helyett van -kst ( = f. -ista), kivált ott, hol az alapnévszó is k-n végződik. 

10) Egyéb ilyen végű cseremisz melléknevek: catkada kemény, erős ; 
cücküdö sűrű, gyakor ; tÖgede apró, nugudo sűrű ; pengédé erős ; peskede fösvény 
viskede híg, pelkedá sötét, loskudo gyenge ; kanda kék, kumda széles, jükstö hideg, 
toíto régi. 
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Ámde aránylag még gyakoribb eset a cseremiszben az, bogy 
egyszerű vocalisközi t (ugor d), különösen a szóvég felé, egészen 
elenyészett, a mint ez már a finnben is nagy terjedelemben történik. 
A finn vete (vedé), md. ved ellenében áll ugyan vüd, de mete, md. med 
méz-nek a cer. mü felel meg j cer. kuem szövök ;=5 f. kudon, uo új 
== f. uute, md. oá ; legnevezetesebb pedig ilyen t (d)- elenyészés 
eléfordúl a cer. -ás infinitivus-végben, melynek a-jában az igető 
végvocalisa s egy -ta, ta- féle nomen verbale-nak képzője rejlik 
(p. o. kondás — f. kantaaksi, e h. kanta-ta-ksi, kantadaksi), meg a 
hasonló keletkezésű cer. -en gerundiumvégben. (íonden — f. kan-
tatn, e h. kantádén), v. ö. Nyelvt. Közi. IV, 85. 90. A cseremisz nyelv
nek ezen hangtörténeti viszonyánál fogva oly cser. igéknek is 
melyek jelentésüknél fogva denominativumok," de meglátszó képző 
nélkül vannak, lappangó -d képzőt lehet tulajdonítanunk. Ilyenek 
p. o. mur- (muro-, praes. murem) énekelni .• mur, mor ének (v. ö. mord. 
mora-: mor); síidür- fonni: südür orsó (v. ö. md. kstirde-, f. kehrcia-, 
e h. kehreidd-: kstir;kehra); sokt- (pr. -am) szitálni: sokte szita; enger-
(pr. -em) horgászni: enger horog; sope- savanyodni: íopo savanyú 
(v. ö. md. cápa-); pec- [em] bekeríteni: pece kerítés ; lum- [am] ha
vazni (lumes hó esik): lum hó]jur- [am] eső esik (jures)ijiir eső; 
sor- [am] szarni: sor szar; kui- [am] hugyozni: kuz (k, vüt) húgy : 
üps- [em] szaglani: üps szag: püz-, pass. pu&ald- izzadni: piiz (p. vüt 
izzadság). 

Eléfordúl cseremisz denominativumokban mint meglátszó képző 
l is, melyet első tekintetre a d képző módosulatának lehetne venni, 
ha ez ellen nem szólna a cser. nyelvnek a d— l- féle hangváltozás
tól eléggé határozott idegenkedése 11). Ezért ezen cser l- ben nem 
az igazi denominativ képzőt, hanem a valamennyi ugor nyelvekben 
szintén uralkodó frequentativ Z-et látjuk, mely mellett (előtt) az ere
deti denom. képző úgy lappang, mint a finn -aile stb. végű frequen-
tált denominativ igék végében (Tent 25. 1.). Ilyen cser. denominati
vumok: lupsal- [am] ostorozni: lups ostor; tünal- [am] kezdeni: tűn 

lx) A d—l hangváltozás kedvelése az ugor nyelvek közt, mint alább is 
fogjuk látni, különösen a zürjén-votjákot, de még inkább az osztják-vogul cso
portot jellemzi. Egyelőre csak egy-két példáját hozzuk föl: finn icute, mord. od 
új = zürj. v'iY; f. sydame- szív (cer. éiím) = zürj söfó'm, votj. éulem ; f. mele- méz 
= zürj. ma és mai'a ebben : mal'a-z'i, mal'a-mus méh ; md. cer. kudo ház — vog. 
kvol; cer. kod-, lapp kvode- hagyni = vog. kul-, stb. 
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alap, kezdet; umal-, cserH. amal- [em] aludni: omo, om álom ; cserH. 
utal- övezni: üstö, H. ista öv; tazal- [em] kövéredni: taza ; jükstül-
[am] fürödni (tkp, hütözni): jüksíö hideg; podal- szegezni: poda 
szegj puzarl- gyalul: pi/zar gyalu; cserH. kirtnil- meglánczolni: 
kirtiíe, kiríni vas. i a) E mellett azonban nem szabad felejteni, hogy 
a cseremiszbe idegen nyelvből is kerültek l- képzésű igék, t. i. tö
rök -la, -le képzőjü csuvas igék, melyek alapszóstúl már mint 
kész igetők vétettek át. Nem épen képtelen állítani, hogy ilyenek
ről az l képző egyik másik cseremisz alapszóra is ráragadt (p. o. 
pusíarl-, kirtnil-)} ha tekintetbe veszszük, mennyire elegyedett össze 
a cseremisz nyelv török és csuvassággal, oly annyira hogy nem 
csak számos egyszerű török ige ment át a cseremiszbe, hanem tö* 
rök képző is, mint -luk, -sir, -dar találtak eredeti cseremisz szókon 
alkalmazást. Lásd erről NyK. III, 421—423. Biztosan cseremisz 
igék azonban mindenesetre azon l képzőjüek, melyeknek praesense 
-am, minthogy egyéb átvett török igék mind az -em-ragozáshoz 
csatlakoznak. 

Néhány cseremisz denominativ igén a valamivé válást -^kép
zővel látjuk kifejezve: susurg- [em] megbetegedni, megsérülni: susur 
beteg, megsérült; kagerg- görbedni: kager; pügürg- meghajlani: 
ptígür görbehátú; cumurg- halmozódni, gyűlni: cumicr mind együtt, 
egész. Ez igéknek inchoativ jelleme, úgy látszik, a g- ben gyöke
redzik, mely mellett denominativ igeképző lappanghat; kétség nél
kül ezen y-féle igeképzés egyező a mordvin gad- félével (p. o. 
kickírgad- görbedni: kick'ir, 1. fent 29.1.), olyképen hogy a cser. alakot 
g-} p. o. 1. praes. -gem egy hajdani * -gedem- bői rővidültnek kell 
tekinteni (v. ö. cer. vem e helyett: *vedem = f. utime, vog. valem). 
A cser. g-íé\e denominatívumok ezen fölfogása, illetőleg mordvin 
gad- félékkel való egyeztetése, még bizonyosabbá válik az által, 
hogy ezen -^-képzés még ugyanazon összeköttetésben is szerepel 
mint a mordv. -gad, t. i. frequentativ l-vel -lg- alakban = mordv. 
-Igád, a mi által szemmel láthatóvá lesz, hogy a g-nek igazi értéke 
nem a denominativ functio. Ilyen eset p. o. sücalg- kormos színt 
kapni (süc korom), v. ö. mord. sobdalgad-, mdE. copudalgad- söté-

ir) A cser. jühstül- ezen fölül egyezik ezen mordvin igével; eksek-, jasele-
(fent. 31. 1.) és tazal- mellé állhat a mord. kojalgad-: koja, melynek -l képzőjét 
szintén frequentativnak ismertük föl. 

NYELVTÜD. KÖZLEMÉNYEK X. O 
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tedni (Sobda, copudo sötét). — Midőn végre ilyen g- féle denoraina-
tiv igék mellett szintén -ge végű melléknevet találunk, p. o. joksarg-
vörösödni, uzarg- zöldülni: joksarge vörös, uzarge zöld: — ez utób
bit nem lehet igazi alapszónak venni, melyből a g- féle ige képző
dött, hanem a melléknév maga is csak az igének származéka (rö
vidült participiuma, amelyben jellemző az e végvocalis == mord. 'i, 
i part.). E viszonyt elénk deríti a joksarg- igével egyező mordv. 
jakstergad- ige, ettől jakster vörös, melynek cer. joksar felel meg 
(míg véleményünk szerint a teljes joksarge == md. jakstergadi 
lenne). Ugyanez alapon találják magyarázatukat némely -alge 
végű cer. melleknevek, melyek tkp. nem használt -lg- féle igék (v.ö. 
sücalge = mord. -Igád) participiumai: osalge fehéres: oso fehér 
(v. ö. mordv. aíolgad- fehéredni), semalge feketés: seme fekete. *3) 
— A-g féle denominativumok causativumában maga ez a -g képző 
is, megelőző consonans után, kiszorul: kagert- görbíteni (kagergt-
helyett: kagerg- görbedni), joksart- vörösíteni stb. Ezen causativ 
alakokban tehát csak -t maradt meg a mord. -gaft ellenében (jaks-
tergaft- = joksart.) Vocalis végű alapszó után megvan még a g 
mint k, ebben: erekt-, cserH. irekt- tisztítani {ere, ire tiszta), melyben e 
szerint kt nem csupán a teljes causativ-képző. 14) 

A cser. -g (k)-vak. imént fölismert inchoativ értékét ( = 
mord. -gad-) tartva szem előtt, egy sk-{é\e denom. képzésre, a milyen 
sedesk-[em] haragudni (sede harag), egyszeriben megtaláljuk a 
mordvinban az analógiát: capaskad-, capaskad savanyodni (capa-
savanúynak lenni), mely igének -s, s-kad képzője frequentativ és in
choativ értékű; hasonló combinatio gyakori a lappban, hol nem 

13) ¥yilván ilyen inchoativ-jellemü denominativumok még ezen igék is, 
noha az illető alapszók már nem találhatók a cseremiszben : lazerg- nedvesedni, 
sazerg- csorbásodni, kupturg- ránczosodni (Finn-ugor szóegy. 251. 82.), ponosk-
punuík- penészesedni; továbbá : rümbalg- szürkülni (v. ö. rümbük szürkület) ; 
amirg- piszkosodni, podorg- eltörni (frangi). Megjegyezhető', hogy -ge nélkül az 
egyszerű alapszó is fordul elé mint melléknév, p. o. kozarge mellett kozar {kozar 
tója hegyes bot, k. párna mutató ujj) ; cser. jaksar, e mellett r joksarge (jaksar 
samak). 

M) Causativ igék, melyek -gr-féle denominativumot föltételeznek : kózarl-, 
kasari- hegyezni: kozarge, kasarga, -ar hegyes; kustalt- könnyíteni: kustalga 
könnyű ; s jóformán ezek is : Xavért- sárosítani (lavra sár), mundurt- fölgombolyí-
tani (mundara gombolyag1). 
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ritkán az inch. -goat ( = md. -gad) képzőt s előzi meg: p. o. 
vagjolisgoatte- elkezdeni vándorolni, ettől vagjole- vándorolni. E sze • 
rint gedesk-hen az s-k- szintén másodrendű képzők, lappangó deno-
minativ alapképző mellett. Hasonló alakulásúnak látszik még: 
hvesk- „hervadni" (alapszó hiányzik). 

Elszigetelt denominativ képzést mutat föl a cseremiszben ezen 
ige: muriz-[em] tojni: muno tojás. Az w'-nek jésítése könnyen 
eszünkbe juttatja a finn muni- igét (piuna tojás), mely -i (-ja, jé) 
denom. képzővel készült, s bátran a frequentative megbövült -itse-
vel is készülhetett volna: munitse-. Ez utóbbival láthatólag egyező 
a cser. muúz- (muni-z'e), minthogy a z egyebütt is eléforduló cser 
frequentativ képző (v. ö. onz- nézni, melyből az on- = mord. van, 
nézni); s így megtaláltuk a finn -i (ja-, jé) -féle denominativ kép
zésnek biztos nyomát a cseremiszben is. 

Ugyané képzés azonban rejlik még néhány -st- féle deno-
minativumokban, megelőző e vei (-est), melyekkel egyező a finn -ista 
szintén az 4 denominativ alapképzőn nyugvó képzés (1. fent 15. 1.). 
Példák: songest- [am] habzani: song; sojest-, sajist- [am] hazudni, di
csekedni (sója, saja hazugság), omest-[am\ álmában beszéllni, cserH. 
ásitozni: (omo álom); utest- növekedni (uto, itta fölös) ,• taust- [em] 
hálálni (tau hálaj. Ha ugyanis-sí magához az alapszótőhöz járul 
vala, mindenesetre omest, songest, ütést helyett omost, songost, utost 
alakok keletkeztek volna cseremisz hangrendszer szerint; az e 
tehát lappangó i (je) képzőre még eléggé határozottan rámutat* 5). 

A z ű r j é n é s v o t j a k b a n , mely két nyelv egymáshoz 
még oly közel áll s alakjaiban olyannyira egyező, hogy egy fő-

1S) Valamikor ezen -st képzővel a cser. est-em „tenni, csinálni igét azono
sítottam (Ny. K. IV, 59.) s; evvel a finn -ista-t is magyaráztam. Nem tekintve ez 
utóbbinak most fölismert másféle eredetét, még megjegyzendő, hogy az est- igé
nek alkalmazása, mely magában véve elég valószintt volna, mégis más alakot 
idézne elé : összerántva van p. o. pasa-estese dolog-tevő, ezzé : pasaslese (nem 
pasestese), a mi szerint legalább sojest- helyett sojast- kellene. Megjegyzendő to
vábbá, hogy -st denominativ functión kivül is fordul e lé : küest- sütni (kü-am 
érni : v. ö. még Ny. K. IV, 53.) ; s végre hogy az est- igének nem ez az eredeti 
alakja, v. ö. a cser. list- mellékalakot, és votj. léét- csinálni, építeni, mely = 
zürj. lösed- berendezni, illeszteni; ez utóbbi pedig maga is denominativ, illetőleg 
causativ alak, v. ö. lösid alkalmas, lótal- illeni. 

3* 
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nyelvnek vehető, miszerint jelen nyomozásunk is legczélszerübben 
mind a kettőben egyszerre forog, — valamit-tevő igéknek leggya
koribb képzője -aZ, melynek a-jában az alapszó fölveendő végvo-
calisa benne foglaltatik: zürj. u%al-, votj. u%al- dolgozni (u%, uz do
log, munka);• c'inal-, votj. cinal- füstölni {cin, cin füst); gc&al sze
retni, kívánni, votj. szeretni {gaz öröm); zürj. gognal- gyalulni 
(gog'in); isal- szaglani, büzleni (is) ; kizal- begombolni (kié gomb) ; 
götral- megnősíteni (götir nő, feleség); siral- megszurkolni, kátrá-
nyózni (sir) ; solal- sózni {sol) ; z'irmal- orrát fúni (z'ir'imtakony) ; 
peíal- piszkolni (péz) ; pomal- végezni (pom); vu%öral- árnyékolni 
(vu%ör) ; lemal- enyvezni (lem) ; lögal- haragudni (lög harag); —• 
v o t j . cor'igal- halászni (cor'ig hal); cupal- csókolni (cwp); keberal-
aggódni (keber gond); keneral- bekeríteni (kener kerítés); pulsal-
ovezni (pul'is evezölapát) ; jpiral- megvendégelni (pir vendégség) ; 
sifal- szarni (sit szar) ; sepal- kalászt hajtani; varai- szolgálni (var 
szolga); sermetal- fékezni (sermet). Eeflexiv -é, (votj.) -ék képző 
hozzájárulásával -as-, -aék- lép az al- helyébe (melynek Z-je még 
egyebütt is kiszorul) : zir7naék- orrát fúni (v. ö. zürj. z'irmal-); sogaé-
szomorkodni (sog bú, szomorúság); nöbaé- magát megterhelni (nöb 
teher); sulmask- aggódni (éviem szív), tulkimask- fölháborodni 
(tulföm hullám), Megjegyzendők még némely olyanok, melyekben 
az alapszó melléknév: burai- hízelegni (es gut machen), buráé- ki
békülni {bur jó ) ; gudral- zavarni (gud'ir zavaros); votj. %ozal- bosz-
szantani, dorgálni (%oz bosszús); poíask- megzavarodni, nyugtalan
kodni (póz zavaros); soneral- egyenesíteni, igazolni (soner egyenes, 
igaz). Hogy ilyen igék, mindamellet t hogy tulaj donképen vala
mit-tevő denominativumok, azzá-levési igével is fordíthatók, láttuk 
már más ugor nyelvekben is (a finnben és a mordvinban). Ilyen 
van különösen néhány -al-íé\e a votjákban, melyek mellett az igazi 
causativum (azaz : a valamit tétető ige) -af-val lép föl: cirsal- sava-
nyodni (tkp. wVs-et, savanyút eléhozni): clrsat- savanyít; lapkal-
alacsonynak lenni (lapek) : lapkát- alacsonyít; sajkái- ébredni (sak, 
e h. sajk éber): sajkát- ébreszteni. — Azt kérdve most, hogy mily 
viszonyban áll ezen zürjén-votják -al denominativ képző az eddig 
több ugor nyelvben kimutatott eredeti denominativ képzőkhez, első 
tekintetre azt vélhetnők, hogy az -aZ-beli l egyazon az ugor-cü (finn 
-da, -ta) képzővel, minthogy többször a zürjén-votjákban l kelet
kezett í?-böl (1. fent 32. L, 1L. jegyzet). Eztfölvéve azonban az -al-
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béli a-t tisztán csak az alapszónak megint elétünő végvocalisának 
kellene tartani, a mi e két nyelv egyéb hangalaki viszonyaival ösz-
sze nem fér. Mert zürj.-votják a nem az, a mi a finn rövid a, hanem 
e minőségben megmaradván súlyosb hangzónak szerepét viszi, 
mely sokszor kimutathatólag összevonásból keletkezett, míg név
szók elétünő végvocalisának egyebütt, consonansos rag előtt, a 
könnyen elenyésző i, e mutatkozik. E szerint az Z-nek más eredeti 
értéket kell tulajdonítanunk, a mely nem lehet más mint a fre-
quentativ jelentés, mely tudvalevőleg szeret a denominatióhoz csat
lakozni, s valamennyi ugor nyelvekben, különösen a zürjén-vot-
jákban is, -l által fejeztetik k i : (mun'i- menni: munVi-, muriil-). Az 
eredeti denominativ képző akkor csak lappang az a-ban, vagy ha 
talán a másik zürj.-votják frequentativ alak, t. i. -al (murii-: munal-) 
itt szerepelne, egészen' eltűnt, kiszorult volna. így már csak azt 
kérdhetjük, melyik ugor denominativ képző az, mely az -aZ-ban 
lappanghat vagy előle, mint egészen frequentativ képző elől el
enyészhetett ? Az lehet pedig vagy a -d ( = finn -ta, -da\ vagy a 
-g} -j ( ~ finn -i, mord. -jaf -ga) ugor denominativ képző; mind
egyiknek elttinhetését, legalább hangtani szempontból, egyaránt 
meg kell engedni. Azonban mégis úgy véljük, hogy; ha -g, -j lesz 
vala a fentebbi -aZ-féle igékben az alapképző, nem egy esetben a 
y-nek még némi nyoma volna a megelőző consonans jésítésében; 
pedig az nincs még oly consonansokon sem, melyek jésítést elfo
gadni szeretnek (p. o. van gognal-, s nem gognal-) ; másrészt hogy 
a -j csakugyan nem tűnt volna el egészen nyom nélkül, szemmel 
látható még alább fölhozandó -jal-féle denom. igéken, melyekben 
az a -j elég épségesen megmaradt. E szerint a -dl-képzőnek fölvétele 
ajánlkozik sokkal valószínűbbnek, s ezt igazolja is egyéb esetek 
hangtani analógiája: finn sulaa- {sul ad a-) a zürj énben lett siti-; f. 
hito- szőni: z. Jet'i-} vagy ku''i- (lti-} hu-, végvosalissal kiegészítve); 
f. sata száz: z. éo, v. su\ f. vete víz: z. va, votj. vu stb. A zürjén-
votják e tekintetben a cseremiszhez csatlakozik (1. fent 32. 1.). Te
kintetbe jő tovább, hogy egyes -aZ-féle igének cZ-képzős alapigéjét 
megtaláljuk más ugor nyelvben : lemal- enyvezni (*lemed-al-) : cser. 
lümed- (lüm'ó, lem); solal- sózni: f. suolaa- (azaz: suolada-). E sze
rint a zürj én-votj ák -al-t, mint denominativ igék szó végét hajdani 
td-al v. sd-rf- bői (« jelentsen határozatlan végvocalist) eléállottnak 
kell tekinteni, (a milyennek egy megmaradt példája még a votj. 
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vozdal- haragudni, ettől: vo% harag, v. ö. f. vihaa-, vihaele- e h.viha-
dele-, ettől mhd), vagyis a finn -ctele, -oele- (aile, -oile) stb. igevégek
kel azonosnak, p. o. solal- = f. suolaele-, mely a suolaa- egyszerű 
t (i^-képzős denominativumnak frequentativuma (v. ö. fent 25.) 16). 

A -á-féle denominativ-képzés, mely az épen most magyará
zott -dl- félének alapúi szolgál, azonban megvan még magában a 
zürjén-votjákban is, részint, de ritkábban a -d megmaradásával, 
p. o. zürj dojd'i- sebezni (doj seb, v.ö. f. haavaa-, haavada-: haavá), 
m'iidi- vádolni (miz bün); burd- gyógyulni (bur jó ) ; m'ifydi-támasz
tani (mt§ támasz); részint és gyakrabban lappangó -d-vel (a mint 
siti- = f. sulaa-, *sulada-) ; zürj. 'izdi- nagyobbodni (ijfíid nagy); 
kel'di- halványodni, hervadni (kel'id halovány); je^di- fehéredni 
(jeZfid); pemd'i- sötétedni (pemzdj; coli- veszteg lenni, hallgatni 
(col veszteg, csendes), fifi- tele lenni, votj. tölteni (ttr tele); votj. 
ceré'i- fonni (cers orsófa) votj. cut'i- sántítani (out sánta) ; votj. kenesi-
tanácskozni (keneÉ tanács); votj. kvaj'i- kövéredni (v. ö. mord. koja-, 
ettől koja kövér); zürj. liizi- vastagodni (liiz); pot'i- satiari (pöt sa-
tiatus), m'i$i- támasztani (mi% támasz, v. ö. mv§di-), votj. sundi- fény
leni, sütni, refl. mndiék- melegedni (suriit, zürj. soriid meleg); votj. 
tol'i- fúni, szelelni (tol szél). E példák közt különösen megjegyzen
dők azok, melyeknek alapszavok végén is már d volt, mely azután 
az igében, megelőző vocalis kiszorításával, visszafelé tolódik: p. o. 
pemd'i-, ebből: pem'id, e h. pemid'i-. Talán lehet ezen alakulásból 
még megelőző pemididi-, pemidd'i- alakokra következtetni, melyek
ben a d consonsans-elem erősebb volta (dd) miatt történt az előtte 
álló vocalis kiszorulása. — A votják az ilyen -id-íéle zürj. névszókat 
( = f. -m, -eta-féle melléknevek) -it-en végezi, s e mellett külső vál
tozás nélkül, -it vagy kiegészítve -itt-végii denom. igéket mutat 
föl, melyek causativ jellemmel bírnak, p. o. peúm'ift- sötétíteni (refl. 

16) Alkalmas hasonlításra ajánlkozik ez is : burai- jól bánni, hízelegni és 
f. hyvüele- (hyvaci-, ettől hyv'á jó) ; votj. kímal- ledönteni és f. kumoele- (kumoo- ~ 
zürj. k'irríi- egyszerű ige, e t tő l : kumo subversus); zürj. tal'al- taposni és f. tallaele-
(egysz. tállaa-, e t től : talla lamina; különösen kengán tolla „talp"). — A votják 
aMéle igék, melyek causativumokúl az jófélék mellett állanak, mindenképen 
csak ezen utóbbiakra támaszkodnak, úgy hogy p. o. cirsat- ebből lett : cirsalt-, új 
causativ t hozzájárulásával, minthogy egyébként is, consonans rákövetkeztével, 
az -aZ-beli l eltűnik, p. o.-ctm e h. -alím, -alm; -ah e li. -alié, -als, melyek -al igék
hez tartozó igenevek rendes szóvégei. 
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penm'itisk sötétülni): peúrriit sötét 5 neb'iti- lágyítani (nebit), coskit-
egyengetni (-'it). Minthogy a votj. sunt'i- „melegít" causativum, a 
sundi- „sütni, fényleni" ige ellenében, a fentebbiek í-jében, is a 
causativ 4 képzőt bennfoglaltnak kell tekintenünk, úgy hogy p. o. 
nebifi- ilyen megelőzőkből lett: nebítii, nebtdt-t'i, s ennek első (ben-
ható) denominativ igéje ez volt: neb'id'i-, a mi a zürjénben a fen
tebbiek szerint nebdí- alakban lépne föl. 

Már fentebb (37. 1.) jegyeztük meg, hogy a zűrjén-votjákban 
-al-on kivül van egy -jal-íéie denominativ-képzés is, még pedig oly 
alapszó mellett is, melynek végén -j-nék vagy jésítésnek nincsen 
nyoma, úgy hogy ezt nem az -al-nsik mellékalakjának, hanem -j 
alapképzővel váló önálló képzésnek kell tekinteni. Példák: zürj. 
riirjal- föltúrni (riir orr; adj. riira orras, nem: riirja); donjal- becsülni 
(don becs, á r ; adj. dona); JwT/cjal- tojni, ova parere (koVk tojás); 
votj. kotzrjal- kerülni, kerületet tenni (kodr, iness. kofifin körül); 
dunjal- becsülni (dun) ; medjal- bérelni (med; adj. medo, nem: medjo; 
zürj. medál-); mistöljal- csúfolni (mistiil csúfság, csúf beszéd) ; nimjal-
nevezni (mm név, adj. nimo)] luljal- fúni, lélegzeni (lul lélek, adj. 
lulo; zürj. lolal-); inUjal- helyezni (inti hely) és int'ijask- (refl; 
-^-val)-helyet foglalni; v'imjaék- (refl.éti) gyökerezni (vízi gyökér) ; 
z'injal- szagolni (z'in szag); vozjaék- (refl. éh) gyűlölni (voz harag) ; 
küjk'ijask- búsulni (küjlá bú), k'isnojas'k- nősülni (k'isao nő. feleség), 
nakasjask- kurválkodni (nakas kurva, kurafi), cocorjas'k- paráznál
kodni {cocoro parázna); hrosjal- keresztelni (kros kereszt). —• Maga 
az alapszó már j-végü lévén, természetesen nem lehet biztosan 
meghatározni, vájjon -aZ képzés, vagy -Jo/-féle van-e előttünk, mint
hogy ennek az utóbbinak -J-je az alapszó vég-j'-jévei akár össze 
is olvadhatott, és a nélkül, csak -cd hozzájárulása által is már -jal 
szóvég keletkezhetett; ilyenek: dasjal- készíteni (das kész), diéjal-
ruházni, öltözni (dié ebben: dis-kut öltözet), ^ecjas- képmutatós
kodni (jónak tettetni magát: ^ec jó) ; vösjcd- áldozni, vöéjask-imád
kozni (vÖs áldozat, vös'-jitrt egyház; vojal- kenni (voj vaj, olaj); ké
tesek, de valószinüleg -jal-vsd valók olyanok, melyeknek i-n vég
ződik az alapszavuk: pokcijask- kicsinynyé lenni (pokci), zarnijal-
aranyozni (zárni) ; vakcial- rövidíteni (vakci); ez: vizjal- böjtölni 
(viz böjt), alkalmasint aJ-képzésü, minthogy viz a zürjénben még 
jés-végü: vi$. A -j«/-félékbez tartoznak melléknévi alapszóval va
lók is: votj. emjal- gyógyítani (alapszó em = oszt. jem jó) ; curitjal 
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keményíteni (-'it) ; $0nnitíjal~8QÍét@ém (-it) ; punitjaék- ellenszegülni 
(punit adversus) ; sek'itjal- nehezíteni (/it) ; nebitjál- lágyítani (nebit).% 

Hogy ezen -jal-b&n a tulajdonképi denominativ képző -j (-fi), 
frequen tative tovább-képezve, úgy a mint p. o. a zürj. perfi- „ki
tépni* igének frequentativuma perjal-1 kétségen kivül helyezi ezen 
-j (j'i)-nek nint denominativ képzőnek magára való előfordulása; 
ilyen, bár ritkább példa: zürj. pasfi- jegyezni (pas jegy), cirfi mor
zsolni, aprítani (cir morzsa, szikra) j ezeknek rendes frequentativ 
alakjai ugyanis: padjai-, cirjal-. Hogy pedig ezen -j (-fi) zürj.-vot-
ják denominativ képzőalak a több ugor nyelvekben talált -j (-je, 
-ja, -i) képzővel azonos, annyival kevésbbé szorul bizonyításra, 
mert ennek a mordvinban még részint fennlevő g eredetibb alakja 
is talál a különös zürjén-votják hangalakulási viszonyokban meg
erősítést, a melyek szerint ugyanis consonansra következőig több
ször kimutathatólag régibb ugor g (k)-ból keletkezett: p. ,o. osj'ié-
„ dicsekedni" reflexivama az oshi'- „dicsérni" igének (tehát oíkié-
helyett; a votjákban: usfal- és usjask-); perfi- kitépni == f. purkaa-. 
Érdekes végre egyes esetben a zürj.-votják -jal-nafc, annak alapré
szét fi-t tekintve, a mordvin -ja, finn -i-vel találkozó alkalmazását 
jegyezni meg: votj. k'isnojask- (e h. kWnojalWk-) nősülni, v. ö. mord. 
ervaja- (kzsno, erva); nakasjask- v. ö. finn huori- (nakas, huora); 
zürj. kotkjal- tojni: f. muni- (kol'k, muna). A zürj.-votják -jal mint 
összetett denominativ képző utóvégre csak abban különbözik a 
finn -itse-töl, hogy a közös alapképzőhöz (-j, -i) különböző alakú 
frequentativ bővítés (itt -tse, ered. -kse h., ott -al) járult. 

A zürjénben van mint denominativ képző néha -t is, mege
lőző kemény consonans nélkül: c'iikört- összegyűjteni (-'ér nyáj,gyü
lekezet) : somit- szólni, beszólni (sorni szó); vizűt- sebesen folyni 
(vizil sebes), vwzUé- (vuz-ti-é) gyökerezni (vuz), vezört- érteni (vézör 
ész), z'irt- ásóval ásni (zir)\ (nimii-s-) magát nevezni (nim). Te
kintve, hogy a zűrjén ily helyzetbeli eredeti egyszerű t-t okvetet
lenül lágyított volna, minthogy a lágyítast nem ritkán még eredeti
leg nem egyszerű t (= ered. tt)-re is alkalmazza l 7), nem lehet itt 
a-1 képző egyazon a finn 4a denominativ képzővel, melynek ugor 

«) P. o. a causativ-képzó're, finn tt (cser. kt, mord. ft) : esköd- hitetni (eslci-
hinni) = f. uskotta-, votj. osktt-; písjed- szalasztaná, (p'isji- szaladni); ellenben 
még pírt- bevezetni (p'ir- bemenni). 
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alakját d-nek vettük föl, s mely, ha ugyancsak magára marad meg, 
a zürjénben dí-nek lép föl (v. ö. fent dojd'i-, Méreti- stb). Az említett 
í-nek tehát csak egy új képzőelemben találhatjuk magyarázatát, 
az pedig alig lehet más, mint a cansativ -t, mely, mint a finn -itta 
(1. fent 14.1.) mutatja, egyszerű valamit-tevő denominativ képzőhez 
csatlakozhatik, a nélkül is, hogy a causativ jelentés- módositás na
gyon érezhető lenne. Ez annyival bizonyosabb, minthogy a zür-
jénben -íazzá- tevési, határozott causativ jellemű igét is képez mel
léknevekből : busest- porossá tenni (bnses)} koéi/i- szárítani {kos szá
raz) ; najtesl- sárosítani (najtes sáros); ide tartoznak némely d-vel 
valók is, melyeknek cü-jére nézve a zűrjén nyelv lágyítási hajlamá
nak engedett, megelőző különböztető ö, e vocalissal, melynek ki 
nem szorulása még némileg gyaníttatja a d-nek valaha erősebb, 
(kettős ti) voltát; ide tartozók különösen azért is, mert jelentésök 
részint causativ jellemű: $öléd- kisebbíteni (ftöl'a), s'ödöd- feketíteni 
(éöd), donsed- drágítani (don ár, * dones áros, drága), tiröd- tölteni 
(i'ir tele), mic'ed festeni (mic festék), nimöd- nevezni (nim név), 
gazod- örvendeztetni (gaz öröm,) cögöd- hizlalni (cög zsír, kövér
ség) ; lapkőd- alacsonyítani (l'apk'íd alacsony, votj. rövidítve : lapek), 
paéköd- szélesíteni (paék'id, * pask-), lösed- alkalmazni (Jösid, * löé 
alkalmas), siled- simítani (silid, * sil' sima), kö$ed- hűteni (kö%id, * 
kö^ hideg). Ha ezekben a d nem volna egyéb mint egyszerű 
denominativ képző (== finn -td), a mm&d-, cogöd- alakok he
lyett nimd-, cögd- lesznek vala a zürjénben, úgy mint: dojd-, burd-
(lásd fent a 38. 1.) — A votjákban vannak szintén^ilyen 4 kép-
zőjű igék, de minthogy e nyelvben a lágyítási hajlam koránt
sem oly erősnek mutatkozik, mint a zürj énben, nem lehet határo
zottan állítani, hogy egyik másik ilyen ige nem egyszerű denomi
nativ ige, kivált hol az alapszó kemény consonanson végződik (p. o. 
aipt- vádolni: aip bűn). De itt megint a zürjénnek megfelelése, 
és egyesekben a jelentés causativ jelleme arra mutat, hogy nagyob-
bára olyan képzés van előttünk, miiyen a nürj. t- féle, azaz causativ 
4 képzőelemmel való. Votják példák: b'idest- teljesíteni, végezni 
(b'ides egész), kotirt- körülvenni, keríteni (kotir), kvast- (zürj. kost-
szárítani (k'ós száraz, kvas ebben: kvasmi- száradni) ; krare'- kiabálni 
(kvara hang) , palant- félre vezetni (palán félre); slalt- sózni (slal 
só), sonert- egyenesíteni (soner) : síidet- szerencssésé tenni (ind szeren
cse, sudo szerencsés); sugt- kínozni (sug bús), hímet- tréfálni (sum 
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ebben: sum-poton öröm); tazat- tisztítani (taza), firteml- üresíteni 
(fittem); vament- akadályozni (vamen akadály), vostem'it- csillapí
tani (vostém): vuzert, árnyékolni (viizer). — Az ezen zűrjén és vot-
ják igékben a causativ t (néha dj előtt lappangó tulaj donképi de-
nominativ alapke'pző lehet részint -d, részint -/; az utóbbi még 
némi nyomot hagyott a megelőző vocalis hangszinezetében (e, ö), 
v. ö. íudet-, sumet-, kvaret-, gazod-, nimöd- stb., sőt még tiszta í-ben 
mutatkozik (úgy mint a finnben): zürj. busit- porozni (bus por), vagy 
a megelőző consonans jésítésében: kvaét-, kost-; még ott sincs épen 
kizárva a - /képző kiszorulása, hol a megelőző consonans nem jé-
síthető (v, m); mert hogy ilyen -j (-fi) causativ t előtt végképen 
el is enyészhetik, mutatják p. o. zürj. (özU votj. est'i-) gyújtani: özj'i-
gyuladni; vesfí- eltolni, mozdítani: vesji- távozni, vagyis özt'i-, vest'i-
ezek helyett: özfit'i-, vesjitt-. Ebből következik, hogy a zürj- votják 
(főleg azzá-tevést jelentő) 4 donominativképző, legalább a vele 
képzett igék nagyobb számában, alkatrészeire nézve a finn -ilta~fé-
lével egyező és azonos. 

Hátra van hogy még a zűrjén- votjákjiak egyes ritkábban elé-
forduló denominativképzéseit fejtegessük s más ugor nyelvekbeli-
ekkel egyeztessük. Ilyen a ) egy kt- télé: zürj. p'ir'ikt- morzsolni (votj. 
p'iri morzsa), votj. kösekt- szárítani (kös száraz), börekt- megtéríteni 
fordítani (bor hátul, borii hátra), matekt- refl. matektiék- közeledni 
(mata közei), palekt- félrevinni, távolítani (pal oldal, palán, palen 
oldalt, félre), pösekt- ebben: pöiekton láz (pös hő, forró, v. ö. pös-
főni). Hogy ezek közül p. o. kösekt- alkatrészeire nézve különbözni 
fog kost- (zürj. koét-)-to\, eléggé látni való; mert el nem hihető, 
hogy a zürjen-votják nyelv csak néhány igében alkalmazta volna 
a causativ képzőnek azon formáját (kt), mely kizárólag sajátja a 
cseremisz nyelvnek. Ellenben igen alkalmatosan megfejtődik ezen 
kt, ha a k- t a mordvin -gad, cer. #e-nek megfelelő inchoativum-
képzőnek tartjuk, vagyis az egész -kt-t a mord. -gaft- nak állítjuk el
lenébe, mely azzá-tevési igét képez, előtte lappangó igazi denomi-
nativ alapképző mellett; v. ö. mord. jakstergaft-, cser. irekt- (fent 34. 
1.) Hogy a fentebbi kt- féle igékben a k nem is denominativ-elem 
(netalán a -j, -g egyszerű denominati v képző), mutatja a hason alakú 
valekt- tanítani ige (* val-, frequ. valal- érteni), mely nem is név
szóból származó. 

b) Néhány -sí-féle : zürj. cardut- villámlani (card, villámj, 
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solist- sózni (sol), vojfist- cseppenni, KairayTb (vojt csepp), lol'ist- pi
henni (lol lélek); jug'ist- világlani (jug'id, * jug- világos). Ezekben 
az sí, lappangó denorninativ-képző után, nem egyéb mint a közön
séges momentán-képző, melynek jelentése már gyakran csak némi 
nyomatékosításra (intensivum) szorítkozik (setist-, set- adni, meg
adni); még érezhető a momentán jellem p. o. vojt'ist-ban, vagy 
carcfösí-ban, mely mellett frequ. cardal- is áll. A lappangó denominativ 
képző ugyanaz, mely az -a/-ban szolgál alapúi, s így ezen zűrjén sí-féle 
denom. igék csakugyan egybeállíthatok a finn sta félékkel, p. o. 
kalasta-halászni (kala\\$\, első denom. Icalaa-, e h. kalada-, fent 16.). 

c) Néhány -si (zi, é, £)- féle: zürj. jogsi- bemocskosodni {jog sze
mét) ; v'inzi- erősödni, lolzi- föléledni (lol lélek) votj. /?enz-hamvadni 
(peri hamu); causativ továbbképzéssel: jogsed- bemocskolni, v'inzed-
erősíteni; lolzed- (votj- lulzit-) föléleszteni, életre hozni. Az é 
a zűrjén- votjákban kétféle, mindkettő ék (-z, -s>, -zi) teljesebb alak
ból rövidítve: részint f requentativ, részint reflexív értékű. A fen
tebbi igékben, lappangó denom. képző után, a si, -^'jóformán reflexív 
elemnek vehető, miszerint lolzi- tkp. „animari", v'inzi- „roborari". 

d) Votj. demlal- „tanácsolni, tanakodni (dem ész, tudás) — 
egyedül álló denominativ ige, melynek végén nyilván a frequenta-
tiv -al van, melynek első /-je azonban (deml-) csakugyan az ugor ere
deti d- igazi denominativ képzőnek, más voltják-zűrjén hangfej
lődési esetekkel egyező változata lehet. 

Az o s z t j á k és v o g u l nyelvek oly közel állanak egy
máshoz, hogy itt is, úgy mint a zűrjén és votjákban, a kettőre ter
jedő vizsgálatunkat egybefoglalhatjuk. E mellett csak az a kár, 
hogy az osztják- vogulról sokkal szűkebb szótári készlet áll rendel
kezésünkre, mint más ugor nyelvekről, s így hiányos matériáiéval 
dolgozván a különböző denominativ-képzéseket csak kevés példá
val mutathatjuk be. 

Mindenek előtt, az osztják-vogul hangviszonyokra nézve, me
lyeket itt tekintetbe kell venni, megjegyezni való, hogy eredeti 
ugor egyszerű t (d)-nek l-vé változása nagyobb mértékben az oszt-
ják-vogulnak sajátja, kivált a vogulnak és az obdorszki (északi) 
osztjáknak, de a szurguti osztjáknak is. mely az átmeneti \, X (ti, 
dl) hangokat mutatja föl; csak az irtis-osztják tartja meg ilyenkor 
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t, c?-jét, az utóbbit rendesen vocalis és lágy consonans után. így p. o. 
a praesensképző d (osztlrt.) már l az osztS. és osztE.-ban (pandem, 
panlem, ponlem); osztlrt. cimet, S. Zimet, E. simil kevés; osztlrt. 
védem (finn ytime), S. velem, vogE. valem; finn koto (cser. kudó) == 
osztl. yőt} yát, vog. kvol, kvdl; a vog. ablativusi -nel-ben az l megfe
lel finn -ta, -td} mord. -do, -de partitivusi ragnak; a 3. birtokos sze
mélyrag az osztIrt.-ban t, osztE. I (nemet, E. nemei neve) stb. stb. — 
Már most, midőn a vogulban Z-vel, az északi-osztjákban szintén 
Z-vel, az irtisi-osztjákban pedig eZ-vel készülő denominativ-igéket 
találunk, melyeknek képzője közvetlenül az alaj névszóhoz járul, 
ezeket az említett hangviszonyt tekintve, azonegy képzésnek kell 
tartanunk, mely nem lehet más mint az ugor d (finn -íoj-féle deno-
minativ képzés. Ide tartozó példák: osztE., ni%ü'i- horgászni (nizi 
horog), tolmaéla- tolmácsolni (tolmas), os'marla- tréfálni (oémar); , 
vogD. yusl- szolgálni (%us szolga), masterl- mesterséget űzni (master 
mester), %ajerl- paráználkodni (%ajer hiába való); tonuyl- tanús
kodni (tonui tana), kareyl- not tun (karey); osztl. kö%ed- aegrotare 
(kö%e morbus), ö&ed- savangodni (oda savanyú), ésemd- szopni (esem 
csecs, emlő), serend- gabonát szórni (seren szórólapát), isend- őrleni 
(isen kézi malom). Ide számíthatók azon igék is, melyekben a kép
zőt (í) csak oly vocalis előzi meg (e), mely az alapszó végvocalisának 
pótlásaként szokott szerepelni: vogD. pacel- csókolni, üdvözölni 
(falé csók, köszöntés), picel- böjtölni (pis, pic böjt), jorel- tisztelni 
(jor hely, dicsőség) ; azonban metél- bérelni (met) megfelel oszt. 
mital-n&k, s evvel együtt más képzésűnek látszik. Továbbképzés 
mellett: vogD. yontl-ayt- hadakozni (%oní had), melyből yontl- = 
vogE. kantel- (kant) u. a.; szintilyenek: vogE. kajtalayt- leányt 
kérni, hősölni (kajta-kum leánykérő, hősölő), vdtalayt- kereskedni 
(vdta-kum kereskedő). 

Az ugor -j (finn -i, lapp -je, mord. -ja) denominativ képzőnek 
is szintén még világos példáit mutatja föl az osztják-vogul azon 
denominativ igékben, melyek az alapszó végvocalisával -ifi, vagy 
összevonva -i}. (tj)-vel készülnek: osztE, sam'iji- rozsdásodni, azaz 
rozsdát teremni (sam'i rozsda, v. ö. mord. semenja, mdE. cemenrja- u.a. 
sdmen, lemen); t'iriij- árulni, eladni (t'in ár : frequ. t'iriil'i- e helyett: 
t'iriijTÍ), yvriji félni (yuri félős, veszedelmes) ; pusnrji- füstölni (pusn, 
pusín füst) ; osztlrt. r&ypej- hazudni (rdgap hazugság) 5 vogD. yumi. 
férjhez menni (yum férj, v. Ö. mord. ervdja- nőt venni: ervd); ulmi-
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ebben : ulmiayt- álomban megjelenni (ulem álom) ; vogE. Mii- ebben : 
liliep lélegzet (ül lélek); sipi- ebben: sipikat- ölelni (sip nyak) ; 
osztE. kun&iji-, Jcvnzi karmolni {kuni köröm). 

Hogy az osztják- vogulbanis, épen úgy mint a finnben (-itta) 
a -/' (-i) denominativ képző causativ í-vel egyesülhet, mutatja vilá
gosan a vogD. corit- búsitani (cor bú) ige. Tekintve, hogy az i köny-
nyen a közelálló e-he megy át, a mely megint az osztják-vogul 
nyelvnek vocalis-elisióra való erős hajlama mellett nem kevésbé 
könnyen egészen ki is szorul, alig lehet kétség; hogy oly oszt.-vogul 
denominativ igék, melyek az alapszóhoz -cí-et, vagy csak puszta 
-t-t tesznek, a fölhozott corit-val egyképzésüek, vagyis finn -itta-
féle, vagy zürjén-votják (1. fent 42. 1.) í-féle igéknek felelnek meg. 
Ilyenek: vogE. kuset- vágni (kus kés), osztlrt jdilet- lépni (jkgal lé
pés) ; osztE. nézit- horgászni (ne%i horog) -, jilb'it újítani (jfü'ip új 
nemit- nevezni (nem név, v. ö. finn nimitta-). Ez utóbbi már a vogD.-
ban namt- (nam)f s ugyanezen hangalaki fokon állanak: vogD. nult-
esküdni (nul eskü), vogE. lilt- lélegzeni (Ml), vogE.D. sújt- szólani (svj 
szó), vogD. entept-, ebben: enteptale%t- övedzeui (entep öv) = osztE. 
ant'ipt- övezni (ant'ip); vogD. erpt-, erept- szeretni (erp szerető, szere
tet), vogD. pást- fényleni (pas fény), tust- szomorkodni (tus baj, aggo
dalom) ; U%t-j ebben : lifttent- fölszegezni (li% szeg) s= osztE. lunkt-
szegezni (lünk); vogD. tast- készíteni (tas kész); osztlrt. venept- hor
gászni (venep horog), műjept mesét kitalálni (műjep találós mese), 
póst (osztE. pást-) jegyezni (pós,pás jegy). Az utóbbi osztlrt. igéket, 
melyekben kemény consonans előzi meg a í-t (venept-, műjept-, póst-) 
lehetne talán az l- (d)- féle osztályhoz számítani, a d-nek í-ve válá
sát vévén föl; de ellent mondanak az egészen hasonnemü vogul 
erept-, entept- igék, melyeknek akkor, a fent említett hangvfszonyok 
szerint, erepl-, entepl-nek kellene hangzani. Különben a -j (-i) deno
minativ képző, mely a fentebbi igékben a causativ -t előtt lappang, 
még frequentativ s előtt is alig ismerhetővé vált ezen osztlrt. igében 
őtmes- álmodni, melyből őtme- megfelel a fent idézett vog. ulmi-n&k 
(ódám, ulem álom), vagyis őtmes-ben -es teljességgel == finn -itse 
(-i-tse) ; szintígy az osztE. kunziji-, kunzi- igének momentán-alakja 
(további -m által) : kunzema- megkarmolni. Ez igen valószínűvé te
szi, hogy egyéb látszólag képzőtelen oszt.-vogul denominativ-igék 
tulaj donképen -j (-i)- képzéssel alakultak: vogE. kas- (káse-) örülni: 
kas kedv, öröm (adj. kásin, kkstal); naul- (áaule-) nyomozni, ül-
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dözni: áaul nyom; sij-, suj; (sije-, suje-) szólni: sij, suj hang; osztlrt. 
•pad- {pad'e-) szarni: pat' szar (v* ö. finn paski- u. a,: paska). 

Végre van néhány -al végű oszt. denominativ ige, melyeket 
azért nem lehet egyszerűen a fentebbi Z-félékhez számítani, mert 
az a nem lehet csupán csak az alapszónak helyreálló végvocalisa, 
mely e, V szokott lenni: osztE. mital- bérelni (mií); solal-sózni (soT). 
Az első példa {mital-) egyenesen a zűrjén -al és votják -al, -jal kép
zésre utal (zürj. medál-, votj. medjal- mely utóbbi legalkalmasabban 
szolgáltatja az osztj. -al-nsik (p. o. mital-)nak oly magyarázatát, mely 
szerint abban lappangó -j (i) denominativ képzéshez (miti- helyett 
mite-) l v. al {= í. ele) frequentativ képző járult. A megfelő vogD. 
ige metél- {met). Az -al- igevég azonban rákövetkező reflexiv s előtt 
elveszti megint l-jét {-as-): osztE. kandas- megharagudni (magát 
haragba hozni: kand harag); kdías- megegyezni, egyetérteni (kaz) 

Visszatekintés. 
Fentebbi nyomozásunk, mely a magyaron kivül a többi ugor 

(finn- ugor) nyelvekbeli valamit- tevést jelentő denominativ igekép
zések körül folyt, mindenek előtt azt derítette ki, hogy: 

az u g o r n y e l v e k v a l a m i t-t e v é s t j e l e n t ő i g é k 
n é v s z ó k b ó l v a l ó s z á r m a s z t a t á s á r a e g y s z e r ű és 
v a l ó d i (eredetileg csak az említett functióra szorítkozó) k é p z ő t 
c s a k k e t t ő t h a s z n á l n a k ; másodszor azt, hogy: 

az u g o r n y e l v e k b e l i e g y z e r ű és v a l ó d i de
n o m i n a t i v i g e k é p z ő k h e z i g e n g y a k r a n , s ő t t ö b b 
n y i r e m é g m á s a z i g e j e l e n t é s t m e l l é k e s e n mó
d o s í t ó (frequentativ, momentán vagy intensiv, causativ) k é p-
z ő k c s a t l a k o z n a k , s n e m r i t k á n a z o k a t a l a k r a 
n é z v e k i s z o r í t v á n (lappangásba juttatván) m a g o k ve
s z i k át , a k é s ő b b i n y e l v é r t é s s z e m p o n t j á b ó l , a de
n o m i n a t i v f u n c t i ó k i fe j e z é s é t (vagyis szerepelnek mint 
másodrendű, pseudo-dénoniinativ képzők). 

Az említett két egyszerű denominativ igoképző, jellemző con-
sonans-eleme és ugor alapalakja szerint: A) - d ; B) -g . E két de
nominativ képző előfordul, a fent átvizsgált ugor nyelvekben 
m a g á r a (módosító mellékképzö nélkül) a következőképen: 
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A) A -d képző : 
1) A f i n n b e n (Suomi és dialectusaiban) mint -ta, -ta (-da 

-da), p. o. varasta- tolvajlani (varas); höyhenta- deplumare (höyhene) ; 
vepsá-finn: vihada- gyűlölni (viha), lisada- hozzáadni (lisci); a con-
sonsoDans-elem lappangásával, mint -a, -a, p. o. rasvaa- (e h. 
rasvada-) zsírozni (rasva), silmdd- (e h. silmádd-) szemelni (süma); 
vagy végre assimilatio folytán, mint egyébféle megelőző vocalis, 
p. o. kokoo- (e h. kokoa-, kokoda-) rakásra gyűjteni (koko) ; sylee- (e 
h. sylea-, syleda-) ölelni; Mrnuu- (e h. kirnua-, kirnuda-) köpülni 
(kirnu); pöllyy- (e h. pöttyei-, pöllyda-) porzani (pöHy). 

2) A 1 a p p ban mint -te és (főleg IpF.) -de, p. o. piktaste-, IpF. 
bivteste- ruházni (piktas, bivtes) ; havete-, IpF. havadé- sebezni (have); 
IpF. givsede- kínozni (gifse); karvote-, IpF. garvode- véstem induere 
(karvo, garvo); — vagy a képző egészen el is tűnt, s az alapszó 
végvocalisa szerepel mint igevég (-e, -a, -o): sebre-, IpF. sdrva- ( = 
f. seuraa-, e h. seurada-) participem esse (sebre); torvo- eonfidere 
(torvo; v. ö. f. turvaa-) ; toro-, IpF. doarro- pugnare (-ró). 

3) A m o r d v i n ban mint -d'i, -de (-do, -de): p. o. sormad'i-
mdE. éormado- hímezni, írni (sorma); lemde- nevezni (lem, lemé); 
— lappangva, súlyos a vocalisban, mint igevégben: sídma- csomóba 
kötni (s'ulma, mdE. s'ulmo); — rövid 'i, e, o igevég mellett egészen 
elenyészett a képző, p. o. taste-, tastz- jegyezni (tastd); nacki-, mdE. 
nacko- ázni (nacka, nacko nedves). 

4) A c s e r e m i s z ben mint -d (-de, -do, -dö) ós -t, p. o. lümed'i-
enyvezni (lümo), sörtúed- aranyozni (sörtne), turnust- foltozni (turnus); 
— lappang az ige végvocalisában: muro- énekelni (mur), engere-
horgászni (enger), südiirö- fonni (südür orsó), pec.e- bekeríteni (pece). 

5) Á z ű r j é n - és v o t j á k b a n mint -dí, p. o. zürj. dojd/i-
sebezni (doj), mi%dí- vádolni (miz), burdt- gyógyulni (bur); — lap
pangva: zürj. coli- veszteg.lenni (cöl), votj. ceréí- fonni (ceré orsó). 

6) Az o s z t j á k - é s v o g u l ban mint -d (osztlrt.) és l (osztE. 
vog-)j P* °' esemd- szopni (esem csecs); vog. pisi- szolgálni (pis), 
osztE. oémarla- tréfálni (os'mar), vog. picel- böjtölni (pic böjt). 

B ) A - g képző": 
1) A f i n n b e n mint -i, az alapszó végvocalisába olvadva, p. 

o. muni- tojni (muna tojás), sormi- ujjal tapogatni (sorme); — lap
pangva, az alapszónak o-vá vált végvocalisa mellett: varso- csikót 
elleni (varsa), vitso- vesszőzni (vitsa). 
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2) A l a p p ban, az alapszó végvocalisával együtt mint -i, 
melynek helyébe némely ragozási alakokban még -ije lép: IpF. 
monni- tojni (monne) ; IpS. coli-, JpF. colli- exenterare (colé intesti-
num) ; — IpS.-ban azonban -i helyett többnyire -e áll: naule- sze
gezni, IpF. navlli- (riaule szeg); — mint -Je, az alapszónak o-vá 
vált végvocalisa mellett, néha föltűnve, néha lappangva: kaggo-
(kaggoje-) szolgálni (kagge), IpF. aiddo- (aiddoje-) bekeríteni (aidde). 

3) A m o r d v i n ban mint -ja} vagy az alapszó végvocalisá
val együtt -ija (ria), p. o. vasija- csikót elleni (vasa, mdE. vasé) • 
sovja-, mdE. covija- habzani (sov, cov) ; alja-, alija- tojni (al tojás). 

4) A c s e r e m i s z ben, mint magára álló képző, ki nem mu
tatható. 

5) A z ü r j énben mint -fi: pasj'i- jegyezni (pas), cirj'i- mor
zsolni (Sir). 

6) Az o s z t j á k és v o g u l ban, mint -j (-ji) vagy az alapszó
nak eredeti végvocalisával összevonva, mint -i: osztE. kuriziji-, 
kunzi- karmolni (kuni-) ; t'inij- árulni (fin), vog. yumi- férjhez menni 
(jum); — lappangva, egyes igék végvocalisában, p. o. vog. kdse-
örülni (kas), oszt. pad'e szarni (prf). 

A két egyszerű denominativ képzőnek (d és g) magára való 
használatánál még gyakrabban fordul elé azoknak módosító já
rulék-képzőkkei való összeköttetése, a melyből vagy új összetett 
denominativ-képzők vagy az egyszerű alapképzőknek lappangásá
val pseudo-denominativ képzők keletkeznek. Fentebbi nyomozó 
kimutatásunk szerint, ilyen jóformán kategorikussá vált összetétel
ben találjuk: 

A) A -d képzőt : 
1) A f i n n b e n hozzájáruló -sta, -sta-Ye\} mely egyszeriség-je-

lentő vagy intensiv értékű, s magát az alapképzőt (denom. -d) lap
pangásba juttatja, p. o. kalasta- halászni (kala), linnitsta- mada
rászni (lintu), narasta- angina afficere (nará); —; ugyanígy -stu, 
-sty-vel, vagyis a -sta, -sid reflexív alakjával, főleg „valaminek tar
tani, mondani"-féle igék képzésére; p. o. oudostu- idegenelleni 
(puto), vdhasty- keveselleni; — ugyanígy -ksif, -ksy-vel, azaz fre-
quentativ kse- képzővel, és reflectiv (w, y) módosítással: pahaksu-
rosszallani (paha), hyvaksy- .helyeselleni (hyva); mindezek, mint
hogy az alapképzőt egészen eltűntetik, pseudo-denominativ képzé
seknek mondhatók. Ellenben az frequentativ -ele-vei való összeté-
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tel a finnben még csak egyes esetekben kategorikus jellemű, p. o. 
syleile- ölelni (sylee- fr.), hyvaile- (hyvaa- ív.). 

2) A l a p p b a n hozzájáruló -síe-vel ( = f. -sta,-sta): suovaste-
fumigare (suova), IpF. nuolaste- nyilazni (nnola); frequentative foly
tatva : saigastalle- fösvénykedni (saige). 

3 ) A m o r d v i n b a n lappangva inchoativ -gad, -kad előtt, 
p, o. kallskad- kopaszodni (kal'is), jakstergad- vörösödni (jakster); — 
szintígy frequentativ -l ós inchoativ -gad előtt (-Igád): kujalgad-
kövéredni (kvja), mdE. ormalgad- betegedni (orma); — ritkábban 
frequentativ- inchoativ -s-kad, -s-kad, előtt: mdE. capaskad-, capaskad-
savahyodni (* cápa, ebben: capamo) ; vagy frequentativ -nd, -l előtt: 
mdE. cumondo- vádolni (cumo); md. asele-, mdE. eksele- fürödni 
(asa, ekse hüvÖs). 

4) A c s e r e m i s z b e n lappangva frequentativ l képzővel: 
tünal*kezdeni ( t ó ) , lupsalostorozni (lups), jükstül- fürödni (jüMtb)\ 
— szintígy inchoativ-</-vei: kagerg-görbedni (kager), cvmurg-halomva, 
gyűlni (cumur) ; — szintén lappangva frequent.-inchoativ -l-g-vel: 
siícalg- kormos színt kapni (süc) • vagy azon értékű -s-k-vsd: sedesk-
haragudni (sede). 

5) A z ű r j é n - és v o t j á k b a n lappangva frequentativ -dl 
képzővel (-al igevég) : zürj gognal- gjalxdni(gogm), votj. pulsal-
evezni (pid't's), reflexiv s, -ék hozzájárulásával -aé, -aék igeyég: 
zürj. nöbas- magát megterhelni, votj. s'ulmask- aggódni {sulem szív); 
— ritkán meg is marad az alapképző: votj. vozdal- haragudni 
(vóz)\ kivételesen l alakban: votj. demlal- tanácsolni (dem); — to
vábbá lappangva, .sí-vei, mely egyszeriséget jelent: zürj. card'ist-
villámlani (card) ;— szintígy reflexiv -si (-zi, -s, z) képzővel: zürj. 
lolzi- föléledni (lol), jogsi- bemocskosodni (jog); — végre lappangva 
néha inchoativ-causativ -k-t-vel: zürj. p'irikt- morzsolni (p'ir'i). 

6) A v o g u 1 b a n, l alakban, egy frequentativ jellemű %t-ve\, 
(mely alkalmasint nem egyéb mint -hat, p. o. úrkat- várakozni: úr-) j 
Xontla'/t hadakozni (%ont), vátala%t- kereskedni (váta). 

B) A - g egyszerű denominativ-képzöt találjuk összetéve : 
1) A finnben mint -i-t frequentativ -íse-vel, mely a -kse-nek 

változata (-itse-): naiditse- szegezni (naida), kipinöitse- szikrázni 
(kipina) ; haravoitse- gereblyélni (harava) • intensiv értékű -sía, -síéi
vel (-ista, -istd) : verista- cruentare (vére), kukoista-v'ir&gz&ni (kukká); 

HYELVTÜD. KÖZtEMÉÍYEK. X. 4 
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— causativ -ttaf -tta-yel {-itta} -itta): nimitta- nevezni (nime), 
kirjoitta- czifrázni, írni (kirja). 

2) A l a p p b a n lappangva, hozzá csatlakozó frequentativ 
-$e} IpS. -he-vel: ilo$e- örvendeni (ilo), kaggohe szolgálni (kagge); 
— ugyanígy, ismételt frequentativ s (== k$}fs)-böl álló, IpF. -savse 
lp. -hakh előtt: unnasavse- kicsiuyelleni, vuorahakse- aetate pro-
fectum aestimare (vuora) ; — félig lappangva intensiv -síe-vel (-este, 
-oste) : oddcste- újítani (W, oddo), nannoste- erősíteni (nanna) ; — félig 
vagy egészen lappangva, causativ -te, IpF. részint -de-vel; kukkete-, 
IpF. gukkode- hosszabbítani (kukké, gukke) ; puojote- nudare (puo^os, 
-$ok nudus); ritkábban megmarad az alapképző mint -i (-ite, -ide) : 
kostite-, gostide- rancido sapore esse (koste, goasté).-

3) A m o r d v i n b a n eredeti g alakjában frequentativ nd-
vcl: mdE. algando- tojni (alj; — szintígy intensiv st-vel (-k-st): 
mdE. urvaksto- nőt venni (uroa) : — a causativ -ft} -vt-vel való ösz-
szetétel csak egyes esetben lép föl mint kategorikus denominativ-
képzés: stajaft'i- viaszolni (sia), mdE. pilijavto- fülön csapni (pile). 

4) A c s e r e m i s z ben félig lappangva, frequentativ §-vel: 
mwtiz- tojni (munó); — szintígy intensiv sí-vel: songest- habzani 
(song), omest- álmában beszélleni (omo). 

5) A z ü r j én- és v o t j á k ban -j (-fi) alakban, frequenta
tiv -aZ-val (~jal): zürj. n'irjal- föl.túrni (riir orr), votj. medjal- bérelni 
(med) ; (refl. -sk-vsl -jask): votj. k'isnojas'k- nősülni (k'isno)] — félig 
vagy egészen lappangva causativ -t (zürj. részint -d) előtt: zürj. 
husit- porozni (bus), votj. kvaret- kiabálni (kvara), zürj. kost- szárí
tani (kos) ; votj. sonert- egyenesíteni (soner) • zürj. nimöd- nevezni 
(nimjj fyöled- kisebbíteni (%Öl'a). 

6) Az o s z t j á k - és v o g u l b a n , félig vagy egészen lap
pangva, causativ -í-vel (-it, -et, -t): vog. corit- búsítani (cor) • 
osztlrt. já%let- lépni (jágaí) ; ostE. nemit- nevezni (nem) • vog. entept-, 
osztE. ant'ipt- övezni (entep, ant'ip); — lappangva, frequentativ -al, 
-Z-vel (-al, -el) : osztE. solal- sózni (sol) ; mital- bérelni, vog. metel-
(mitj met) ; (további reflexiv s'-vel -as): osztE. kandas- meghara
gudni (kand); — eléfordul a vogulban ^í-vel (1. fent. 45. 1.), az 
osztjákban frequent. s-vel, vagy momentán m-vel, de ezen kapcso
latok nem vehetők kategorikus denominativ-képzéseknek: vog. 
ulmiait- (ulem), oztlrt. ótmes- álmodni ódám, ulem), kwvzem-
(kunz). 
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A -d és -g egyszerű denominativ alapképzőknek egyéb 
az igejelentést módosító képzőkkel való többé-kevésbé kategorikus 
összeköttetése, a mint a fentebbi rövid recapitulatióból könnyen 
észrevehetjük, oly összetett képzőket is hozott elé, melyek több 
ugor nyelvben egyezőleg közösen megvannak-, minél fogva lega
lább egyik-másiknak keletkezése már a közös ugor alapnyelv 
korszakának tulajdonítható. Ilyen lehet p. o. a g -f- caus. t (= : f. 
-itta), a #-j-frequ. -7cs ( = f. -itsu). Hogy az ugor nyelvek ebbeli egye
zését is kimutassuk, e visszatekintést hadd befejezzük még egy 
összeállitással, melyből a két egyszerű denominativ képzőnek az 
egyes ugor nyelvekben miképen való eléfordulásáról valamint a ve
lük keletkezett összetett képzőalakokról összefoglaló átnézetet 
nyerhetünk. 

A) A -d képző eléfordúl: 
1) magára, el nem ejtve consonanselemét: finn -ta, ~ta f-da7 

-dd) ; 1 a p p -te, -de] m o r d v i n -d'i, -de (-do1 -de) ; c s e r e m i s z - c í 
(-de,-do,-dö),-t\ z ű r j é n -d'i; o s z t j á k és v o g u l -d,-l\ 

2) magára, félig lappangva: finn -a, -a; mordvin (ige
vég) -a; 

3) magára, egészen lappangva: a l a p p , m o r d v i n , c s e 
r e m i s z , z ű r j é n és v o t j á k , o s z t j á k és v o g u l nyel
vekben ; 

4) intensiv *st képzővel {-d -\- st) : f i n n -sta, -std (~d lap
pangva) ; 1 a p p -ste (-d lpg.); z ü r j é n -sí (-d lpg.); 

5) frequentaüv -ks képzővel (-d - j - ks): finn -ksu, -ksy (-ks 
~f- refl. -u, -y; -d lpgva) ; m o r d v i n -skad, -skad (-s, -s - ] - inchoat. 
-gad; -d lpg.); c s e r e m i s z -sk (-s -}- inch. -g; -d lpg.); 

6) frequentativ -l, -al képzővel {-d - j - l, -d -f- al): m o r d 
v i n -i (-d lpg.)? -Igád (-1 -\- inch. -gad; -d lpg., félig lpg.), c s e r e 
m i s z (igevég) -al (-d lpgva) , -l (-d lpg.), -alg {-al -\- inch. g) ; 
z ü r j é n - v o t j á k (igevég) -al (-d lpg.), -dal; -aé, -ask (-al - j - refl. 
s, sk) ; -l-al (-d =1) ; 

7) iuchoativ -gad képzővel {-d -|- gad): m o r d v i n -kad, -gad 
{-d lpg.) j c s e r e m i s z -g (-d lpg.)? "&t C'9 4~ caus. -t; -d lpg.); 

8) frequentativ -nd képzővel {-d -\- nd): m o r d v i n -nd 
(-<* lpg.); 

9) frequentativ jellemű -%t képzővel (d -\- %t): v o g u l -la%t 

4* 
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B) A -g képző eléfordúl: 
1) magára, consonanselemmel (-g, -f): finn -j (4, mely az 

alapszó végvocalisával diphthongust képez) ; 1 a p p -je ; m o r d v i n 
-ja; zűrjén -fi; osztják -ji', 

2) magára, i, e vocalisbaolvadva: f i nn - i ; l a p p -i, -e\ oszt
ják és v o g u l -i] 

3) magára, egészen lappangva (részint az alapszó végvoca-
lisán okozott változás mellett): f i n n (vég-a-ból igevég -6) ; l a p p 
(vég-g-ből igevég -o); o s z t j á k, v o g u 1; 

4) intensiv -sí képzővel (g -\- &) •' finn -ista, -ista, l a p p -ste 
(-este, -oste; -g félig vagy egészen lpg.); m o r d v i n -kst; 

5) frequentativ -ks képzővel (g -\- ks) : f i n n -itse; 1 a p p -Se, 
-he (-g lpg-) 5 Savse-, hakse ('ks'-\-k8)', c s e r e m i sz '-z (-g félig-
lpg.); o s z t j á k -s {-g lpg.) ; 

6) frequentativ 4, -al képzővel (•</ -f- £, -#--j- « 0 : z u r J ^ n " 
v o t j á k ~jal; o s z t j á k -al (-g lpg.) ; 

7) causativ -tt képzővel (-g -\-tt): f i n n -itta, -itta; l a p p -ite, 
-ide ; -ete, -ede f-g félig lpg.) ; -te, -de (-g lpg.) ; m o r d v i n -jafCi, jav-
to ; z ü r j é n-v o t j á k -it, -et, -öd, -ed, -'t (-g félig lpg.), -t {-g lpg.) ; 
o s z t j a k-v o g u 1 -it, -et (-g félig lpg.), "-t {-g lpg.) ; 

8) frequentativ -nd képzővel (-g - j - «cf) : m o r d v i n -gand. • 
8) frequentativ jellemű -%t képzővel f-g -}- #t): v o g u l -ia^í 

{-g félig lpg.) 



• 

III. 

A-magyar denominativ igeképzök (különösen -1 és -z) hang
alaki mivolta. 

A szóképzéstan, egyik fő- és sarkelvónek kell tekintenünk 
azon tételt: hogy a származékszóban elétünő jelentés-változás (új 
functio) alaki kifejezés (exponens) nélkül nem mehet véghez, 
vagyis hogy a szaporodó jelentési momentumokkal megfelelő hang
alaki részint változás részint külső bővülés j á r ; különösen az altáji 
nyelvek általános szóalkatához képest, mely megmaradó gyökrészt 
tart fenn, a jelentési momentumok szaporodása csakis hangalaki 
bővüléssel állhat kapcsolatban. E követelménynek azonban egész 
szigorúsággal csak az egyes szóképzések első kora felelhet meg, a 
míg az új functio exponensének eredeti jelentése még némileg 
tudva van, vagy legalább értéke még elég érezhető. Azontúl, nyelv
történeti tapasztalataink szerint, a képzett kész szó csak úgy van 
alávetve az illető nyelvben folytonosan működő hangalakfejlődés
nek, illetőleg kopásnak, mint akármelyik régibb alapszó, minek 
következtében nem ritkán épen képző szórészek, új functiók expo
nensei, többé kevésbé elmosódnak, vagy végképen eltűnnek. Eh
hez képest egy kívántató exponens esetleges hiányát, legalább a 
nyújtott szavú altáji nyelvekben, általában nem tarthatjuk eredeti
nek, hanem csak egy reá kedvezőtlen hangalaki fejlődós ered
ményének. 

Ezt teljesen igazolta is a finn-ugor denominativ igeképzések 
vizsgálata, melyet a fentebbi II. szakaszban eléterj esztettünk. Nem 
egy esetben constatáltuk ugyanis, hogy a valódi denominativ kép
ző, a denominatio tulaj donképen való exponense, alakilag teljesen 
hiányzik, de hogy ezen lappangás az illető nyelv hangfejlődési ál
lásából megmagyarázható. Különös figyelmet érdemel e mellett, 
hogy az ugor nyelvek közt épen az, mely általán véve aránylag 
legjobban őrizte meg hangalakjainak teljességét, t. i. a finn nyelv, 
az egyszerű denominativ képzőknek teljes lappangását, legalább 
mikor azok magokra állanak, még nem is ismeri, a miből szintén 
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következik, hogy az egyebütt mutatkozó képző-hiány csakugyan 
nem egyéb csupa képző-lappangásnál. Egyik ugor nyelvnek e 
részbeli teljes-alakúságát ugyanis okvetetlenül a közös ugor alap
nyelvnek kell tulajdonítanunk, melynek legalább is szintannyira 
ép, sőt hihetőleg még jóval épebb alakjai voltak. 

Ha most a magyar nyelv denominativ igeképzését tekintjük, 
s legelsőbben az -l és -z-félét, mely functióra nézve első sorban a 
fenntárgyalt finn és egyéb ugor denominativ képzéseknek meg
felel, alig lehet azt hinnünk, hogy a mindegyik ugor nyelvben ta
lálható egyszerű kétféle denominativ képző (-d és -g) abban (a ma
gyar denominativ igeképzésben) valahogy ne szerepeljen; minél 
fogva »egyenesen kérdést vethetünk föl az iránt, hogy melyik ugor 
denominativ képzőt melyik magyar denominativ képzésben és mi-
képen ismerhetjük föl meglevőnek ? 

A magyar -l denominativ képzés, épen úgy mint a -2-féle, ke
vés kivétellel (-11 alak, p. o. Mdallani, javallani, és z-re nézve őriz) 
minden látszat szerint közvetlenül az alapnévszóhoz, mely legfe-
lebb eredeti végvocalisát (a, o, e, ö alakban) nyeri vissza, teszi 
hozzá a képzőt, -l-t vagy -z-t, p. o. dobo-l (dob, dobó- ebben: dobo-t, 
dobos) ; bére-l, bér-l (bér, bére-: béres), füstö-l (füstö-t, füstös) ; ara-
nyo-z, arany-z (arany, aranyos), oltalma-z (oltalma-t) ; vége-z, vég-z 
(vég, vége-t) stb. El nem tűnt végvocalis megnyújtása (p. o. kapál, 
czifrdz, kefél, megyéz) általánosabb magyar hangszabály szerint 
megy végbe. E szerint az -l épen úgy mint a -z, a mint látszik, 
már a tulajdonképi denominativ képző helyén állanak. És csaku
gyan a magyar nyelv hangalakulását tekintve, viszonyban a többi 
ugor nyelvekéhez, mindegyik felelhetne meg p. o. az ugor -d kép
zőnek. Mert egyrészt azt tapasztaljuk, hogy szó közepén vagy vé
gén álló egyszerű ugor d-t a magyar nyelv számos esetben -l-vé 
változtatta (e részben a vogul, zürjén-votják, északi-osztják nyel
vek hangalakulási hajlamaihoz csatlakozván); másrészt meg a 
magy» ?•* is bizonyos esetekben ugyanily eredetire (ugor d-re) 
lehet visszavezetnünk. Van ugyanis d-böl lett magyar l mindenek 
előtt -ól, -öl-íéle ablatívusi adverbiumok és postpositiók végén = 
ugor -d (finn -ta, -ta) ablativusi casusrag, p. o. alól, belől18); to-

18) Az -ól, -öl összetett ablativusi rag mivoltára nézve, lásd Nyelvt. Közi. 
III, 299. 304. 306., hol annak -ov-l, -ev-l (=: oszt. -ívet)-höl való keletkezését fej-
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vábbá kétségtelenül d-höl lett magy. I a 2-dik személyt jelelő l a 
tudlak, verlek-íélQ igealakokban, valamint az aluszol, eszel, mondái, 
verél, mondottál, vertéi-fél ékben is ; nem különben egyes szókban, 
hasonlítva azoknak megfelelő egyéb ugor alakjait: alud-, álom (v. 
ö. lappS. ode- aludni, odem álom; oszt. ád~} ódám; mord. ud'i, udo-, 
udoma, udomo ; szintén /-vei p. o. vog. ólom, ulm álom); magy. elö, 
él- (v. ö. finn ete, lp. auta, auda, oszt. oden első • szintén l-vol: vog. 
eli, iei, il); magy. velő (V. ö. finn ytime, lp. addam, ada, mord. 
udeme, oszt. védem ; szintén Ü-vel; vog. valem, osztS. velem) ; magy. 
nyel, nyele- (v. ö. lapp nadda, mord. ned'; szintén Z-vel: vog. nál)19). 
Másrészt van cZ-ből lett magyar z több egyes szóban, mint: kéz, 
keze- (v. ö. finn kdte, lp. kát, káta, lpF. giet} gietta, cser. ket, kid, 
mord. kád, ked!, oszt. ket, vog. kát); magy. ház, haza, hazól (v. ö. 
finn koto, lp. kote, lpF. goatte, oszt. főt, fát, mord. kud, kudo, cser. 
kudo, kudá) ; magy. tegez (v. ö. vog. t'dut, tagat) ; magy. tüz (v. ö. 
oszt. tűt, vogD. taut); magy. száz (v. ö. finn sata, lp. cuote, oszt. 
sót, vog. sát, mord. éada, s'ado, cser. süd'ö, suda) ; magy. fazék, fá
zok (v. ö. finn pata, vog. pót, oszt. p>ut, cser. pot, pad) ; magy. víz, 
vize- (finn vete, mord. ved, cser. viit, vid) ; magy. igaz, igaza- (v. ö. 
finn oikea, oikeda, lpF. vuoiggad, mordE. viede, mord. vide) 20). Az 
ezen kétfelé hangalakulási viszonyból folyó lehetőség, hogy az 
ugor -d denominativ képző a magyarban két különböző alakban 
(mint -l és mint -z) volna meg, magában véve korántsem képtelen
ség, minthogy ugyanazon eredeti szóképzési elemnek két vagy 
többfélévé alakulhatása ugyanazon egy nyelvben is nyelvtörténeti 
tapasztalataink szerint nem tagadható (így p. o. a magyarban van 
d és l mint 2. személyrag); mindazonáltal az ilyen elágazó hang
fejlődés ugyanazon egy nyelvben némileg a kivételek közé tarto
zik és rendesen különös hangtani mellékviszonyoktól szokott függ
ni, melyek az adott esetben a magy. -I és -z-re nézve nem volnának 

tegettena, s egyszersmind a vele összefüggő' lativusi (-á, e) és locativusi (-att, ett')-
féle alakokat azonos alapképzésből magyaráztam (alá, alatt ezekből: alov-a, 
alav-a vagy -á, és alov-t, alav-t). 

19) Lásd : „A. magyar és finn-ugor nyelvekbeli Szóegyezések" (Nyelvt. K. 
VI. VII.) 721. 742. 587. 409. számait. 

20) Lásd : Magyar és finn-ugor Szóegyezések 34. 116. 206. 246. 275. 488. 
578. 756. számait. Lehet még összevetni a 69 (közép, köz), 70 (közel), 474 (fázni), 
566 (vezetni), 621 (méz), 632 (mozgani) számokat is. 
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meg. Ha tehát valamikép lehet, az ugor -d képzőt csak egyikkel 
vagy másikkal a két magyar képzőalak (-1, -z) közül fogjuk azo
nosítani, s e végett a válogatást eldönthető érveket keresni. Ilyen 
lehet mindjárt az, hogy a fentebbi példák szerint eredeti ugor d-böl 
a magyar nyelv, úgy látszik, képzőkben és ragokban inkább l-t 
fejlesztett mintsem z-t, mely csak eredeti alapszókban fordul elé. 
Egy másik és igen fontos körülmény pedig az, hogy a magyar -z 

~ képző egyik példában nem egyenesen az alapnévszói tőhöz járul, 
hanem valami közvetítő hangelemre szorul (t. i. ebben: őriz, mely
nek oröz-úek kellene lennie), a mi arra mutat, hogy a z-nek az 
alapnévszóhoz való közvetlen hozzájárulása, melyet egyébként 
tapasztalunk, csak látszólagos, s hogy eredetileg e képzőt valamely 
közbevetett másféle hangelem előzte meg. E szerint az ugor -d de-
nomitíativ képző magyar utódjának egyelőre csak az -l képzőt te
kintjük, függőben hagyván még a 2-nek mivoltát, melynek meg
fejtését alább fogjuk megkísérteni. Hogy a magy. -I legyen az 
ugor ~d képzőnek mása, azt ezenfelül még azon körülmény is 
ajánlja, hogy a vogul és északi-osztják, azaz oly ugor nyelvek, 
melyek egyébként is a magyarral szorosabb viszonyban állanak, 
hasonlóképen e képzőt -l alakban mutatják föl (lásd fent 44. 1.). A 
magy. -l-íéle denominativképzés, ha az eltűnt végvocalist helyre 
teszszük {-lo} -le) tökéletesen egyezik a finn -ta, -td (-da, -dd), 
mordvin -d'i (-do), -ífe-félével, melyek az ugor -á-képzésnek leg
épebb repraesentansai: 

finn. pisarta-, e h. pisara-ta (pisara-da) cseppegni 
höyhenta-, e h. höyhene-td- (höyhene-dd-) deplumare 
kouraa-, e h. koura-ta (koura-daj markolni 
sylea-, e h. syle-td (syle-dajolelm 

mord. sormad'i-, s'ormado- (sorma-d'i, -do) czifrázni 
* tardede- (tdrde-de) nyügözüi 

magy. dobol-, e h. doboló- (dobo-lo) 
bérel-, e h. bérele- (bére-le) 
ölel-, e h. ölele- (öle-le). 

E mellett nem felejtjük el, hogy, a mint a M. Nyelv Szótára 
mondja, az l „a török-tatár nyelvben is mint igeképző nagyban 
szerepel, pl. söjle- (sözle)-mek szólni, basla-m&lK. kezdeni (bas, söz)u. 
Hogy nincs szükségünk a magy. -I denominativ képző megfejté
sére a törökséghez folyamodni, a fentebbiek után alig kell monda-
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nunk; valamint egyúttal azt is megértjük, hogy a magy. -I és tö
rök -la, -le képző közt való hangbeli egyezés legkevésbé sem álla
pít meg e részben különös viszonyt csak a magyar és a török kö
zött, mely a többi ugor nyelvek kizárásával csak kölcsönvételi 
viszony lehetne, a milyen csakugyan p. o. a cseremisznek néhány 
l-es igéjében mutatkozik, melyek e nyelvbe mint kész -Z«-képzős 
igék a török-tatárból származtak be (p. o. ungle-, öngle- = tör. anla-). 
Más és helyesebben feltett kérdés az, hogy vájjon az ugor -d deno-
minativ képző, melynek részint -l alakja van, azonos-e a tör. -I 
(-la, -la) képzővel, melynek a törökség egy részében, a megelőző 
hangzóhoz képest, még -í, -d alakja is van ? E kérdés megvitatása 
természetesen nem ide tartozik, hanem oly vizsgálatba, mely az 
egyes altáji nyelvcsoportok, nevezetesen az ugor és a török csopor
toknak egymáshoz való viszonya körül forogna. 

Némely Z-féle denominativ igék állandóan kettős ZZ-vel van
nak, mások ingadoznak II és l közt: javallani, rosszallani, zöldel
leni^ elégelleni, elégi-, vereselleni, veresl-. Az -Z-nek ezen kettőztetését 
épenséggel nincs okunk csupa széphangzatinak tartani, ha azt 
másképen, t. i. összeálló külön elemekből keletkezettnek lehet 
magyarázni. Ily magyarázatra vezet azon tapasztalásunk, hogy az 
ugor denominativ képzők fölötte gyakran frequentativ képzők ki-
sereiében szerepelnek, olyannyira, hogy nem ritkán velők katego
rikus pseudo-denominativ képzőkké forrnak össze. Egyik igen 
elterjedt, és a magyarban különben is eléforduló ugor frequentativ 
képző pedig -l (azaz eredeti Z), mely a -cZ-ből keletkezett magy. 
denominativ Z-hez járulva csakugyan az esetleges magy. -U-i a fen
tebb említett igékben kielégítőleg megfejtheti. E szerint ezeket 
eredetileg frequentált denominativ igéknek tekintjük, melyeknek 
összetett képzőjük valaha még -dl- volt, mely a finn -tele-nék (p. o. 
varastele-, hammastele-} frequ. ezekből: varasta-, hammasta-) megfe
lel, s nem különben a frequentált -aile, -oile, -aile stb. (e h. -adele, 
-odele, -adele) végű igen gyakori denominativumokban is megvan 
(p. o. Hrjaile- e h. kirjadele, ettől: kirjaa-, e h. Mrjada-). Hogy a 
magyarban nem ritkán a most akár egyszerűnek vett Z-vel való 
denominativ igék tulajdonképen és eredetileg kettős ZZ-vel vagyis 
frequentált igék voltak, azt egyes még fenntartott példák (vizeli-, 
Mdall-) rámutatása szerint, abból is sejthetjük, hogy néha a külön
ben eléggé kedvelt vocaliselisio az l előtt végbe nem mehet, p. o. 
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vasal soha sem lesz vasi (p. o. vasalok, nem vaslok), a mint vizel-
nem vizl, a mi nyilván az elisiót gátló consonanstorlásra (lí) mutat. 
Hogy különösen a „valaminek tartani"-fóle igék kettős ZZ-vel, azaz 
frequentative alakúinak (rosszallani), egyezik a finn és lapp ilyen 
igék hasonló képzésével (lásd fent a -ksu, Ip. -£s-fele igékről, a 22. 
1.). Hogy az egyszerű -l (== ugor -d) képzővel valók ugyanazt a 
jelentést fejezhetik ki, már fentebb (6. 1.) mutattuk meg. Ugyanott 
volt szó a magyar denominativ igéknek tulajdonított némi fre-
quentativ jelleméről, melynek most már, az 4-esek egy részére 
nézve, okát is adhatjuk, 

Egy másik frequentativ továbbképzése, a magy. I ( = ugor 
-d)-íé\e denom. igéknek történik -ál, -él által (v. ö. metél, járdl stb.), 
mi szerint -lál, -léi igevég áll elé ( = zürj.-votják -ál, -dal,-lat)-, p. 
o. számlál, szemlél; vagy -lel, későbbi rövidítéssel: kémlel, ízlel. 
Ezek közül megfelel p. o. szemlél, mint frequentative folytatott de
nominativ ige, a finn silmaile-nék (e h. silmadele-, ettől: sümáa-, e 
h. silmadd-). 

Miután így a magy. -I denom. igeképzőben a közös ugor -d 
képzőnek egyéb magyar hangalakulással egyező változatát ismer
tük föl, de egyszersmind már azt is tarthatjuk bizonyosnak, hogy 
a másik magy. képző (-2) bajosan ugyanannak csupa változata s 
így az -l-rel azonos lesz, ez utóbbinak magyarázatát legközelebb 
talán a másik ugor denominativ képzőben (-g, -f) kereshetnők. De 
az mindjárt szembetűnő, hogy itt hangbeli egyezésről szó sem le
het, s minthogy az sem hihető, hogy csak a magyarnak legyen 
külön eredeti denominativ képzője (-0), melynek a többi ugorságban 
semmi nyoma sem volna, nem marad egyéb hátra, mint a magy. 
-z igeképzőnek pseudo-denominativ voltát venni föl, úgy hogy a 
tulajdonképi eredeti denominativ képző lappangása mellett a s-t 
eredetileg más functio viselőjének tartjuk. Hogy milyen ez a fun-
ctio, arról a 2-nek mint igeképzőnek egyéb szereplése nem is hagy 
kétséget, minthogy az még eléggé használt frequentativ képző; s 
tudjuk már, hogy épen ilyen functiójú képző szeret légi nkább ere
deti denominativ képzőhöz csatlakozni. Kérdés csak az, hogy mi 
az előtte lappangó képző, és talál-e ezen lappangás egyéb magyar 
hangalakulási jelenségekben analógiára ? 

Az íme fölvetettkér désre segíti talán a feleletet, ha előbb ma
gának a -2-nek, mint frequentativ képzőnek, az ugor nyelvekben 
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találtató megfelelőit keressük föl. Mint hasonló functiót (frequen-
tatiót) kifejezők találtatnak ugyanis a legtöbb ugor nyelvekben 
különböző sziszegő hangzóval való képző alakok, melyeket, nem 
tekintve az esetleges voealist, egy közös ugor -sk alakra lehet visza-
vezetui. Legépebben fordul az elé magára is a votjákban mint 
-sk, hol a vele képzett igék különösen mint continuativ jelentésű 
praesenstök szerepelnek: kur'isk- (kur kérnij, kesiék- (kes- szakadni), 
siiék- (si- enni), veraék-, e h. veral'iék- (vered- szólni, mondani), stb. 
A zürjénben már eltűnik a gutturalis, s a képző s-nek hangzik: 
koré- (kor- kérni, keresni = votj. kur'isk-, kur-), Tijé v. l'ié (l'ij- lőni). 
A finnben megvan e képző mint sk és ks, ritkábban magára, több
nyire még más frequentativ képzővel összekapcsolva: ha'eksi- keres
ni (hake-)} kdyskele (kay- járni, kelni), vieskele v. vieksele- (vie- vinni), 
uiskelé- (ui-úszni) ; sőt'harmas frequentativ képzőkapcsolatban is: 
küyskentele- (kdy-)} uiskentele- (ui-). A lappban találjuk e képzőt 
magára állva -s alakban: guoddase (guodde- hordani), vadasé- (vafóe-
járni). A mordvinban szerepel magára állva mint s, p. o.kulée- (kul'i-
halni), nolée- (nola-) nyalni; összetételben mint s és ks p. o. misind-
alkudozni (mij- eladni) = mdE, miksne-; sasind'i- (saj-, sa- jőni) = 
mdE. saksnestb. A cseremiszben, bár ritkábban, s; % alakban: or&-
nézni (v. ö. mord. van- nézni) ; kuc- (e h. kuts- tartani: votj. zürj. kut-; 
kuts- itt = votj. kut'iék-). Az osztják és vogulban is akadunk még 
reá s alakban, p. o. vog. kanges- és kang- hágni, fölmenni. Hogy 
a magyarban -z felelhet meg ennek az ugor sk képzőnek, kitűnik 
egyéb magyar szóalakokból, melyekben volt sk helyére z lépett: köz 
= f. keske, húz- == f. kisko-, zürj. k'isk-- íz (szilva-íz) = f. iskuj va
lamint hogy mellékalakokúi meg s és sz szerepelhetnek, ilyen ha
sonpéldákból : mos sae észt mösk-, md. muék-, votj. miék-, zürj. m'isk-j 
m. vas = f. vaske; kosz = cser. koksa; tisz (autumnus) = f. syksy 
stb. Már pedig, mint a II. szakasz végén álló kimutatásból látható; 
(fent 52. 1.) az ugor -sk (-ks) frequentativ képző, melylyel a magy, 
-z azonos, különösen mint a -g (-j) denominativ képző folytatása 
szerepel, minél fogva némi joggal ugyanazon -g (-j) denominativ-
képzőben is kereshetjük a magy. pseudo-denominativ -z előtt lap
pangó den. alapképzőt. Ezt annyival inkább szabad tennünk, mert 
egyik példában (őriz: ör) még fenmaradt a -g (-j) képzőnek világos 
nyoma az «'-ben, mely megelőző öregez, örejez, őrejz alakokból igen 
alkalmatosan megmagyárazódik. Hogy egyébként a -g képzőnek 
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semmi nyoma sem látszik, azt megint egyéb magyar hangalakulá
sokkal tökéletesen egyezőnek találjuk, s e végett a következő ma
gyar-ugor szóegyezésekre utalunk: m. jel, jelen: f. juíki, julkene-- m. 
toll, tolu: lp. tolke, dolge, md. tolga, f. siclka ; m. tör- =• f. sarké-} 

lp. sarge-; m. farai s s lp. parge-, lpF. barga- laborare; m. fitit : 
zürj. petked-; m. vet- = f. vatkad-, m. has = lpF. gasko; hasad-, 
hasít-: lpF. gaskode- 2 l ) ; a m. &ös., / n í ^ vas, -mos-, & szókat lásd 
fentebb. — Ha így az eredeti képzés szerint a bár teljes végvocalissal 
való alapnévszóhoz az összetett -goz, -gez képző járult, p. o.fal-, illető-
\egfala-,falo-hoz, az ebből kel eikezöfalogoz,falagoz alakból, melyet 
általános hajlamánál fogva a nyelv könnyebbíteni törekedett, leg
előbb az alapszó úgyis gyengén kiejtett végvocalisa szorulhatott 
k i : fal'goz • ezen consonanssal érintkező helyzetben a <jr-nek eltű
nésére ugyanazon út állt nyitva, melyen-az a fentebbi példákban 
p. O; jelen-ben is eltűnt, a mely nagyon valószinűleg egy megelőző 
gutturalis spiráns h-n vezetett keresztül. Erről van még positiv tanú
bizonyságunk is, p. o. a helyhez igében e h. helyez (és még néhány 
hasonlót fogunk alább b Bmutathatni). A g-nek gyengítése (h-vá) 
azonban részint még vocalisközi helyezetében is történhetett, a mi 
okvetetlenül történt oly alapszók után, melyek nehezebb, s azért 
maradandóbb végvocalissal voltak, úgy hogy p. 0. ruhagoz közve
títő ruhahoz, ruha'oz-on át a megmaradt ruház-vé, vált 22). Magától 
értetik, hogy a g-nek megkezdett eltűnése után újabb ily denomi-
nativ igék egyszerűen és egyenesen -z-vel készültek. 

Miután ekképen megmutattuk, mike'pen válhatott a magyar
ban egy hajdan létezett -goz, -gez összetett denominativ képző 
a. mostani egyszerű -z (-oz, -ez)-vé, érdekes észrevennünk, hogy 
ezen egyszerű -z mint denominativ képző, eredeti (bár felében el
tűnt) alkotórészei szerint, az összetett finn -itse-nek (e h. -ikse, 
•-iske) tökéletes hasonmása, minthogy ez is a -g denominativ alap
képzőből meg -sk (-ks) frequentativ képzőből áll, csak hogy mind
egyik alkatrész a finnben és a magyarban kissé eltérő fejlődésnek 
indult, mely jelesen ott az alapképzőnek tisztán fölismerhetőségé-

2t) Lásd a Magyar és finn-ugor Szóegyezéseknek 171. 227. 236. 484. 517. 
564. 110. 111. számait. 

22) A h-íé\e közvetítő liangfokot, valamint annak végképi eltűnését szé
pen illustrálja a régibb és hébehóba még máig eléforduló tzomjuhoz- ige, e mel
lett ; szomjaz. 
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nek kedvezőbb volt. Egészen egy fokon áll e tekintetben a ma
gyar -z a lapp -se-vei, mely p. o. űose-ben (ettől: ilo), teljesen ele
nyészett alapképző -g mellett, egyedül látszik a denominatio func-
tióját teljesíteni, míg a megfelelő finn iloitse-hen legalább a -fse 
előtt álló i az eredeti -g képzőt még eléggé tisztán láttatja. 

Ha e szerint a másik ugor denominativ igeképzőt, t. i. -g (-j)-t, 
a magyar nyelv is alkalmazta, még pedig frequentative folytatott 
alakban, föl lehet tenni, hogy az valaha magára állva is szerepelt 
ugyané nyelvben, valamint gyanítható, hogy még más összekötte
tésben is találkozik. És csakugyan úgy látszik, hogy eredeti -g 
képzőt, melynek a mai magyar nyelv hangfejlődési fokához képest 
teljes lappanghatását és lehető láthatatlanságát az imént fejtegettük, 
lehet fölvenni oly igék képzőjének, melyek egészen egyező alakú 
névszók mellett állanak, de jelentésüknek igen speciális voltánál 
fogva nem igen vehetők primitív igéknek. Ilyenek p. o. húgyni, 
szarni, fosni ezek mellett: húgy, szar, fos, s érdekes észrevenni, hogy 
p. o. a finnben, hol paska = fos névszó, szintén -g (-j) denomina
tiv képzővel alakúit paski- (fosni) ige találtatik, s hogy húgyni 
mellett a most gyakoribb frequentativ hugyozni .divatozik. 

A mi az ugor -g denominativ képzőnek a magyarban talál
tató egyéb összeköttetéseit illeti, egy ilyennek biztos nyomára ve
zethet a mostani -z mellett még néha eléfordulo -h-z; minél fogva 
igen hihető, hogy egy hasonlólag denominativ -h-d (-had, -hed) 
szintén nem egyéb mint egy d-\el tovább képzett g, azaz a -z (-h-z) 
előtt lappangó alapképző; s hogy továbbá a helyette divatozó 
-d alak (-ad, od, öd, ed) csak úgy vesztette el ez alapképzőt mint 
az összetett '-z képző. Ertünk itt ilyen igéket mint porhad- (por), 
árad- (ár), büzhöd- (bűz), hírhed-, sebked-, lyukad- (lyuk), dühöd-
(diih), penészed (penész). Hogy ezek -g (-h/—) alapképzőjüknél fog
va, noha jelentésükben a „vmivé válás" látszik kifejezve, csakugyan 
„valamit-tevő " denominativ igék lehetnek,mutatja több analóg eset a 
többi ugor denominativ igeképzésben s ezen igék jelentés-módosula
taiban; nevezetesen említeni valók a mordvin -ja-íé\e (azaz -g 
képzővel alakúit) igék, a milyenek p. o. kulcunija- penészedni, so-
dija- kormosodni, nolgija- taknyosodni, lásd fent 29. L, a hol az ere
deti „tenni, teremni "-féle denominativ jelentés ezen árnyalatáról 
is van szó. Es csak arra kell emlékeznünk, hogy az l denominativ 
képző ( = ugor -d\ ilyenekben mint szolgál, zöldell, képes a „levés" 
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kifejezőjévé válni, hogy a porhad- stb.-féléktől azon magyar -ad 
-od, *öd, -ed- igéket sem válaszszuk el, melyek melléknevekből az 
„azzá válás44 jelentésével alakúinak, p. o.fehéred- (fehér), hígad (híg). 
E mellett a képző-értéket akar „agere" értelmében vehetjük, 
miszerint fehéred a. m. „lassanként (-d) fehérleni44 = fehériesnek 
indulni, a mi a fehéredés tényleges jelentése j akár a melléknévi 
alapszót elvont név gyanánt tekinthetjük, miszerint fehéred a. m. 
„fehérséget (fehér állapotot, fehérlést) tenni (teremni, eléhozni), a 
mivel a „fehéredés44 szintén helyesen értelmeződik. íme kifejtett 
nézetünk mellett, hogy a fehéred- féle igék aporhad, árad -félék
kel csak egy kategóriát tesznek és teljesen azonos képzéssel valók, 
még az is szól, hogy melléknévből származó ilyen igéken még a 
-h-d teljesebb képzőalak is fordul elé: vénhed- (vén) e h. vénedni-
vagy hogy a volt -h-d képzőalak nyoma még némileg az alapszó 
végconsonansának kettős voltában vehető észre, p. o. hígad mellett 
higgad (híghad h.), lappad- (laphad h.). Végre kell még megje
gyezni, hogy a továbbképző -d (a -had, -hed, -ad, -ed magyar kép
zőben) csak úgy mint a h-z-be\i -z frequentativ értékű, s megfelel az 
ugor nd-nek, mely különösen a mordvinban magára is szerepel, hol 
annak a -g denominativ képzővel való összetéte is fordul elé: 
algand- tojni (tojást-tenni, al tojás), a melyben tehát -gand a ma
gyar -had, -ad-n&k mint denominativ képzőnek tökéletesen meg
felel 23). 

Ha már az ugor -g denominativ képző, a mint láttuk, a magy. 
-h-d (-had, hed) és '-d (-ad, -ed) -féle összetett denominativ képző
nek alapját teszi, természetesen ugyanily minőségben van az meg a 
megfelelő causativ -h-szt (-haszt, -heszt) és '-szt (-ászt, -észt), valamint 
az -ít (régibb -ajt, -ojt, -ejt, -ojt) képzőalakokban, p. o. ilyen igéken; 
porhaszt, áraszt, fehérít. Ezért is most csak a két különböző causativ 
alak eléállását kell még fejtegetnünk. Altalános, eddigelé elterjedt 
nézet az egyikről, a h- szt, '-szt-röl az volt, hogy a szokott causativ t 
egyenesen h-d, '-d-h.ez lépvén, ennek d-]e átment sz-be, úgy hogy 

23) Igen hihető, hogy még egyéb magyar -h-d, '-cZ-féle igék közt is (p. o. 
rothad, lohad, keshed, sülyed, korhad, dagad, apad, stb.) van eredetileg denominativ 
ige, olyan a milyen porhad, penészed, fehéred, — csak hogy az illető alapszók 
nem maradtak fönn. Bészletes, összehasonlító nyomozás majd talán még kimu
tathatja ezt egyikre-másikra nézve, szem előtt tartva ezen igéknek imént jelzett 
képzős voltát^ 
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'•szt e h. volna: '-dt. E nézetnek csak az a baja, hogy a magyar 
nyelv különben nem ismer ily hangtörvényt, melynél fogva, mint 
az p. o. a görögben történik, következő í-vel érinkező t, d- hang-
nak sziszegővé (sz) kellene válni. Ugyanezért az szí-béli sz szük
ségképen külön új elem, mely vagy a c?-nek helyébe lépett, azt 
fölváltva s annak szerepét viselve, vagy azt kiszorította vagyis 
lappangóvá tette. Csupán csak a hangalakulást tekintve, egyik 
eset oly lehetséges mind a másik; de tudva hogy a h-d,, '-d-loeli 
d maga is csak másodrendű képző, mely helyett más hasonértékü 
képző is csatlakozhatik a denominativ alapképzőhöz; tekintve to
vább, hogy különben fha d-szt volt) az sz-nek a causativ -t képző
höz kellene szorosabban tartozni, holott pedig a magyar nyelv e 
consonanscsoportot, kivéve rag vagy képzőbeli t-nek megelőző sz, 
z-vel való találkozását, általában nem igen szereti: mindenképen 
valószínű, hogy az '-szí-féle causativ alakokban az sz csakugyan a 
'-cZ-beli d-t fölváltó, hason értékű külön képző (sz v. z), úgy hogy 
p. o. áraszt tulajdonképen nem árad-hói, hanem arasz v. áras igé
ből alakúit. Ennek az -ss-nek (vagy akár -z-nek j a '-d képzőbeli 
e?-vel való hasonértéküsége pedig fönnáll, ha benne az ugor -sk 
frequentativ képzőnek (már fennt a 59. 1. érintett) magyar alakját 
ismerjük föl, mely a szintén frequentativ -d ( = ugor -nd) helyébe 
lépett. E mellett még a causativ -t előtt használt magyar denomi
nativ képzőalak (-h-sz, '-sz vagy -h-z, '-z) ugyanannak mutatkozik, 
melyet egyébként is a magy. nyelv nagy terjedelemben alkalmazott, 
t. i. a fentebb fejtegett -h -z, '-z képzőnek ( = ugor -g -}- sk). Végre 
positiv bizonyításul a'-cZ mellett álló causativ -szí-nek ezen fölfogása 
mellett fölhozható még egy így képzett igének példája: vigasz-ni 
(megvig aszik sanatur, v. ö. vígad: víg, és vigaszt sanare^ vigasztalj.2,1) 

2í) Vannak más -ad, ed végű, nem denominativ igék is, melyekhez tartozó 
causativ alakok szintén a -d helyébe -szt -t tesznek : p t o. fakad : fakaszt, ered : 
ereszt stb. A mennyiben az ezekbeli -d szintén frequentativ dl-nek lesz tekinthető 
(és ilyen lehet bátran p. o. halad, marad, szenved, senyved), a causativ alakok 
szt-féle végére ugyanazon magyarázat illik, melyet fentebb a denominativ '-c?-
igók s^í-féle causativ alakjáról fejtegettünk. A mennyire azonban netalán más 
értékű d forogna fenn, tekintve mindezen ^d-végií igék intransitiv jellemét, az 
-s^í-beli ss-nek még egy másik értéket tulajdoníthatunk, t. i. reflexív jellemet, 
melylyel az p. o. látsz (-ik) „videtur" igében jelen meg, s mely egyéb ugor nyel
vekben is egy szintén s&-féle képzőalakot illet. Ekképen sz-t mintegy közvetített 
causativ képző, mely által a tulajdonkópi causativ functio (-i) csak a tüzetesen 
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A -h-d, '-d-íéle magyar denominativ igékhez tartozó -it (-ajt, 
-ojt, -ejt, -öjtj-íéle causativ alak, p. o. igazit (igazojt) az -s^í-félétől 
még abban is különbözik, hogy előtte sehol sem marad meg h, 
mint néha -haszt, heszt-beii, úgy hogy, ha p. o. yporhaszl- helyett/í-es 
alak használtatnék, ez bizonyosan nem porhit (porhojt), hanem 
porojt, porit volna. Ebből azt gyaníthatjuk, hogy az -ojt, -e/í-beli 
denom. alapképző (-g) más helyet foglal el itt mint -h-d, -h-szt-hen, 
a mennyiben az alapnévszó eredeti végvocalisát meghagyván, e 
helyett saját vocalisát ejtette el, mely a denominativ képző conso-
nansát a hozzájáruló causativ í-tŐl elválasztotta. Mert szemmel lát
ható, hogy 7~d mellett álló -ojt, -e/í-ben a causativképzés csak az 
eredeti, nem összetett (akár -d, akár sz-vel tovább képzett) deno
minativ képzésen megy véghez, s csakis így fejthetjük meg, sem
mit sem erőltetve, az -it (-ojt, -ejt) alakot, p. o. e példában: igazojt, 
megelőző ilyen alakokból: igazo-go-t, igazo-jo-t,- igazo-j-t. E mellett 
a -g képzőnek hangalakulási fejlődése épen úgy haladt mint a finn
ben és mordvinban, hol szintén az egyszerű causativ -tt, -ft hozzá
járulásával a magyar it -fojt, ejt.)-féléknek megfelelő -itta (finn) és 
-jaft'i végű denom. igék keletkeztek. Ellenben a 'd alakban, p. o. 
igazod-hem a hangfejlődés a g alapképző teljes elenyészését idézte elé, 
minthogy igazo-go-d-va, ilyen alakok következtek: igaz'-go-d, igaz'-
ho-d, igaz"-o-d25). Meg kell még említeni, hogy némely -it-íéle cau
sativ igének rövidített -gat, get-féle frequentativuma, p. o. igazgat (eh. 
igazojtgat, igazítgat), szárogat (e h. szárojtgat, szárítgat) határozottan 

intransitivum (reflexivum)-nak jellemzett igén (-sz) hajtatik végre. Ilynemű a 
finn -sta is, mely némely causativ igét képez (lásd fentebb a 15. 1.), p. o. ripusía-
függeszteni : rippu- függni ; a közvetítő reflexív s-vel való igék (riy)us-) a közel 
álló lappban elég számmal még elé is fordulnak. 

25) Néhány, a mint látszik, nem denominativ -ad, ed-yégn igének causati-
vuma szintén -it álíal képeztetik, részint -ászt, -észt mellett; p. o. hasad : hasit, 
szakad : szakit (és szakaszt), szárad: szárít. Azt gyanítom, hogy épen ezek is olya
nok, melyeket a fentebbi 23. jegyzet szerint, eredeti denominativ igéknek lehet 
tekinteni; minthogy á kétségtelenül igéből származók (p. o. gyúlad, fúlad, éled), 
nem i<-vel, hanem csak -ászt, -eszt-vel képezik a causativumot (p. o. gyúlaszt; 
nem : gyúlít). Ide tartoznak intransitiv -él, -űl-végíí igék mellett álló átható ü-
félék is, p. o. derít, hárít, szőrit. — Azonban úgy látszik még más eredetű -it (ojt, 
ejt) is létezik, p. o. vészit- igében (ettől : vesz-), melynek alakulásába alkalmasint 
magának a causativ -í-nek eredetibb alakja (v. ö. cer, -kt, mord. -ft., finn -tt) folyt 
be főképen. Mindenesetre más természetű a momentán igeképző -it (p. o. vonít, 
taszít). 
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az -/í-nek (melynek megelőző megvoltában ezen igék causativ je
lentése mellett nem lehet kételkedni) régibb alakjára mutat vissza, 
melyben a denominativ alapképzőbeli g még nem fejlődött volt 
jf-vé, vagy a szomszédvocalisba olvadva "*'-vé. Ha ugyanis fentebbi 
fejtegetésünk szerint szárít, szárojt helyett még régibb alak volt: 
szárogot, ehhez a -gat frequ. képzőt ragasztva, s.mro#0í-<7<z£ állott elé, 
melyből a denom. alapképző (g) úgy mint a szárad, árad (1. fen
tebb) igékben tűnhetett el (szárotgat, legközelebb ebből: szárltot-
gat} szárotgat-hó\ v. ö. sehhet- vulnerare), úgy hogy már csak a 
causativ t-nek későbbi kiszorítása maradt hátra, mely a hajigál (e 
h. hajítgaT), sántikál (e h. sántítkál) módjára ment végbe. Ugyanily 
rövidített gat, get-es frequentativumot, mely -szt-féle causativ igé
től képeztetik, p. o. lyukgat fe h. lyukasztgat), szintén csak a közve
títő sz nélkül képzett egyszerübbb causativ-alakra (a milyen p. o. 
sebheszt- helyett sebhet-) kell visszavezetni, mihez képest p. o, lyuk
gat, azaz lyukogat, egy volt lyukot-tó], nem pedig lyukaszt-tól szár
mazik. 

A -g ugor denominativ alapképzőnek a magyar igekópzésben 
va!ó netaláni egyéb szereplését ez úttal azonban nem nyomozzuk 
tovább, miután úgyis túlléptünk eredeti föladatunk határán, mely 
csak az -l és -z denominativ képzők fejtegetésére szorítkozik, noha 
épen e végett az egész ugor nyelvcsoportbeli hasonnemü igeképzé-
soket behatólag és részletesen meg kellett vizsgálnunk. Hátra van 
azonban az említett szorosabb föladathoz tartozó egy pont, melyet 
a fentebbiek után még tisztába kell hozni. Ertem azon kérdést, 
hogy némely magyar s-féle denominativ igék mellett mutatkozó 
~dz-ve\ képzett mellékalakokról mit kell tartani, p. o. ezekről: 
borjadz-} fiadz- (fijadz), bimbódz-, leveledz-, ezek mellett: borjaz-, 
fiaz- (fijaz), bimbóz-, levelez- ? A kérdés pedig nevezetesen arra vonat
kozik, vájjon a -^-alakok csupán csak a -^-féléknek azonos pára
lakjai-e, vagy különböznek-e ezektől részben az alkotó elemekre néz
ve ? Lehetne ugyanis képzelni, hogy p. o. levelez-, mely a többi -z~féle 
denominativ igék módjára, a z képzőnek fentebb fejtegett hajdani 
hangállapotához képest, levele-ge-z-nek hangzott valamikor, máské
pen fejlődött alakrövidítés folytán egy levelegz-féle mellékalakot 
nyerhetett, melyből (gz: dz) hangcsere által a mostani leveledz tá
madott volna. De ez ellen szól egyrészt ily hangcsere fölvételének 
gyanús volta, minthogy a gz consonanscsoport a magyar nyelv 
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hangejtési hajlamaival korántsem ellenkezik; másrészt annak ok
kal való gyaníthatása, hogy ily úton jóformán nem is levelegz-, ha-
levelejz keletkezett volna, mely (úgy mint őriz, lásd fent. 59. 1.) 
továbbá levelíz, vagy leveléz-vé válhatik vala. Ezért a leveledz-féle 
alakokat helyesebben és könnyebben véljük magyarázhatni, ha a 
képzőbeli d-t nem csak hangcseréböl került elemnek tartván, azt 
a fentebb magyarázott magyar '-d összetett denominativ képzőre 
vezetjük vissza, melynek szintén az ugor denominativ -g a lap
pangó alapképzője, s mely az említett -cfe-ben még egy újabb fre
quentativ -z képzővel van folytatva, ugyanavval, mely a magyar 
denom. -3-ben, azaz '-z-ben, jelen meg alappangó alapképző -g után. 
Egyszóval azt tartjuk, hogy a például fölvett leveledz- ige leveled-
iéle igén alapúi, s ugyancsak leveledez- helyett való. Igazolja e föl
fogást p. o. a hasonnemü sarjadzik mellett fennlevő alapige sarjad-, 
meg az övedz- helyett régibb emlékben eléforduló övedöz-ze). A kü
lönbség, mely e szerint ily két ige közt van, a milyen: levelez- és 
leveledz-} vagy Jiaz és Jijadz, csak az, hogy a mindegyikben rejlő* 
denominativ alapképzés, amabban egyszerű (-e), emebben pedig ket
tős (-d és -z) frequentativ képzővel van folytatva, utóbbi esetben 
némi oly képzőhalmozással, a milyen egyébként is az ugor igekép
zés terén nem ritka jelenség. 

a6) A Nádor-codexböl idézi a M. Nyelv Szótára : aranyos övvel övedöznek 
vala. Annyiban egyezik is fentebb éléadott fölfogásunk a cfe-féle denom. igékről 
a M. Ny. Szótáráéval, a mennyiben ez is a dz-X külön -d és -z képzőből, nem te
kintve azoknak eredeti értékét, összetettnek tartja, lásd : „-adzilt (-ad-oz-ik) Össz-
vetett képző : jobbára nevekből képez középigéket, melyek növésre, illetőleg 
állati vagy növényi szaporodásra vonatkoznak, s gyakorlatos belcselekvök." 

BÜDENZ JÓZSEF. 

S a j t ó h i b á k . 

A 32. 1., 16. sor föl., olv. südür h. südür 
ü. o., 3. sor ál., süm h. Mm 
29. 1., 6. — al., llrdasja- fa. érdasja-
44. 1., 3. — föl. olv. ; címet, S. címei, 
u. o., 18. — föl., savangodni h. : savanyódni 

47. 1., 15, — al., lümed'i- h , : lümede-. 
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JELENTÉS VÁMBÉRY Á. MAGYAR-TÖRÖK 
SZÓEGTEZÉSEIRŐL. 

Vámbóry A. úr még 1869-ben adott ki ezen Nyelvtudományi 
Közlemények VIII. kötetében „Magyar és török-tatár szóegyezó-
sek" czíme alatt egy nyelvhasonlító munkálatot, mely csupa ezíme 
után is a magyar nyelvész és nyelvószetkedvelő közönségben elég 
érdekeltséget kelthetett, minthogy az a magyar nyelvtudománynak 
egyik még kimerítő tüzetességgel nem tárgyalt kérdésére ígérte a 
régen várt feleletet, azon kérdésre t. i., hogy mi és mennyi török-
ség van a magyar nyelvben ? E felelet megadására senki sem látsz
hatott jobban elkészültnek Vámbéry úrnál, kinek egyéb széles 
nyelvismeretein és különösen a törökség terén mozgott sok évi 
tanulmányain kívül még egyik török főnyelvben való gyakorlati 
jártasság is állott rendelkezésére. Hogy V. úr a feléje, mint tekin
télyes török-tudós felé, irányúit közvárakozást mintegy interpella-
tiónak vette ós fent említett munkálatával magyar-török nyelvkér-
désüokre a maga feleletét megadta, azért neki mindenesetre nagy 
köszönettel tartozunk, annyival inkább, ha az, tartalmának újságá
val s gazdagságával, nyelvészetünket leglényegesben gyarapítja. 
Most már a hallgatva interpellálókon van a sor, hogy a nyert fele
letet, mely igen sok pontból (740 szóegyezési czikkböl) áll, nyugodt 
megfontolással részletesen megvizsgálják, óhajtva, hogy azt men
nél kielégítőbbnek találhassák. Én, a ki szintén azokhoz tartozom, 
kiket a dolog illet, a magam részéről tett ilyen vizsgálatról a kö
vetkezőkben akarok jelentést adni. 

Vámbéry úr tisztában van az iránt, hogy a magyar nyelv ro-
konságilag a finn-ugor (vagy röviden ugor) nyelvcsoporthoz tarto
zik. Ezt ő is bizonyosan úgy érti, a mint nem is lehet másképen 
érteni, hogy a magyar nyelv szókincsének leglényegesebb részére, 
valamint megkülönböztetőleg kifejtett grammatikai alakszerke
zetre nézve a finn-ugor nyelvekkel egyező. Hogy e mellett a ma
gyar nyelvben tudvalevőleg sok olyan szó van, melynek könnyen 
fölismerhető mása nem az ugor, hanem a török-tatár nyelvekben 
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találtatik, vagy hogy bár (a mi ugyan nincsen annyira tudva, de 
a mit V. úrnak egyelőre megengedünk) „sok magyar nyelvalak is, 
és különösen szószármaztatási szabályokéra nézve is a magyar 
nyelv a törökséggel szorosabb egyezést mutat: ezt ő „későbbi 
(mondhatjuk: történeti) érintkezésből vagy talán összeolvadásból" 
véli magyarázbatónak, mely az ugor néptörzsben már elkülönítve 
álló magyarok s a tiszta török elemek közt ment végbe. Egyszó
val V. úr a magyar nyelvnek a törökliez való imilyen viszonyát 
egyik részről kölcsönvétel, másik részről rátukmálódó behatás kö
vetkeztében aránylag későbbi (történeti) korban eléállottnak te
kinti, úgy hogy ez által a magyar nyelv eredeti ugor jelleméből 
valamennyire kivetkőzött. A magyar és török nyelvek közt fenn
álló egyezési viszonynak ilyen fölfogásával tökéletesen egyetér
tünk, miután hinnünk kell, hogy a török nyelvek, mielőtt még a 
magyarral történetileg, bármily szorosan is érintkeztek, megkü
lönböztetett jellemű befejezett nyelv-egé3zszé fejlődtek volt, minél 
fogva az addig eleinte az ugor nyelvközösségben bennefoglalt és 
azután önálló életet folytatott magyar nyelvvel miut idegen egyé
niség találkoztak. Mindazonáltal V. úr e magyar-török viszonyt 
is nevezi r o k o n s á g n a k , mely a magyar-ugor eredeti rokon
ságnál nem annyira kisebbnek, mint inkább fiatalabbnak volna 
mondható. Nem kell mondanom, hogy az ilyen alapon állított r o-
k o n s á g , valamint általában egy első fokú rokonság mellett még 
emlegetett másodfokú rokonság nem fér össze a nyelvrokonság 
azon fogalmával, melyet annak a mai nyelvtudomány tulajdonít. 
Ennek szóhasználata szerint ugyanis, a mint tudva van, r o k o n 
s á g csak oly nyelvek viszonyát jelöli, melyek mint osztatlan egé
szek egy közös és azonos alapnyelvből kiindulva, szakadatlan 
nyelvtörténeti fejlődés által bizonyos fokú önálló megkülönbözte
tettjellemet öltöttek, vagyis jobban mondva olyan nyelvek, me
lyekké csak egy közös osztatlan alapnyelv fejlődhetett, maga ma
gának csak többszörös változatait hagyván hátra. Rokon nyelvek 
föl- és elismerésére ez értelemben nem csak annyi, hanem min
denek fölött oly természetű anyag- és alakegyezés kimutatása 
kívántatik, hogy az másképen, mint az illető nyelvek eredeti 
egy- és azonosságából ne legyen megmagyarázható. Magától érte
tik, hogy ily értelemben valamely nyelv csak egyszerűen lehet 
rokon valamely más nyelvvel vagy nyelvkörrel, s nem állhat 
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egyszersmind bárminő néven nevezendő (másodfokú, fiatalabb) 
rokonsági viszonyban más, különböző nyelvekkel. Hogy V. úrnak 
tetszett a magyar és török nyelvek viszonyát szintén rokonsági
nak mondani, ez, habár kis fogalomzavar, mely okvetetlenül fél
reértést okoz, magában véve még nem volna nagy baj ; hiszen 
mondhatjuk, hogy verba valent usu. Ámde e kis fogalomzavar, 
melyben némileg V. úr maga is leledzett, az ő egész munkálatára 
káros befolyással volt, a mennyiben az őt abban gátolta, hogy tu
lajdonképi föladatát helyesen és szabatosan magának kitűzze, és 
ahhoz képest a kivitelben biztos és öntudatos elvek szerint jár

jon el. Mert V.úr az ő úgynevezett másodfokú vagy fiatalabb; 
kölcsönvételi viszonyon alapuló magyar-török rokonsága alá egy
szeriben oly „gyök és tőszók vagy nyelvalakok" egyezését is fogja, 
mely ő szerinte is a turáni (altáji) nyelvek valóságos ősrokonságá-
ból folyna. Ezek pedig, t. i. a magyar nyelvben használt gyök és 
tőszók vagy nyelvalakok, szerinte „mint a turáni nyelvcsoport kö
zös birtoka, a törökben nagyobb és élénkebb rokonságot mutatnak 
(értsd: a magyarhoz) mint a finnugor nyelvekben." V. úr szerint 
tehát a magyarban vannak szók és nyelvalakok, a melyeket az a 
töröktől ugyan nem vett kölcsön azóta, hogy a finn-ugor alapnyelv
ből mint önálló (magyar) nyelv kivált, de a melyek mégis inkább 
a törökséghez tartoznak, mintsem az ugorsághoz. Miképen lehes
sen ez, azt teljességgel nem értem; mert én csak azt látom, hogy 
magyar szók, melyek altáji, vagy bár csak török-ugor ősrokonság-
nál fogva, a törökben is léteznek, mégis csak az ugor alapnyelv 
által juthattak a magyar nyelvbe, minthogy a közös török-ngor 
ősnyelv korában külön magyar nyelv nem is létezhetett, tehát nem 
is keletkezhetett semmi (valódi) élénkebb rokonsági viszony ő 
közte (a nem létező közt) és a szintén csak későbben különváló 
törökség között. Ilyen magyar szók, melyek nem tekinthetők köl-
csönvetteknek, hanem közös altáji (ugor-török) rokonságrámutat
nak, nem képezhetik ennélfogva egy különösebb magyar-török 
valódi rokonság bizonyítékait, még akkor sem, ha az ugorság ré
szén történetesen csupán csak a magyar nyelv tartotta volna fenn 
azokat (a mi különben aligha lesz gyakran tapasztalható). Ehhez 
képest pedig az ilyen magyar-török szóegyezések szorosan véve 
csak az ugor (finn-ugor) és a török nyelvcsoportok közt fennálló 
ős-rokonsági viszony tárgyalásának szolgálnak anyagúi; oly mun-
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kálat azonban, mely a magyar és török nyelvek közti viszonyt he
lyesen akarja megfejteni, vagy egészen félre hagyja azokat, vagy 
legalább, a valóban kölcsönvételeknek tekintendő egyezésektől 
szigorúan megkülönböztetve el fogja választani, a döntő és meg
állható bírálatot az említett tüzetes ugor-török nyelvhasonlításra 
hagyván,-melynek természetesen egészen más álláspontja van, mint 
a magyar-török kölcsönvételi egyezések kinyomozásának. Vám-
béry űr ellenben, noha elméletileg kölcsönvételt és ősrokonságot 
látszik megkülönböztetni, munkálatában e különbségre legkisebb 
ügyet sem vet, hanem ősrokonsági és kölcsönvételi egyezéseket egy 
sorban hoz föl, egyazon eljárással nyomozván és határozván azo
kat, úgy hogy egyáltalában nem lehet tudni, mit tart ő ilyen- vagy 
olyanféle egyezésnek. Természetes, hogy ő e mellett azon szigo
rúbb kritériumokról sem adott magának számot, melyek kölcsön
vételek megítélésében alkalmazandók • sőt úgy látszik, hogy ő, da
czára minden bár kissé zavart elméleti megkülönböztetéseinek 
(melyeket a Bevezetés II . szakaszában fejt ki, 114—120. l.)} egy
általában inkább a magyar és török nyelvek közt fennálló valódi 
rokonság bebizonyítására törekszik, arra mennél több egyezéseket 
keresvén, még pedig nem ritkán oly erőlködéssel vagy nyelvészeti 
erőszakoskodással is, hogy abból eléggé kiérezhető azon óhajtása, 
hogy egész munkálata csakis egy eleve megállapított, bár csak 
hallgatva czélba vett, eredményhez vezessen. Egyszóval V. úr a 
magyar és török nyelvek viszonyát tárgyaló munkálatához nem 
fogott hozzá a kellő elfogulatlansággal, s ez föladatának fent jel
zett zavaros fölfogása mellett, őt minden lépten-nyomon oly nyelv-
hasonlítási eljárásra ragadta, melyet a komoly nyelvtudomány 
szompontjából épenséggel nem lehet helyeselni, sőt részint, mint a 
tudomány moráljával ellenkezőt határozottan kárhoztatni kell. 
Hogy^ e nyilatkozatom nem keményebb mint a hogy az igazság 
kívánja, mutassa meg ez eljárás sajátságainak, V. úr saját munká
latából merített némi jellemzése, melyre az alább közlendő részle
tes birálati jelentésem még több példát szolgáltathat. 

1) A hangalaki egyeztetésre nézve, V. úr az átmenetek miké-
képeni lehetőségével vagy a hangzók természetes rokonságával 
semmit sem gondolva, a leggyönyörűbb' licentiákat engedi meg 
magának; szerinte p. o. lehet szó elején magy. b == tor. 8 (bal: 
sol)} j h == b (hal: bálik); f'sr h (fül: hdak);f~ s (fejni: mj-
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mak); szó közepén és végén: magy. p = tör. d (kepe: küdu); b = t 
(eb : it) ; n = r (csinos: ciraj) ; t = p (tető : tepe) ; r = u (szeret: sev-
mek ; v=r (hó, hav-: kar); d=zk, g (szid: sok-, sög-mek). Nem aka
dály, ha p. o. szóeleji h, f-nek nincs megfelelője a törökben (v. ö. 
a halni, hegy, hely, híg, horog ; falu, fark, férfi czikkeket). Ugyan-
ily szabados hasonlító hangtant alkalmaz V. úr a török nyelvek-
beli szók egymásközti egyeztetésére i s ; lehet p. o. ezóelején tör. 
j-=b (ujg. jot'i-: csag. bar-ma,^) ; s = k (cs. soj: ujg. kot); szókö
zepén, végén tör. t = p (cs. öt és Öpke) ; nd=zb (cs. köndiik: oszm. 
gö'ek). Jól tudjuk, hogy kivételes és különösnek látszó hangzó-meg
felelések rokonnyelvek közt, sőt dialectusok közt is eléfordúlnak 
(a mire nézve p. o. a csuvas nyelv a többi törökség ellenében igen 
tanulságom), de ilyenek nem így hebehurgyán, keresetlen példával 
statuálhatok, és mindenesetre megkívánják az átmenet történetének 
va<.'y legalább lehetőségének kimutatását; legkevésbé pedig lehet 
ilyenekkel ékeskedő szóegyezéei példákkal ősrokonság bizonyítá
sához fogni. 

2) V. úr magyar-török szóegyezéseiben nem ritkán ignorálja 
a grammatikai képzőelemek jelentőségét s azoknak a gyökelemektől 
való különbségét. 0 oly magyar szót is, melynek bizonyos mozgó 
képzőeleme van, oly török szóval állít össze, melyben a magyar 
kópzőelemnek külsőleg megfelelő hangelem gyökszertt, p.o. m. 
eszem (ettől: ev-, enni) =c tör. asa-: esre-,'is'ir-; m. isz-om (io- inni) 
= tör. ic-, isra-; m. hinni, hit = tör. inan-} itagcii-; m. kend (e h. 
kemd, kémed, kelmed) = tor. kendi ő maga; m. mint (ettől; mi) = 
tör. mingi hasonló; m. úgy (ettől: o-, mutató névmástö) = tör. ok 
hasonló; m. lenni, lesz-ok. = tör. -lan, len és -las, -les, melyekkel 
verba reflexiva és reciproca készülnek, még pedig névszókból, 
melyeknek w, s-je nyilván nem az, a mi a lenni, leszek-héli w, sz. 

3) A jelentések egyeztetését gyakran nem az alapjelentÓ9re 
fekteti, hanem egyik részről csak másodrendű fejlődött jelen
tést vesz alapúi, vagy épen csak esetleges fordítást is, miáltal az 
ilyen s?óegyezéseknémi ötletszerűség, majdnem játéküzés színében 
tűnnek föl. Ilyennemüek p.o. m. hányni =z tör. kajna- „buborékot 
fölhányni4* (tkp. egyszerűen „forrni"); folyni = tör. (jak.) buol-
„verflieszen" (tkp. „werdenü); gyomor- = tör. tamur „belső üreg" 
(tkp. „ér, véna"); nyugodni = tör.j'ik'il- „ledőlni" ("inert a nyu
godni akaró ledől valahova ?) j száguldani = tör. dagilda- „szét-
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szórni, szétmenni8 (mert száguldoz gyakorlatos alak így van értel
mezve „szerte-szét futosni"); széptlegni = tör. sipala- czirogatrii 
(mintha amazt nem csak a szép szóból képezték volna; töpörödni 
= tör. Soporusmak „összefutni" (értsd: V. úr, Cag. Sprachstudien 
szerint: „zusammenlaufen, einenauflaufmachen") ; tetszeni =• tör. 
tatán- tetszést találni (értsd : „wohlgefallen finden an etwas, ettől: 
tat geschmack, gefallen, süszigkeit"). 

4) Néha V^ür oly jelentéseket is talál egyezőknek, melyek 
köz értelem szerint lényegesen különböznek; szerinte p. o. egyez
nek : magy. gyalu = tör. jul- (jol-) kitépni, szaggatni; m. kéreg — 
tör.k'irag „szél, margó" ; m. kög circulus i = tör. Icege „küllő" ; m. honn 
z±. tör. kon-msik „magát beszállásolni" (tkp. leszállni, megszállni, 
a ko- „hagyni, letenni" igének reflexivuma); ide valók a mint, úgy 
czikkek is, melyeket már 2) alatt említettem. 

5) V. úr török nyelvekbeli adatainak közlésében nem min
denüttjár el őszinteséggel és teljes bonafides-sel. Jelesen: 

a) Könnyebb, vagy tkp. csak látszatosabb egyeztetés végett 
apró alakváltoztatásokat enged meg magának; p. o. avul alatt: csag. 
obul-msík „kopni", pedig Cag. Sprachstudien-ben csak ez van: öbül-
mek; — esni: oszm. dösmek (1858-ban kiadott német-török szótá
rában az ige még így hangzott: düs-mék) ; — gyeplő: csag. jöb, jeb 
kötél, jeplik kötőszerszám fSt. jib strick, jiplik garn, zwirn); — 
csömör alatt: tör. semir kövér (e. h. semiz); — húgy alatt cs. suduh 
e* k. südük. 

b) Jelentések elésorolásában első helyre állítja az egyezte
tésre kívánt másodrendű jelentést, azt valóságos alapjelentésnek 
tűntetvén föl, p. o. íarí-ani: cs. tart-m&k. „tartani, eltartani, húzni" 
(mintha a török tart- igének egyenes alapjelentése nem volna 
„húzni", míg az egyenes „tartani" jelentós a „íwí-mak" igét 
illeti). 

c) Nem egészen összeférkező jelentésen némi toldással vagy 
elcsavarintással segít, a nélkül hogy azt saját subjectiv fölfogásá
nak tüntetné föl: p. o. csepp alatt: oszm. cepel, t. i. hava „cseppegő 
idő", pedig csak ezt teszi: „rósz, csúnya idő"-; láp alatt: csag. 
lapa kása, mocsár" (St.-ben „brei, schlamm"); egész alatt: csag. 
ögüs „mind, sok" (St. „füllé, menge, haufen"); gyömörni alatt: csag. 
jiimrül- „összegyúródni, összezsugorodni" (St. „in ruin verfallen, 
^uaammenschrunipfen"); bűz alatt: oszm,pis (koku) „büdös szag" 
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(pis valódi jelentése: „csúnya, rú t" ) ; záp alatt: oszm. sap „töve, 
markolata, alsó vastag része vminek" (1858-ki szótára szerint: „stiel, 
stengel");/e7alatt: ószm. bölüs- „felezni, feleselni" (eh. „osztozni"). 

E penséggel hibásan vagy egyeztetési ezéljához képest ráfo-
gással hamisítva közöl Vámbéry úr török szójelentéseket, p. o. toj-ni 
alatt: tör. tog-, doy- „ s z ü l n i " (e h. „születni, nasci" ; tojni-hoz 
ugyanis jobban illett „szülni, parere") ; vetni alatt: tör. jit-mek „e l 
v e s z t e n i " (e h. „elveszni") ; égni alatt: tör. jak- „é g-n i" (e h. 
égetni, gyújtani) : gyanánt alatt: tör. jan'inda „ h e l y e t t e " (eh . 
„-nál, mellett", v. ö. V. úr ném.-tör. szót.-ban „bei mir'"' : jariimda) ; 
dara alatt: osz. dar'i „dara"(e h. „köles"); talabér alatt: jak. tolobur 
„talabér" (azaz: pretium inventionis, holott Böhtlingk jak. szótárában 
csak ez van: „lösegeld"); görbe alatt: to*. k'iv'ir- „meghajtani," k'ivr'il-
„hajlani, görbülni," h'ivr'ik meghajlott" (pedig Uimr- igének igazi 
jelentése f o d o r í t a n i , a mint ezt még 1858-ban, mikor ugyanis 
még nem fogott magyar-török szóegyeztetéshez, maga V. úr is val
lotta ; lásd említett kis szótárában a „k r a u S, k r a u s e n, k r a u-
s e l n " czikkeket); csombók alatt: csag. ^umbak „talány, c s o m 
b ó k , c s o m ó " (St.-ben pedig így van : „rátsel, l i e d , g e s a n g"). 

V. úrnak ilyetén eljárása annyival sajnálatosabb, mert egyéb, 
kivált ellenőrizhetetlen nyelvészeti közléseinek hitelességét és meg
bízhatóságát komolyan veszélyezteti. 

Azon különös előszeretet mellett, melylyel V. úr a magyar 
úgynevezett „ s z ó c s a l á d o s í t á s " iránt viseltetik1), és mely
hez hasonlót a török nyelvek terén is iparkodik érvényesíteni 2), 

') így P- °- mint szócsaládokat egy-egy czikk alatt egybefoglalja ezeket : 
ásni, vásni, vésni; — bágyadni, ájulni; — bél, velő; — bélyeg, példa; — bob, púp ; 
— bő, bolyos, buja; — éd (édes), íz (az utóbbit megint külön is hasonlítja, szintígy 
velö'-t) ; sőt még danolni és tanulni közt is sejt ő valami viszonyt. 

2) Erről találunk mutatványokat p. o. a következő szóegyeze'si czikkek-
ben : (aj alatt) osz. oj- vésni : juva fészek ; — (ajtó ál.) osz. cs. ac- nyitni : j ak . 
at- nyitni (corr. : száját tá tani) ; — (alsó al.) osz. asag'i lent való : al- (jak. alin 
alsó) : — (ázni al.) cs. az-, ez- áztatni : jas nedves; — (bog al.) osz. bag kötés, 
csomó : bogun csomó („knorren") ; — (csend al.) cs. tinc csendes: ujg. sök, sőt 
(KB. sük"); — (csutak al.) cs. cutur knirpsartig : tutku nyél (tut- tartani igétől) : 
cut rövid bot; — (dob al.) osz. davul dob : top gömb ; — (enni al.) : cs ji- enni : 
asa- enni : esve- sokat enni: 'is'ir- harapni; — (enyhe al.) ujg. inc csend : osz. énül 
(énül énül tout doucement) ; — (ép al.) osz. nep mind : cs. ep ügyesség; — (epe al.) 
cs, öt epe : öpke harag ; — (faj al.) osz, cs. soj faj : ujg. kot, köti ; — (fáradni 
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nagyon meglepő az} hogy ő mégis kétféle magyar velö-t különböz
tet mer, és azokat különböző török szókhoz hasonlítja, ú. m. velő 

„medulla", és velő „cerebrum". Azt azonban alig hiszem, hogy V. 
úrmindazon szócsaládosítást vállalná el, mely a kettős aequatio tör
vénye szerint, ugyanazon török szóknak külön-külön magyar szók
kal való egyeztetéséből következik. Ilyen, V. úr munkálatában rejlő, 
bár talán nem akart, magyar szócsaládok, vagy részlet-szócsaládok 
volnának, p. o. ajtó: tátani; — akarni: vágyni; — árok: verem ; — 
csapás: szabni' — csillag, csillogni: világ, villogni; — csopoi't: tö
pörödni ; — csömöi*: zömök ; — csúcs: hegy ; — eskü : inni, iszom ; 
— darab: törni; — folyni: vol-, val- (volt) ; — fék: béke, békó: 
báj; — hökkenni: okrándani;— hang: unszolni; — hű, hív: ke
vély ; — ige: üzenni ; — iram : örvény ; — iszonyú: utálni; — izzó: 
üszök; — javos, jós: 07%vos ; — csörhe (csürhe): törpe; — törülni'' 
súrolni; — tömni: temetni; — tok: takarni; tetszeni: éd, édes.Ya,-
lóban csudálni lehet, hogy V. úr, kinek, ismeretes széles nyelvtu
dásáról ítélve, mégis csak erős emlékező tehetsége van, nem vette 
észre, hogy későbbi egyeztetései néha előbbiekkel ütköznek össze, 
s hogy az összeütközési eseteket megfontolván, az elkerülhetetlen 
megválasztást nem hajtotta végre. Avvagy ő ezt nem hamarkodás-
ból mulasztotta el, s így tehát elfogadja, mint rendíthetetlen„szó-
családosító" szóegyezéseinek egymásra vonatkozásából folyó min
den fent jelzett következményeket is ? 

Végre még egy körülmény van, mely V. úr magyar-török 
nyelvhasonlítása méltánylásához némileg hozzá járulhat. 0 , mint 

al.) cs. har-: osz. jorul- fáradni; •*- (görbe al.) osz. kiv'ir- fodorítani: bögri görbe ; 
— (hajolni al.) cs. haj- hajtani, kajil- hajlani: osz. ej-, ejil- (eg-s egil-) ; — (harag 
al.) cs. tank- haragudni, osz. dary'in haragos : jak . ar&%: jak. uor harag; — 
(hinni al.) osz. inán- : jak. itagai- hinni; — (idegen al.) cs. jat, ujg. jatih idegen : 
cs. öíeh vorübergehend, fremd ; — (íme al.) cs. ene ecce ! : ujg. anuk kész ; ;— 
(inni al.) osz. cs. ie- inn i : isra- sokat inni, isrüh ittas ; — (járni al.) ujg. jori-
járni : cs. bar- járni (tkp. menni, odamenni) ; — (jog al.) osz. cs. sag dexter : cs. 
ong (orí); — (ország al.) cs. urun hely: jurt land, vaterl., haus, zelt ; — (szegény 
al.) osz. z'őgürt: ujg. cikaj szegény; — (szűnni al.) osz. soTt, vég : sön- elaludni 
(erlöschen) ; — (tér al.) osz. dere völgy : ca. seri,serik ausgebreitet, eben, flacher 
o r t ; — (tömlő al.) cs. eömlek edény : osz. tulum tömlő ; — {úgy al.) cs. ok hasonló, 
ó-fia- hasonlítani: osz. vj- alkalmazkodni; — (úszni al.) jak. usun-: osz. jüz-
úszni; — (vetni al.) cs. at- ve tn i : jit- elveszteni (corr. ^elveszni") ; — (vezetni 
á l ) ujg. bösüt- vezetni; osz. jedek, gedek vezeték 16. 
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munkálata bevezetéséből kitűnik (NyK. VIII, 120), ismerte a „Ma
gyar és finn-ugor nyelvekbeli szóegyezések K-et, melyeket én már 
1868-ban kiadtam. Neki ezeket legalább oly czéíból kellett átnéz
nie, hogy meggyőződjék arról, vájjon nem fog-e olyan magyar 
szót a török rokonsághoz, melynek szembetűnőbb hasonmása ta
láltatik az ugor nyelvekben. Es találhatott volna ö ily esetet, p. o. 
azt, hogy a m. hal piscis-hez sorakoznak ily ugor alakok: hála, hol, 
hul; fül-hez : pel'e, pel'? pile piliks; szidni-hez: s'ud-, Mid-; toll-hoz .* 
tolhe, tolga, t'il'i, tavi; eí-hez : amp ; feleség-hez: puoliso (fél-hez : 
piwlij; hat-hoz: kutiie, hut, hot, kota, kat, kvat; lev- (lennij-hez; 
He-, la-, U-, lo- stb. Mindazonáltal ő ezen magyar-ugor szóegye
zéseket, ha ugyan,' a mint hinni kell, egyáltalában ügyet vetett 
rájuk, mégsem Ítélte számba jöhetőknek, s bátran egyeztette p. o. 
a m. hal-t tör. JaZYft-val; s szintígy/ü/.* kitlak-va].; szidni: sög, söj-
vel: toll: tüj, tüg-Yel; eh: it-ve\: feleség : hele-vel; hat: alti-vsl; lesz, 
lenni-t: -lan, -len, -laí, -les igeképzővel. Vájjon ebben V. úr elfo
gulatlan Ítéletet tanusított-e ? Avvagy épen itt találta ő meg azt 
az „élénkebb török rokonságot", melylyel a finn ugor nyelvek 
nem dicsekedhetnek ? 

Áttérek most V. úr magyar-török szóegyeséseiről teendő 
részletes jelentésemre. Ez, gondos vizsgálat után megállapított 
véleményemet fogja eléadni, hogy mi és mennyi fogadható el 
helyesnek vagy legalább tekintetbe vehetőnek ezen szóegyezések-
bő], s fogja egyszersmind a szükséges megokoló észrevételeket 
tenni. Eléadásomnak pedig azon módját véltem legczélszerűbbnek, 
hogy a szóegyezéseket négy csoportra osztva sorolom elé: I. Olya
nokat, melyek helyeseknek fogadhatók el, vagy mint a törökből való 
magyar kölcsönvételek, vagy mint az ugor-török ösrokonság tár
gyalásához tartozó adatok (Helyes egyezések); e kétféle jellemet 
egyszersmind meg fogom, a mennyire biztosan lehet, jelölni így: 
[köles] és [ősr.]; II. Olyanokat, melyek első tekintetre elfogadha
tóknak látszanak ugyan, de a melyek egyik-másik tekintetből ne
hézségekbe ütköznek, úgy hogy mégsem helyeselhetők (Lát-
szatos egyezések); III. Olyanokat, melyeknek helytelensége jó
formán szembetűnő (Helytelen egyezések); IV. Olyanokat, me
lyeket kár volt fölvenni is> ú. m. hangutánzó szókat, melyek rokon
ságra nézve nem döntenek, vagy egyes épenséggel nem fontos apró 
tárgyra (ételnemek, s effélére) vonatkozó szókat, vagy a melyek még 
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a legkésőbbi kölcsönvéthez számítandók (Jelentéktelen egyezések). 
A munkákat, melyeket gyakrabban idéznem kell, ily rövidítéssel fo
gom megjelölni: Ab. = Abuska, csagataj-török szógyűjtemény ; 
St. == Vámbéry, Cagataische Sprachstudien; KB. — Uigurische 
Sprachmonutrente und das Kudatku-Bilik, ed. Vámbéry; TW. =• 
Deutsch-türkisckes Taschen-Wörterbuch von H.Vámbóry. Konstan
tinopel 1858.; Bi, =• Bianchi török szótára; Z. = Zenker török 
szótára; Ugr. = Budenz, Magyar és finn-ugor szóegyezések. Egyéb 
rövidítések: m. = magyar, cs. == csagataj-török, wjg. =r ujgur, 
csuv. == csuvas; jak, — jakut. 

I. 
Helyes yagy egyelőre helyeselhető egyezések. 

Ág: osz. cs. aga% faj cs. „vesszőbot" jelentést nem említ St.; 

s a „fa" jel. némi kétséget támaszt; cs. jigac (Ab.) alak is tekin
tetbe jő, melyből csuv. juv'íé, jivis lett; v. ö. Ugr.; [ősr.]; — agg: 
cs. osz. aga bátya | aka „úr" elbagyható, aga-v&\ azonos; Ugr. 
[ősr.]; — agyag: cs. alcik u. a., osz. alci gipsz; | mutat tör. *aMk-reL; 
[köles.]; — aj (crena, vallis) : cs. oj völgy, mély út | St. így „tal, ver-
tiefung"; vájjon oj- igétől, nem bizonyos; osz. oju nem „verem", 
hanem „fülke (nische)"; nem ide v a l ó i v á , uva (St. így: uja) „fé
szek" ; | m. a/ni, vájni sem aj-hoz csatolható, inkább tör. oj-mak igé
hez ; különben v. ö. Ugr.; [ősr.]; — ajangani: cs. ojal- szégyen
leni, ojat szégyen | ( ? ujai-, ujat) ; v. ö. Ugr. [ősr.]; — al, alatt stb., 
alacsony, alsó.: osz. cs. alt alatt; alcak alacsony; cs. alci alsó, jak. 
al'in alsó | tkp. alt- alj : alt'inda alatta; cs. alci nem következik mint 
tőalak ebből: kubbe alcida (iSt.); Ugr. [ősr.]; — ál, álság, á l ta tni : 
cs. ál (corr. al) csalás, alda- megcsalni; osz. áldat-; ujg. alci csaló 
| van osz. alda- is ; egyezés nem egészen biztos, minthogy m. álnok 
szláv eredetűnek látszik (Nyk. II, 152); [? ősr.]; — alma: cs. 
osz. alma, csuv. ólma | cs. almurd „körtve" félre maradjon; [köles.]; 
aludni, álom: ujg. oti- (f uti-, utu-), osz. cs. uju- aludni; j Ugr. 721. 
sz. [ősr.]; — ángy: cs. jenge, osz. enge bátyának neje | Ugr. 721. 
ugyan közelebb, azonban egyéb rokonságnevek is közösek a tö-
rökséggel (p.o. atya, anya)] [ősr.]; — anyai osz. cs. ana, cs. ene 
(ine); Ugr. [ősr.]; — apa: cs. aha nagyatya, a/puska férj | St. így: 
abu- van cs. abuska ajak is; | V. úr fölhoz egy m. aba-t is, melyet 
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csupán csak az Aba, Oba tulajdonnév után mint jelentős appellati-
vumot föl nem vehetünk ; m. apvska önálló magyar dim. alak; Ugr. 
[ősr.]; — ápolni (csókolni): cs. osz. öp- és op- (?) [ősr.]; —• apró: 
cs. oprak, osz. vfak {vvak) | osz. vfak csak úgy, ha oprak a nyoma
tékosító (fokozó)-ra'v képzővel alakúltnak tekinthető ; m. apadni eh 
térő jelentésé vei nom ide való; [köles.];— arasz : cs. (türkm.) ar'ií, 
osz. haris \ valószinübb Ugr. 832. ['? ősr.]; — arány: osz. oran 
arány (proportion,) orans'iz, oranlii] \ arány „proportio" eléfordúi 
ugyan már régibben is, de kérdés, vájjon mi az eredeti jelentése e 
szónak, mely még inkább „richtung" értelmében vétetik (v. ö. 
aránt, iránt), és vájjon ez az osz. oran (Bi. méthode, maniére, propor-
tion)-val, illetőleg ennek eredetijével illik-e össze? [? ősr.]; — 
ara tni : cs. osz. ora- | ügyet kell vetni a m. szónak í-képzésére ; kü
lönben mint földmivelesre vonatkozó szó, a milyen még több került 
a törökségből, talán [? köles.]; —• árok : cs. arik, osz. ar'ig; | or vár 
árka", ora „gabonaverem" jobban félre maradnak; osz. árig 
azonban perzsa, a mi a cs. arik eredetiségére is-kétséget vet; minden
esetre [köbs.]; — árpa : >tör. árpa [köles.]; == arszlán., oroszlán: 
tör. arslan | az újabb divatú m. arszlán alak elmaradhat vala; 
[köles.]; — ártani: ujg. arta- ártani, károsítani; artak kár, vesztés] 
KB. „schaden, bösestun" és „schaden, böses". [ősr.]; — ásni: osz. 
cs. es- kaparni, vájni, ásni; osz. as'in- elkopni | azonban ás-nak s-je 
képzöelem is lehet, v. ö. Ugr. [? ősr.]; — atya: cs. osz. ata\ Ugr. 
[ősr.]; -±- ázni: cs. az,-, ez- áztatni, ezil- ázni; izgkr (covv.izgar) ned
ves | St. azal-} ezil- „nass werden", izgar feuchtigkeit; cs. jas „ned
ves" félremaradhat; [ősr.]. 

Bágyadni: osz. cs.baj'il- ájulni, bajg'inbágyadt \ (Bi. „ájult") ; m. 
ájidm elmaradhat; bágyad-nsik sajátos magyar alakja van, s ezért 
az egyezés nem egészen biztos; [? ősr.]; — bajusz: tör. b'ij'ik, ujg. 
bajik | KB. ezt nem hozza, s a jak. b'it'ik után aligha jí-vel volna az 
ujg. alak; sz-re nézve jobb megfelelés Ugr. 467. [? köles.]; — 
báj, bájolni: cs. bajla- bűvölni, bájolni, kötni, baji báj | St. csak 
baj1 a- „binden, bezaubern", a mi nem egyéb mint bagla- (bayla-\ a 
mit az osz. még használ is (ettől : bag); [köles.]; — balta: osz. 
ujg. balta, cs. baltu fejsze, jak. balta vas kalapács ; [köles.]; — ba
rom: cs. barim birtok | ettől: bar „van, megvan" ; azonban „jószág" 
értelmében ugor szóhoz is köthető (cser. puro, zürj. 5wr, f. pára-, 
lapp buorre „jó"J; tör. csak [? köles.]; — béka: cs, baka, osz. baga \ 
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[köles.]; — béke : ujg. bek kötés, cs. bekit- kötni | alakilag megfelel 
bekik (bikik), ebben: „araiari bekiku ; béftít- önálló magyar szárma
zék; [köles.]; — bélyeg: ujg. bilik tudás, belkü jegy; cs. bilgu 
bélyeg, bilgür- bélyegezni, ismertetni | St. bügu, bilgi „sinn, verstan d, 
merkmal, zeichenK; bilgür- „bekannt rnachen"; mindenek előtt a 
tör. bű- „tudni, ismerni" igét kellett volna megemlíteni; szintígy 
jak. bálid jegy, osz. bellii „connu" ; j m. példa nem ide való; m. billeg^ 
^ismertető jel"-féle szó nincsen; lehet hogy m. bélyeg szláv közve
títés útján került (Nyelvt. Közi. I, 313.); [köles.]; — b é r : jak. Meri 
(corr. biarí) adomány; osz. vére kölcsön, szerződés; cs. bére köl
csön, bér | St.-ben nincs meg bére, mely alighanem csak az osz. vére 
után van fölállítva; említeni való maga a bir-, ver- „adni" ige j v.ö. 
Ugr., de hihetőbb tör. [köles.]; — bet t i : cs. hetik, betek írás, ujg. 
bitik \ tör. bit- igétől [köles.]; — bicsak: tör. bicak j tör. bic-igétöl 
[köles.]; — b i k a : cs. buka? buga, osz. bug (corr. buga) \ bika azon
ban, í-jénél fogva, alighanem szláv eredetű; mindenesetre [köles.]; — 
bi l incs: osz. bilezik karperecz (cs. bitek alkar) j v.ö. szláv alakot 
NyKözI. I, 312. [köles.]; — bízni: cs. büt- hinni, bízni, ujg. bütük 
bizalom, hit | KB. a büt- igét adja; v.ö. Ugr. [ősr.]; — bób: ca. püpük 
bób j m.'púp „buckel" nem ide való [köles.]; — bog: cs. osz. bogiin 
bog, csomó, osz. bag csomó, kötés | St. bogiin „knőchel, knoten, 
knorre", osz. (Bi.) „nodosító" ; | osz. bag félre; Ugr. [ős r ] ; —• b o r : 
ujg. bor J vájjon cs. osz. boza „hevítő ital" ugyanaz-e, kétes, mint
hogy az ujgur nem látszik a z—r-változást kedvelni; (nem tekintve 
magának a boza szónak kétes törökségét); [köles.]; — bor jú : cs. 
bozagu (f buzagu), csuv. puru \ a magyar szó r-vel való csuvas alak
jánálfogva, okvetetlenül [köles.]; — bor s : cs. borc | St. bor% (f burSJ; 
[köles.] ; — borsó : cs.burcak, burcaghorsó, csuv. purza (vovr.puréa) 
j St. borcag „bohne" ; [köles.]; — borulni, borí tani: cs. ború-, bör'ú-
fedni, betakarni; jak. börüö (corr. bürüö) fedél, boríték, bürüi-
borítani j St.-ben csak ez: bőrke- „verschleiern, umhüllen"; de van 
&B~st*buru- „couvrir", bürü- „envelopper"; [ősr.]; — bosszú, bosszan
kodni : cs. bus-f bo$- haragudni (Ab.); ujg. bosi harag, gyűlölet, bősz-
szú | KB. bosu „zorn, hass, groll, krieg"; St.-ben van boíuk- „betrübt. 
sein"; | v.ö. Ugr. 458. [ősr.]; — botkó, bütyök, bű tök : cs. buták 
bűtök, botvrrög | nincs meg St.-ben; ellenben osz. budak „ág, bog"; 
Ugr. [ősr.]; — bölcs: cs. biliH tudás, bilkv^i (í Ulgu$i) tudó, osz. 
biliéi; [köles.]; — bölcső: osz. beSik, cs. belMk, bölcső, ringató j cg. 
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belEk nincs meg St.-ben, s ilyen alak fölvétele gyanús is, minthogy 
/ nélkül szintén van jak. bisik, kojbál bizek; [köles.]; — bőr : cs. 
baru bőr [ St. „haut, hülle"; ezt elfogadva a többi tör. szókat, me
lyek már m. borűlAxoz tartoznak, el kell hagyni, úgymint: cs. bőrke 
lepel, fátyol, osz. horun^ak (7 burunfuk) fátyolszövet, börk köpe
nyeg ; [köles.]; — bu t a : osz. budala, butala ostoba, dőre [ Bi. &w-
dala}így maga TW. is („dummkopf" alatt) j cs.jpce „tölpel, dumm", 
nem illik evvel össze; [köles.]; — btiza: cs. budaj, osz. bogdaj | TW. 
még buydaj; [köles.];—buzogány* osz. buzdogan \ talán szláv köz
vetítés mellett; [köles.]; — bit, bü-báj * osz. büjü bűbáj | Bi. bőgi 
(böjü, bögü) magié, soreellerie; [köles.]. 

Csákány : cs. cakan hosszú nyelű, balta (eak- vágni, ütni; osz. 
Sak'ikéz) j m. csáklya nem idevaló; v.ö. szláv Sekan, NyK. VI, 302; 
[köles.]; — csalán: cs. calagan ; [köles.]; — csalit: osz. calí cserje, 
csalit j van összevethető ugor szó is: finn salo „insula silvosa, locus 
silvosus in palude, lucus conseptus"; ['? ősr.]; — csalni, csel : osz, 
Sal- lopni, ujg. cal csalás, osz. (? cs.) ml'im csalás, álnokság | St. 
cal'im „list, geistesbehendigkeit"; [ősr.]; — csapni .* es. lap- vágni, 
ütni, osz. cap- berohanni | v.ö. Ugr. [ősr.]; •— csavarni: osz. cevir-
fordítani, megf. | Bi. „retourner, renverser, tourner"; m. csavarni 
„torquere" némileg eltér; [ősr.]; — csecs: osz. cicek himlő, virág ; 
cs. cecek himlő, virág, rügy | St. csak „blattéra, pocken"; | m. csecs 
szó nem jelent „himlőt" ; [köles.] • — csék, csök: cs. $ük, Sök penis 
j St. Sük; [köles.]; —~ cselekedni: osz. cal'is- dolgozni, iparkodni, 
ci. Salik buzgó, Sd'tk- buzgólkodni | St. csak: cctfik „eilig? hurtig"; 
[ősr.]; — csiriz: osz. $ri$} cs. &iri$; | V. úr szerint is „tán ujabb-
kori" [köles.]; — (-cska, -cske), csekély: cs. osz. -cik, -&uk, -%egiz 
dim. képzők; csuv. sayal kevés [ a -cskaf -cske dim. képző az ugor 
nyelvek szerint nem egyszerű; m, csekély [? ősr.]; — csoport, CSO-
por : cs. copor (? copur) gomoly, rakás, coporos- (t copuruh'-) rakásra 
jönni j St. „zusammenlaufen"; v.ö. szerb copor grex porcorum, NyK. 
VI, 302.; [köles.]; — csökönyös: csuv. ctfinze J jobban megfelelő 
mint Ugr. 384.; [köles.]; — csupa, csupasz: osz. ciplak meztelen; 
cs. cupíakvL. a., cupul- hámzani (? hámlani) [ St.-ben nincs cuflak; 
cupul- ezt is teszi: „zerschellen, zerbrechen", s így alig fér ide ; [ösr.]. 

Dagadni, daganat : jak. dagdai- (daydai) erősen megdagad
ni; osz. dag „hegy, fekély" | caak osz. dag „hegy" lehet ide való; 
dag „fekély0 perzsa szó: Bi. „niarque, empróinte, tacbe, blaie, 
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blessure"; [ó'sr.J; — d a r a : osz. dar'i. cs. tarig „dara" | corr. „köles"; 
[?köles]; — d a r u : osz. túrna, cs. torna (?túrna), jak. turuja j v.ö. 
Ügr., mindamellett lehet [köles.]; — disznó: csuv.- sisna j megvan 
a cseremiszben i s ; csuv. sisna régibb tör. * fisnak-ra látszik mutatni; 
több egyéb állat; kivált házi állat nevével együtt [köles.]; — 
domb: cs. dumbak domb, tombolák gömbölyű, emelkedett J St. tom
bolok „dick, klotzig, plump"; Ugr.; [ösr.]; — dőlni, dűln i : ujg. 
töngül- hajlani, fordulni vmi felé; dönteni: cs. töríter- felfordítani, 
jak. tünner feldönteni (zu oberst kehren), újg. töngti felforgatás 
(KB. umsturz) ; dőlő, dűlő : osz. dönüm dűlő ; j mindezen török szók 
a tön-, osz. dön- „forogni, fordulni, megtérni" származékai, melyek
ben a „fölfordulás" jelentése is elélép; a magyar szók sajátos kép-
zésüek (-1, -ni, ebből: -mi), s így csak netaláni ősr. gyökegyezés 
jöhet tekintetbe | osz. döniiin azonban nem jelent épen „dűlőt", ha
nem „holdat (morgen)" ; ez hogy „két düló's szántóföld" nincsen 
magyarul; [ősr.]; — dörzsölni: cs. dörsiile- dörzsölni ( St. dörsül-
„reiben, feilen"; Ugr.; [? ősr.] — dugasz, dugni: osz. fikac dugasz ; 
fik-, fika- dugni f Bi. boucher, fermer; m. dug-hoz szorosabban áll 
alaki tekintetben (u, g) Ugr.; [ősr.]. 

Edény: cs. idis, edis (idis) edény | Ugr. 734., s nélkül való 
alakkal, melyhezm. -ny ugor diminutiv-képző járult; [?ősr.]; — ék 
(cuneus) : cs. ihlih „keil, zugabe, eingeschalteter teil"; f hogy ev. 
vei azonban ik-} osz. e^-mek „magot vetni, serere" ige tartozzék 
egybe, nem hihető; még kevésbé lehet e mellett m. eke-ve gondolni, 
„mely a barázda-nyitásra földbe vettetik" | ék-ve nézve v.ö. Ugr. ; 
[? köles.]; — e l ő , előtt stb.: cs. eli, Hej elé, eldige elébe, oszm. 
űeru (ileri TW.) előre; első: osz. ük első, csuv. ilik előbb, ujg. 
ilik első (KB. als eigenname, prinz stb.) | v.ö. Ugr., hol a magyar 
szók l-je í£-ből keletkezett; úgymint al-ra, nézve áll [Ősr.]; — emni, 
emlő: cs. osz. em- (im-) emni; emő, emse: cs- emuk emő (? emlő); 
emcik csecs, emzik csecsbimbó; csuv. ama nőstény j St.-ben emcik 
h. em$ek ; v.ö. Ugr., hol az ewse-nek is teljes megfelelése van; [ősr.]; 
— én, enyém, engem: cs. men, osz. ben \ v.ö. Ugr., [ősr.]; — érdem: 
ujg. ertem, artam érdem (KB. „verdient, vorteil, nutzen"); v.ö. mon
gol és mandsu; [köles.]; — érni (vhova, vmit): ujg. er- vmit érni, 
cs. er- vhova érni, ergüz- juttatni, eris- eljutni, elérni | er-, eris- osz. 
szók; ergüz- nincs meg St -ben; m. eHeni nem ide vonható, mert 
„akla érmek (észbe jutni)" nem ad az er- igének más jelentést; 



JELENTÉS VÁMBERY Á. MAGYAR-TÖRÖK S Z Ó E G Y E Z É S E I R Ő L . 8 1 

[ Ugr. [ösr.]; — ért , é re t t (pro) : cs. osz. jerde ért (vagyis tkp. csak 
így: jerinde, jeride érte, helyette), jer hely; Ugr. ['? ősr.]; — (é r t ék : 
ujg. értük f érni igéhez tartozó) ; — ész: osz. us ész, uslu eszes [ csuv. 
szintén us, és as „ész, emlékezet"; van cs. es (tkp. is) is, ilyen szó
lásban riesimdin ctkt'i eszemből kiment (elfelejtettem)", de ennek 
igaz török volta kétes 3 ) ; cs. eslen- „észre térni" nincs meg St.-ben, 
hanem eslen- „flattern, fliegen"; v.ö. Ugr. [ősr.]. 

F a r k a s : cs. bori, ujg. börki | St.-ben büri- KB. nincs meg 
börki ; alakilag még tökéletesebben megfelelő Ugr., azonban [? ősr.]; 
— fedni: ujg. bőt- fedni, takarni, bötür- takarni, bötür fedél, fátyol 
(schleier, hülle); v.ö. Ugr. [ősr.]; — fekete: ujg. bek feketeség, sze
recsen j KB. „schwarze, tinte, moor (? mohr)"; egyenesen csak „ni-
ger" jelentéssel Ugr.; kérdés is, vájjon ujg. bek nem csak a mongol 
(beké) utján került valami idegen kölcsönvétel, mert a „niger" je
lentésre rendes szó az egész törökségben : kara; [? ősr.]; •— felhő, 
felleg: cs. bolut | v.ö. Ugr. [ősr.]; — fészek: cs. (azerb.) biz lyuk, 
büzek u. a., osz. bűzük lyuk | St. „loch, nest"; elfogadható, mint ősr., 
ha a „nidus" jelentés biztos, melyre a rendes tör. szójuva; egye
nesen „nidus" jelentéssel Ugr. 514 [? ősr.]; — fogyni: cs. büt-, 
böt- fogyni, végződni f St. „wachsen, endigen"; alakilag közelebb 
Ugr.; [ősr.]; —• fújni: cs. jpula- j St. bula-; v.ö. Ugr.; a cs. bula-
ige félig meddig csak denominative (-la, -le) képzett hangutánzó; 
[ősr.] ; •— fúlni, fojtani: osz. boul-, bogid- fúlni, bog- fojtani [ a m. 
szóknak saját önálló képzésük van; v.ö. Ugr. [ősr.]; — fúrni : osz. 
buru fúró, buru- „csípni", fúrni; cs. buru u. a., buru hascsikarás, 
burus- „összefúródni, összegyúródni'', ború fúró | osz. „fúró" Bi. 
borgu, burgu, TW. burgu; osz. buru- ige nincs, hanem bur- „tordre, 
forer avec une ville", ájtv,. jürek burmas'i a hascsikarásról; cs. buru-
„ fúrni" ige nincs meg St.-ben, burus- sincsen (hanem osz. burus- „se 

3) A Giganov-féle tobolszki-tatár grammatikához csatolt szójegyzékben 
eléfordúl ugyanis or. „naaiflTb (memória)" jelentéssel is és jad; az utóbbi perzsa 

; ámde az is így van írva arab betűvel: \ju£*-> a mi nem egyéb, mint az osz-
manliban is használt arab Kiss („perception par les sens, sensation, sens" Bi.) szó. 
Meg lehet jegyezni, hogy a tatárságban gzéltiben még egyéb ilyen arab szók di
vatoznak, melyek rokon szellemi fogalmakra vonatkoznak, p.o. akii, fikir (fikr), 
yat'ir. E szerint igen valószínű, hogy egy cs. is, ámbár az ejtést követve y^ f -nek 
írva, mégis csak az említett arab hiss szó, melynek természetesen aztán osz. 
ws-val semmi köze nincsen. 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. X. V 
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rider") | v.ö. TJgr.; [ősr.]; — fürt: cs. börcek, bürcek „Iocke, ge-
kráuseltes haar" | föltéve, hogy ez * bürtek-höl lett [ősr.]. 

Gázolni: jak. kas- u. a. f ámbár m. gázol denominativ képzé
sűnek látszik, s alkalmasint hosszú a-jának is oka van; talán inkább 
f. káhlaa- vethető Össze, ha ez, a m i lehet, *kaslaa- helyett való; 
[?ősr.]; — gyapjú: osz.japak gyapjú, cs.^'apa^összei'agadtcsomós 
gy., japuk gy., takaró | St.jajvuh „deeke, pferde-d., feine wolle"; 
[köles.]; — gyaratni: ósz. tara- fésülni, cs. tarák- u. a. | nincs meg 
St.-ben; az osz. ige szintén különösen gyapjú-fésülésről használva; 
[köles.]; — gyarló : cs. jarlik szegény, ujg. „tehetetlen, nyomorult"; 
| kellene tudni, mennyire hiteles egy régi m. gyarlik- ige, melyet 
Kresznerics fölhoz; mert különben -ló a tör. -lik adj. képzőnek fe
lelne meg, s a gyarló szó volna kölcsönvétel; [? 'köles.]; — gyász: 
osz. cs. jas j vájjon az a,r&bje'es (ja'as) „désespoir"-nak van-e ehhez 
köze? [köles.]; — gyáva: cs.jaba, java (%aba) haszontalan,, sem
mirevaló ; osz. jovan sovány, rossz., silány | ez utóbbi nincs meg Bi.-
ban, különben alig is fér meg cs. jaba-v&l [köles.]; — gyékény: 
cs.jeken | Ugr. fölmutatja az osztjákban; azonban olyan, hogy lehet 
[köles.]; — gyenge: G&.Jengi (jeni) új, fiatal | állhat vala osz. jeni 
(jeni) is; e mellett is lehet m. -ng úgy mint tenger-ben; azonban a 
tör. jelentés kissé eltérő, noha megférő; [köles.]; — gyerek, gyer
mek: cs. jauruk gyerek, madárfi | cs. $er gyerek, inas (Ab.) nem 
egyezik évvel; különben m-mel való alak Ugr. 183. [?ősr.]; — 
gyöngy: cs.jin$ü, osz. in%i [köles.]; — gyűlni, gyűjteni: osz.jtgil-
gyülni, j'ig- gyűjteni | Bi. „étre amassé", és „amasser, entasser"; 

j'ig'ü'is „gyűlés" szó, ha ugyan eléfordúl, nem alapítja meg jobban 
az egyezést; v.ö. fúl és fojt, és Ugr. [ősr.]; — gyúrni: osz. jour-} 

jogur- | tökéletes egyezés, és a jelentés elég speciális voltánál fogva, 
úgymint szórni (lásd alább) [köles.]; — gyümölcs : osz. jemis, cs. 
jimis | V. fölhoz gyümöcs alakot is, mely nincs meg; gyümöcs pedig 
nem eredetibb mint gyümölcs, melynek l-je igaz, hogy feltetsző; 
[köles.]; — gyűrű : osz. jüzük, csuv. sür'ó (corr. sürö, éiiru) j meg
jegyzendő az r, mint csuvas hangalaki sajátság; [köles.]; — gyűsző: 
OBz.jüksük [köles.]. 

Hagyni: cs. koj- hagyni, osz. letenni | v.ö. Ugr. [ősr.]; — 
hajó : cs. hajuk hajó, osz. kaj'ik csolnak, jak. %aj'ik hajó | úgy mint 
tenger [köles.]; —• ha (mikor) : ujg. káli ha , mikor; hány : cs. 
kang$e hányan, minő áron; hogyan : ujg. kajun hogyan, hogy, cs. 
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kaidag, kajak; hol, honnét, hová : osz. kani hol, cs. kani, kaj hol, 
hajdin honnét, kajga hová; holmi : ujg. kajuma holmi, cs. kajma | 
KB.-ben hiányzik káli; ujg. kajuma KB. „welch immer, welcher, 
von kaju welcher und ma auch", mi szerint holmi szónak második 
része nem ugyanaz a mi kajuma-ba,n; cs. kajma nincs meg St.-ben; 
cs. kaj helyett teljesebben kajda kell; | mind ezen külön czikkek-
beli török szók származékai az egy kaj kérdő névmásnak, mely épen 
úgy kim (ki) ellenében áll, mint az ugorságban ko-, ku- a ke-, ki- mel
lett, v.ö. Ugr. 126.; [ösr.]; — hajolni, hajtani: cs. kajil- hajolni, ^át
hajtani | St. „sich biegen", és „herabsenken, biegen, neigen" | nem 
fér meg evvel osz. ejil-,ej- (egil-} eg-) | másképen U g r . 153., atörök-
ség azonban tekintetbejöhet mint [ó'sr.] ; — hangya: osz. karínba \ 
m. hangya e szerint * haranggá volt volna; Ugr. 104. elejteni való 
[köles.]; —haszon, használni: osz. kazan% haszon, nyereség, cs. 
osz. kazán- nyerni | St. így: kazkan- „gewinnen" | ujg.es. asik,asig 
haszon, asik- használni (KB. „nützen, frommen") maradjon el | meg
jegyzendő, hogy tör. kazán- igető, míg a haszon-heli n névszókép
zőnek tűnik föl, v.ö. U g r . [? ősr.]; — hát, hátra: ujg. kat hát, 
katin hátul ós „alatt", katra hátra ; cs. adra vissza, hátra | St. adra, 
adara „zürück", melyben ad nyilván ard „hát" helyett való, s 
melynek ra-ja csak esetlegesen egyező a m. Mím-belivel; az egye
zésbe nem illik adra a fentebbi kat mellett | különös, hogy az ujg. 
kat-nak „hát" mellett „al" jelentése is legyen, p.o. jer kati das untere 
der erde (KB.) ; há t rá ln i : cs. kajt- visszamenni, kajtar- megfordí
tani, adar- megfordítani | v.ö. előbb adra-ról; csak kajt- tartozhatik 
egybe kat-v&\} s ezek csakis m. Mi tőszóra viszonyíthatok; v.ö. 
azonban Ugr. [ősr.]; —hatni , hatalom, -hat, -het: jak. iot- hatni, 
képes lenni | Böhtl. „bewáltigen, mitetwas zu standé kommen" | a 
„können" jelentés nem ritkán másodrendű, s így az ugorságban a 
zűrjén-votják kut- „fassen, haltén" is ajánlkozik ; [? ősr.]; — hét : 
osz. jedi, cs. jeti (jiti) | Ugr. ellenében nem biztos, minthogy magy. 
h—-tör. j , mint általában ősr. kivételes hangmegfelelés, nincs megál
lapítva; [? ősr.]; — hód: cs. osz. kunduz | alaki tekintetben nem 
kifogástalan [? köles.]; — homok : cs. kum, komuk, jak. kuma% \ 
miért a komuk olvasás e mellett: kum? [köles-]; — hoz, hozzá: cs. 
kas (p.o. kasiga hozzá) | cs. kat- (alkalmas casusban) -hoz, -hez; 
kos- „hozzácsatolni" nem idevalók | ujg. öz- „hoz", özkike „hozzája" 
tévedésen alapszik, v.ö. KB. özginke „zu sichtt, azaz „magához", 

6* 
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azaz ö'z, özki „ipse" refl. névmásnak 3. személyragos dativusa | -hoz
va, van Ugr., nem az elejteni való Ugr. 141., hanem az osztják 
%oéa „-hoz" ; [? ősr.]; — hős : cs. kocák, gocak hős, vitéz, csuv. kacce 
vőlegény | cs. kóza (corr. ko%a) „derék, agg, igen nagy" (St. „alt, 
grosz, überreif, altersschwach") nem fér össze | v.ö. Ugr., és figyel
met érdemlő, hogyAó's-nek régi jelentése „procus"; csuv. kacce lehet 
bár átvétel is, minthogy a szomszéd cseremiszben is fordul elé; 
[? ősr.]. 

Idegen : ujg. jatik, cs. jat idegen | ujg. (? cs.) ötek „idegen, 
vándor, elmenő" (St. „vorübergehend, fremd") nem fér össze jat-
val; [ősr.]; — idő : cs. adag idő, évszak (Ab.) | cs. v%ür idő (St. 
ücür zeit, stunde") evvel nem fér meg; szintígy nem ujg. vd, üt 
„idő", melyet KB. még *-val nem eléggé biztosítottnak tüntet föl J 
megjegyzendő hogy idö „annus" jelentéssel is van; v.ö. Ugr. [ősr.]; 
— ige : ujg. üge- szólni, beszéllni(„sagen,reden") | ujg. ü$i, cs. ü%e 
szó, nem vonható ide, minthogy üge-b'öl való eredése nincs tudva, s 
így a czikk m. tísewni-vel is ütközik össze; [ősr.]; — íj : cs. osz. jaj 
| v.ö. Ugr. [ősr.]; iker: cs. ikiz iker, iki két ; csuv. iger, jigir iker, 
osz. igiz | TW. osz. ekiz \ csuv. eredetű -r-nél fogva m. iker [köles.]; 
— ikrán-, ikrándani: cs. ikren-, igren- undorodni, irtózni, osz. ijren-
(igren-) \ St. így: jekren- „sich ekein, sich scheuen" j a m. szó kép
zése önálló, v.ö. ugránd-; [ősr.]; — inas (gyerkőcz): cs. ini öcs, 
inag fejedelem öcsé | elhagyható cs. in%ke piczi, osz. iri$e vékony, 
piczi; [ősr.]; —• í rn i í osz. cs. jaz- írni | m. ír- közvetlenül esak egy 
csuv. *fir- alaknak felel meg, melyből a mostani csuv. sír-, $ir-
lett, mely a cseremiszbe is bejutott; [köles.]; — író (írós yaj): cs. 
ajran író | hogy ez tör. aj'ir- „elválasztani" igéből való, nem bizo
nyos ; amúgyis [köles.]; — iszonyú: osz. vsán- röstelni, ujg. usan-
utálni | KB.-ben nincs meg; alább utálni alatt: osz. usan- „utálni, 
restelni, nem szeretni" j a m. szó jelentése azonban némileg eltérő; 
[? ősr.]; —'izzó, izzadni: cs. issik hő, izzó; osz. í'ss'i meleg, hő ; | 
félre marad : cs. kizik izzó, tüzes, heves, ujg. híz- heves, k'iz- hevülni, 
izzó lenni, melyek helyett már osz. k'iz- ige is vala fölhozható; v.ö. 
Ugr., 766., kezdő gutturalis nélkül; [ősr.]; — í z : ujg. isik édes, 
jóízű; [ősr.]. 

Járni: ujg. jori- (f juri-) járni, jorik járás j cs. bar-, osz. var-
járni (tkp. „oda menni") nem fér össze, ellenben tör. jürü-t lehet vala 
fölhozni, a melylyel KB. össze is veti az ujg.yon-t; [ősr.]; — jó , javulni: 
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cs. jübj juh jó, helyes, kedvező; ujg. süb, sub u. a., sübütjó idő | St. 
szerint csak cs. jüb • KB. söb „passend, richtig", sübüt „zu rechten 
zeit" | ujg. süb jakutos kezdőhangzóval volna, melyet tör. j helyett, 
az ujg. különben nem alkalmaz; egyébiránt v.ö. Ugr.; [? ősr.]; — 
jöv- (jönni): c&.jau-, jauv- (corr< jaus-) közeledni, jőni; jauk közelgő 
| St. „sich nahern, naher kommen", jauk „nahe" | a tör. szók jelen
tése mégsem egyenesen „jőni", mint Ugr.; [? ősr.]; — j u t n i : cs. 
osz. jit-,jet- jutni, eljutni | St. „anlangen, gelangen, genügen"; v.ö. 
Ugr., szorosabban megfelelő alakokkal; [ősr.]. 

, Kalpag: cs. osz. kalpak | cs. telpek jobban elmarad; összefüg
gés szláv klobuk-ral ? [köles]; — k a n : cs. kában kandisznó | v.ö. 
Ugr. 2., pzorosabb alakegyezéssel; a m. szó jelentése is szélesebb 
„mas"; | elmarad, mint puszta ötlet, jak. %an „nagy, hatalmas", tat. 
yan „fejedelem"; [? köles.]; — kancsó : cs. koncok ivóedény | St. 
„schüssel, tasse"; [köles.]; — kantár : jak. %antarga j ellenben nem 
állhatják, küntüs „kantár", mely nincs is Böhtl.-nél (honnan való 
tehát ?); ezt: osz. kant'irma „kantározás" nem hitelesíthetem; [köles.]; 
— kapni: osz. cs. kap- elragadni, mohón venni | még a m. kapdos-, 
kapzsi szókat külön hasonlítani, fölösleges; különbözik is kapdos- a 
cs. kap'is-~(? kapói-, v.ö. St.) igétől képzésre nézve; v.ö. Ugr. [ősr.]; 
•—• kapn : cs. kapu, ujg. kapuk, osz. kap'i kapu, cs. kapka- bezárni; 
[köles.]; — kar : jak. %ari (corr. %ar'i) „billentyűn fölötti rész" („ge-
gend oberhalb des handgelenks") j cs. kari kar Ab. (meg: „arasz", 
v.ö. osz. kar'is),• | e mellett elhagyni való osz. kol kar; | az ugorság
ból hozható föl: zürj. g'irfia, votj. g'ir pun ellenbogen, elle (pun „vég, 
fej"); [ősr.]; — k a r ó : cs. kazuk, osz. kaz'ik \ &z r mutat legköze
lebbi csuvas eredetre; [köles ]; — káromkodni: cs. karga- elátkozni, 
káromkodni; | az ugorságból hozható föl: f. kiroo-, lapp karrote- exse-
crari, karro dirae, exsecratio ; különben félig meddig hangutánzó jel
lemű ; [ősr.]; — kecske: osz. keci, cs. ecki (icki) | egyéb házi állat 
nevével együtt [köles.]; — kék : cs. kök, osz. gök ; [köles.]; •—• k é p : 
jak. kiab alak, kép, osz. gibi- képen | azonban Ugr.: vog. kep, cser. 
kap; mind a mellett [köles.]; •— késő, késni: cs. kec késő, kecik-
késni; osz. geo késő | m. kés- egyenesen egy keci- igének, késő pedig 
kelik névalaknak felel meg; [köles.]; — ki (quis): tör. kim | Ugr. 
[ősr.]; — kicsi, kis : cs. kivik, osz. kücük; [köles.]; — k í n : cs. kín 
kín, baj | kin mélyhangú (km), v.ö. Ab.; [köles.]; — kobak: 
(„tök"); osz. kabak tök | m. kobak „kürbisftasche"; [köles.]; — ko* 
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JJOZ : cs. kopuz, osz. koboz (corr. kopuz) ; [köles.]; — koporsó: jak. 
kourgak (corr. kuorlaj) koporsó, cs. kopur, osz. kobur tok; [köles.]; 
— kor, ko ros : cs. kurun „zur zeit, zur stunde" | S t , hihetőleg a 
m. koron kedveért így is olvassa: koron, miben legalább a második o 
nem lehet helyes; | cs. kari, osz. kart öreg, ujg. kar kor (?) (v.ö. kari-
„öregedni"), mint absolut öregségre (vénségre) vonatkozók, nem 
ide valók; | v.ö. Ugr., [ösr.]; — ko rom: osz. feremu.a.; [köles.]; 
— kos : osz. koc, cs. kockar; [köles.]; — köd : jak. küdan vékony 
köd; [köles.]; — kölyti, kölü (pistillum): osz. külünk kölyű | Bi. 
„hoyau, marteau"; m. kölöncz nem ide való; v.ö. Ugr. [köles.]; — 
köpü : cs. köpü (1 kitpii) u. a. | v.ö. Ugr., azonban lehet [köles.]; —, 
körő (törékeny): cs. keurek, osz. gevrek törékeny, porhanyó; [köles.]"; 
— köszönni: ujg. köse- grüszen, kese- preisen (kesén- gepriesen wer-
den); v.ö. Ugr.; [ösr.]; — kupak : osz. kapák födél; [köles.];'—• 
k ú t : cs. kuduk, osz. kuju- [köles.]. 

Menni: cs. mang- (man-) menni, járni ; ujg. meng- (men)- u. a.*) 
| a cs. szó a kasgari dialectusból való; Ab. szerint manis „a nők ke
cses, enyelgő mozdulata" (v.ö. a Véliaminof-Zernof-féle kiadását), 
miszerint némileg kétes, vájjon a cs. man- ige egyenesen „menést" 
jelent-e, vagy csak a járás bizonyos módjáról értetik j Ugr. egyenes 
„menni" jelentéssel, és dentalis ra-vel; [? ösr.]; — mi (quid): csuv. 
miúf cs. ni, osz. ne | Ugr. csak m-es alakokkal; [ösr.]; — mi (nos): 
cs. miz, osz. bíz j v.ö. az én czikket; Ugr. [ősr.]. 

Okrándani (ijedvemeghőkölni. Szék.): cs.'.ürken-megijedni; | 
a m. szónak párja ikránd- (lásd 84.1), melyben nem történt consonans 
átvetés; föltéve tehát, hogy tör. vkren- volt [? ősr.]; — olló (kecs.-
heolló) : osz. uiak, cs. ólak, oglák | v.ö. Ugr., azonban finn vohla mel
lett is foroghat fenn [köles.]; —•• or, orv (orozni): osz. cs. our'i, ogr'i 
| Ugr. 798. elejteni való, mert finn varkaha maga is idegen erede
tűnek bizonyult be ; [köles.]; — ÖCS : ujg. eci, ici húg; j ehhez való 
cs. ece (St.) „weib, gemalin, mutter"; jel. némileg elütő; | Ugr., [ősr.]; 
— ökör : osz. öMz, csuv. v'igur; [köles.]; — ördög: cs. (kirgiz) er-

*) A KB. az ujg. meng-ve ezen példa mondatot hozza : kaju jerke mengse atak 
,,auf welchem orte immer der fusz hingeht." Az ige dativussal (jerke) van con-
struálva, s így a fordítás nem lehet egészen helyes ; mert vagy jelenti kaju jerke 
ezt : „auf welchen ort = wohin", vagy még ezenkivül a meng- sem egyéb miut a 
köz tör. min- „fölszállni, rászallni (különösen lóra) ige, miszerint ezen ujgur ige 
nem is illenék a fentebbi egyezésbe. 
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teng rossz szellem | nem ide való ellenben cs. örtük „a titkos, titok" 
(St. schleier, hülle, tuch"); [köles.]; — ö reg : cs. irik, osz. iri nagy 
j aligba együvé való: jak. drga „öreg" (Böbtl. „alt, abgenutzt") | v.ö. 
Ugr., azonban a lapp vuoras talán helyesebben £ uros-, m. úr-h.oz 
állítható ; [köles ] ; — Őrleni: csuv. aver-, avr- őrleni; | a csuv. aver-
vel azonban nem fér össze osz. övüt-, öjüt- (tkp. ögüt-); a m. igebeli 
l-t akkor frequentativ képzőnek kellene tartani; mint különös, a 
gazdasági körbe tartozó műtétre vonatkozó szó [köles.]; <— öröm: 
jak. üör- örülni | ellenben cs. irim mint „öröm" nincs egészen biz
tosítva | tekintetbe jő a m. szóhoz tartozó örvend- ige is; v.ö. Ugr.; 
[ősr.]; —• ősz: cs. öz ősz (szín) | Ab., olv. üz ; azonban Ugr.; [köles.]. 

Saj t : cs. cigit; [köles.]; — sár : osz. camur s á r ; | mint köl
csönvett szó, a m. sár már aligha ejtette volna el az m-et; ősr. ké
tes, minthogy ép oly könnyű ugor egyeztetés ajánlkozik: finn ha
tara „unzusammenhaltig, locker (p.o. maa föld); hatara tie „mit 
schneesand bedeckter weg"; [? ősr.]; — sárga: cs. sárig, osz. sar'i, 
csuv. sara; [köles.]; — sarló : csuv. sorla \ a földmivelés fogalom
körébe eső, v.ö. aratni; [köles.]; — Sara: cs. caruk, osz. cánk; [köles.]; 
— savó: cs. savun savó | St. „sauere milch"; | föltéve,- hogy a m. 
szó nem a savanyú-hoz tartozik, mélynek biztos ugor rokonsága 
van (Ugr. 324); némileg ajánlja az egyezést az író: ajran (fent 84.1.) 
fogalmi hasonnemüsége; [köles.]; — seperni, seprű: osz. süpür-, cs. 
söpür- seperni, osz. süpürgü seprű | (corr. süpürge TW.) ; | cs. s'ópsük 
sepredék elhagyható; [köles.]; — sereg: osz. cm', cs. cerig, csuv. 
sara (corr. s'ara); [köles.]; — serény: cs. seren „flink" | a cs. szó 
csak a kasgari dialectusra szorítkozó; v.ö. Ugr.; [ősr.]; •— serke : 
osz. sirke u. a. | Ugr.; megjegyzendő, hogy m. tetű is ugor; [? köles.]; 
— se r t e : csuv. sírt serte | Ugr., 330.; a csuvasban van ugor ere
detű szó is; [?köles.]; — sima: cs. sima, siba&ima, | St. „glatt, heil, 
abgehobelt"; simala- „glatten, aufschürzen (sic!) | Ab. simal- „föl-
gyürni", a mi mellett a sima jelentésére nézve még hitelesítést kivan; 
[? köles.]; — síp : cs. sipuzga síp | még közelebb áll cs. sipka „saug-, 
pfeifenröhre"; [köles.]; — sok: osz. cok | Ugr.; [ősr.]; — sor : cs. 
(corr. osz.) sir a, ujg. süre sor | v.ö. Ugr. [ősr.]; — söprű (hefe, satz) : 
osz. (corr. cs.) seprek ; [köles.]; — sör : csuv. s'ira ; [köles.]; — SÜrü: 
csuv. sura (corr. s'ura) u. a. | evvel aligha egyazon cs. zirik „háufig, 
dicht, sehr oft"; v.ö. Ugr; [? ősr.]. 

Száj, szajlani: cs. san vékony jég | v.ö. Ugr. [? ősr.]; — sza^ 
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k á l : osz. cs. sokai; [köles.]; — szál (szálfa): jak. sala (corr. sala) 
ág | cs. tal jobban elmarad, minthogy t—s nem rendes tör.-jakut 
hangmegfelelés; v.ö. Ugr., [ó'sr.]; — szám: cs. san szám, osz. saj 
szám, saj- számlálni | m. szám egy tör. saj'im alakból összevontnak 
látszik; [köles.]; — szánni (destinare): cs. osz. san- vélni, akarni | 
V. úr. még külön egyezésképen fölhozza: m. szánni (miserari) == cs. 
sana- kimélni; én, a MNyelv Szótárával azt tartom, hogy a „saj
nálni, bedauern" jelentés megfér a „bedenken" alapjelentés mellett 
egyazon igén; különben cs. sana- tkp. „zahlen"; a san- ige azonban 
alkalmasint sayin-hfA van összevonva, mit a m. szán- is még vissza
tükröz ; [köles.]; — szél (ventus): csuv. sil (corr. éil\ osz. ujg. jel \ 
nem ide való cs. selig szeles, selin hűs | m. szél csuvas kezdőhangzó
jánál fogva [köles.]; — szérű : osz. ser-kiteríteni, sergi kiterítő hely 
v. szőnyeg; cs. sergü kiterítő sík hely | nincs meg St.-ben; tör. igé
jénél fogva [köles.]; — szirt (riy&k-szirt) : osz. cs. sirt hátnak felső 
része; j St. sirt „auszenseite, oberflache, rücken"; Ugr. 293. votj. 
cirt'i „nyak"; [?' ősr.]; — szórni: osz. sour- szórni (gabonát), kihin
teni | olv. savur-, saur-, csak „szórni" jelentéssel; cs. (St.) sour- „win-
den (?) getreide" | jobb mint Ugr. 299.; v.ö. jelentéskörre nézve 
aratni, sarló; [köles.]; — szökni: ujg. sek- szökni, odább ugrani; 
cs. sek- átugrani; osz. segirt- ugrani | ujg. (KB.) „fliehen, entsprin-
gen"; cs. (St.) „übergehen, überschreiten"; osz. (Bi.) „courir" j v.ö. 
Ugr. [ősr.]; — szúnyog: osz. sinek, cs. sínek légy | kétes, vájjon cs. 
sunak „bremse" evvel megfér-e ? [köles.]; —£ szuvat: osz. s'iva- fal
tapasz, s'iva- falat tapasztani; cs. suva- u. a. | St. „beschmieren, an-
streichen"; | v.ö. azonban Ugr. 295., mely evvel aligha összefér; 
[? köles.]; —• szügy: cs. cöge „brust des kamels"; | v.ö. Ugr. 309. 
[ősr.]; — Szűnni: osz. sö'n- elaludni (erlöschen) | son „vég" nem ide 
való; jelentés részéről némi kétség; [ősr.]; — szűrni: osz. süz-
szürni | a m. szó megint a tör. süz-nek csuvasos változata | jak. sür 
(corr. sür) „hölzernes sieb zum eisfischen* elmaradhat; [köles.]. 

Tagadni: cs. tan- tagadni, megtagadni j St. így is : tan | alaki
lag nem kifogástalan; [? ősr.]; — táj : cs. (azerb.) taj : ol tajda ama 
vidéken (? amott); jak. doidu táj | Böhtl. „ort, gegend, land" ; v.ö. 
Ugr. 190., hol a finn taivaha-t bár el is lehet ejteni; [? ősr.]; — 
t anú : cs. ujg. tanuk tanú| osz. dan'ik; a különös „testis" jelentésnél 
fogva és mint a törvény fogalomkörébe tartozó, a m. tanú alkalma
sint [köles.]; — tanulni, tanítani cs. osz, tani- ismerni j a bár lehető, 
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de elé nem talált cs. tanit- igét, V. úr látni valólag csak a m. tanít 
kedveért állította föl; tan'is- nem használtatik mint „ismerkedni" 
(v.ö. V. úrnál a tanács czikket) \ v.ö. Ugr. [ősr.]; — tar : jak. tara
gai (corr. tarajai), [köles.]; —'taraj : osz. daruk, durug csúcs, csuv. 
tereké taraj | osz. (Bi.) doruk | osz. tarák csak „fésű" (nem „taraj"), 
s csak a tara- igének származéka (v.ö. jak. tarái „kamm"), nem 
ide való; v.ö. Ugr. [ősr.]; — tar ló : („szántóföld" régi jel.): osz. 
tarla szántóföld; cs. tarik u. a., tart- „sáen, anbauen"; [köles.]; •— 
távol : cs. tav} tavos (türkm. taí) távol, messze | St. „férne, weite; 
entfernt" | v.ö. Ugr. 204.; [ősr.]; — tegnap: cs. tön, osz. dün (corr. 
dün) tegnap | némi kétséget támaszt a cser. eten-gece, eten-geca 
„tegnap"; [? ősr.]; — tekerni, tekeregni: osz. tekerlik (corr. -lek) 
kerék; cs. tekre körül, tekren- körben mozogni \ meg osz. tekerle-
„rouler"; m. teke nem állítható ezen még föl nem fejthető r-es szótők-
hez; v.ö. Ugr. 247. [ősr.]; — teknő : osz. tekne u. a. [köles.]; — tele, 
telni, teljes : osz. dohi, cs. tolu tele, tol- telni | Ugr. [ősr.]; — temetni: x 

cs. köm-, osz. göm- u. a. | magyar képzés; és kivételes hnngmeg-
felelés ; [ősr.]; — tengel : osz. tingil (corr. dingil TW.)? cs. törigül 
u. a. | nincs meg St.-ben ;5) ; [köles.]; — tenger : osz. deniz, cs. 
tengiz (teniz, tiniz) \ a m. szó csuvasos r-vel való ; [köles.]; — tér : 
osz. dere völgy, cs. tere völgy, sík hely | hogy a cs. szó csakugyan 
„sík helyet" jelent-e, nem látható St.-ből, mely azt föl nem hozza; 
cs. seri, serik „ausgebreitet, fiacher ort" az osz. ser- igéhez való, s 
nem fér meg osz. e?<?re-vel; v.ö, Ugr. 214., az egyenes „tér, teríteni" 
jelentéssel; [? ősr.]; — teremteni: ujg. töret- teremteni, cs. töret-
teremteni, készíteni; osz. tőre- előteremteni, előjönni semmiből | ujg. 
töret- (KB.) „ordnen, reihen, herrichten", és törü- zur welt kom-
men (v.ö. jak. tör öt- gebaren, erzeugen és töruó- „geboren werden"); 
ez igen kétessé teszi a cs. osz. tőre- igének transitiv jelentését (St., 
„bereiten, schaífen" és „teremteni"); Z. (Reídhouse után) ezt adja: 
tűre- „étre nombreux, s'augmenter", melynek causativuma: türet- \ 
azonban v.ö. Ugr. 216., hol a m. szónak lényeges m részére, vala
mint a terem igének „rögtöni megjelenésről" való használatára is 
terjed a megfelelés ; [ősr.]; — tiló : cs. tila u. a. | nem ide való cs. 

5) V. úr e cs.szót a iöngül- (tönül-) „forogni" igéből származtatja, mert, úgy
mond, „tudni való, hogy Középázsiában nem a kerék, banem a tengely forog a 
kocsi alatt." Szegény középázsiai lovak, kik az ilyen forgó tengelyű és nem-forgó 
kerekű kocsit húzzák! 
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til- „törni, darabítani (!)", osz. dilim (corr. dilim) „darab", értsd: 
„szelet"; csudálni lehet, hogy V. úr a tör. til- igét nem a m. szel-h.Qz 
állította | m. tiló, mint gazdasági eszköz neve, v.ö. sarló alatt, [köles.]; 
— t inó: csuv. tina, cs. tana, osz. dana tinó | némi jelentésbeli, bár 
nem fontos, eltérést nem kellet volna elhallgatni: osz. „jungekuh", 
cs. „kalb nach einemjahre"; [köles.]; —tiporni, tapodni, taposni: 
cs. tipre- tiporni, tep- tapodni, osz. tep- rúgni | cs. tipr e- St. „auftre-
ten" | talán csak a m. tipor-t kell a tör. tipre-hez állítani, míg a többiek 
csak ősr. találkozások; v.ö.Ugr. [ősr.]; — tokló : osz. tokli hat hónapos 
bárány (Bi.); [köles.]; — tolvaj : cs. tála- rabolni, jak. tála- u. a., tal'i 
rablás (corr. talá-, taVi-) | v.ö. Ugr. 228., mihez megjegyezhető, hogy az 
egyenes „lopni" jelentéssel rendesen a „titkosság" fogalma van össze
kötve; [? ősr.]; — tor : cs. tor lakoma | osz. toj „lakoma" nem ide való ; 
[köles.]; — tő (töve): osz. dib, cs. tüb | Ugr. 230. [ősr.]; — tökéile
ni, tökélletes: ujg. tökei (? tükel) tökéletes, cs. tökei u. a. | St. tükel 
„vollkommen, ganz, genau"; w-vel szintén osz. dükeli „tout entier"; 
| a m. ige e szerint Z-képzőjűdenominativumnaktűnik föl; [köles.]; 
— tömény : cs. tömén sok, rakás, tízezer; ujg. tömén (f tümen) \ 
v.ö. Molnár A.-nél: tömény ezer ; [köles.]; — tömlő : osz. tulum u. a. 
| nem fér össze cs. cömlek edény; alaki tekintetben nem kifogásta
lan ; ["? köles.]; — tőr (értsd: laqueus): cs. tör (corr. tor) „tőr, háló" ; 
jak. dogur (corr. doyur) tőr („vogelschlinge"); | nem idevaló cs. tú
zok „fogó, tőrök (!)" | általában V. úr e czikkében zavar van: azt 
hiszi, hogy m. tőrök (ő még török-nek is írja) „laqueus"-t jelent, s 
hogy Molnár A. „subula"-ja ugyanezt teszi; | a dolog úgy áll, hogy 
m. tör, török „mucro, subula" ugor szó, v.ö.Ugr. 235.,tó'r „laqueus" 
ellenben a törökségből került, mint [köles.];— törni: osz. kír- törni 
| osz. dirim „darab", azonkivül hogy k'ir-x&l meg nem fér, még 
nem is hiteles; tiló alatt találjuk: dilim (e. h. dilim), de alighanem 
az idegen eredetű direm (dirhem) „pénzdarab, drachma" helyett írta 
V. a fentebbi dirim szót | m. tör-: k'ir- azonban kivételes hangmeg
felelés ; másképen Ugr. 236. [? ősr.]; — törpe: cs. cörpe „disznó 
kölyke" | (malacz) ; alakra nézve egyrészt jobban Ugr. 241. [? köles.]; 
— törvény: cs. osz. tőre j a m. szó végrésze e mellett még magyará
zatlan; [?köles.]; — tudni : cs. tvj- megtudni, megérteni, felfogni; 
osz. duj- érezni, megtudni, hallani; | St. „wissen, hören, fühlen"; osz. 
(Bi.) „s'apercevoir, sentir, comprendre"; | föltéve, hogy tvj-, a mi 
lehet, tut-ból lett; v.ö. Ugr. 239; [ősr.]; — tulok (juvencus): cs. 
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turuk két éves ökör | nincs meg St.-ben; ha hiteles, megfelelhet, a 
kevéssé szokott l—r változás mellett is, a m.tvlok-nak mint [köles.], 
tekintve, hogy több ily állatnév került a törökségböl a magyarba; 
tulan fiatal ló (St. öt éves ló) azonban elmarad • —• túró : cs. túrok 
túró | St. így: torak; [köles .] ;—turul : cs. turgul „kleiner, schwar-
zer falke" j cs. turgunk „varjú" jobban elmarad [köles.]; —• tu
sakodni : jak. titsun- verekedni, küzdeni [ ez ellenében az ugorság
ból fölhozható: zürj. t'iskas- verekedni, küzdeni, votj. ttskask- vesze
kedni (ettől: t'iskal- verni, ütögetni); [? ó'sr.]; — tlízok: cs. tugdak, 
tujdak u. a. | St. így : togdak ; hangalakra nézve v.ö. búza: bvgdaj ; 
[köles.]; — tükör : csuv. tügilr, tügürt u. a. | a cseremiszben is van : 
Ugar; [köles.]; — tüuni: cs. tűn- (St. „sebemen, klar sein, leuch-
ten") ; [köles.]; —• tűrni, türkőzni: cs. tür- tűrni, osz. dür- gyűrni, 
gyöngölni (? göngyölni), jak. tür- (corr. tür-) gyűrni, göngyölni 
(zusammenrollen); [köles.]; — tűrni (tolerare): ujg. tür- tűrni, -hatni, 
-hetni; | cs. iöz- „tűrni", meg nem fér, minthogy az ujg. nem r-ező; 
| v.ö. Ugr. 245; föltéve hogy ujg. iür-nek mint egyenesen „tűrni" 6) 
hiteles, ['? ősr.]; — tyúk, t i k : osz. tavik u. a. [köles.]; 

Ugrani: cs. irga- „springen, hüpfen" [ az átvetés rg—gr nem 
akadály; [? köles.]; — üdü (üdv), üdülni: jak. ütüö jó, ütüör-
üdülni („gesund w érden"); ujg. etkü jó | nem ide való ujg. üt or
vosság, ütei orvos, ütemek gyógyítani; ezek (v.ö. KB.) helyesen o-
val valók; üt, tk-p. ot „fű" stb., miért jelenthet orvosságot is, magá
tól értetik; | meg kell vala említeni, hogy etkü, ütüö az osz.-ban 
ejü lett, s tudni kell, hogy ugyanez a csuvasban, bármily különös
nek látszik, 'ira-vé, vált (NyKözl. III, 240.) ; pedig láttuk már több
ször, hogy a tör.-magyar szók kivált csuvasos alakkal lépnek föl, a 
mihez képest azwáw:jak . ütüö-íéle egyezés némileg föltetsző ; | 
ezenkívül még meg kell jegyezni, hogy a m. üdr>J üdü szó csak 
ujabb divatú; régibb keltű csak : üdvöz „sospes, salutatus, benedic-
tus", tájszó : üdülni „hízni, szépülni, növekedni", MA.-nél meg így: 
„evigilare, expergefieri"; hogy ide való üdnep (üdnap), ülleni (üd-

6) Ha a jelentés csak ezen igének mint segédigének való használatából van 
következtetve (p.o. jüri türmedi „er konnte nicht gehen"), azt még korántsem tar
tom bíztosittotnak. Mert az összefüggés alkalmasint más fordítást enged meg, az 
értelem fősúlya az alapigén (jüri) és a negatión levén. Lehet azután a íör-nek ol
vasott szó akár tur- is, mely ige („állani") törökség szerte használtatik mint ilyen 
segédige. 
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leni) szintén nem bizonyos; | mind ennél fogva [? köles.]; — ügy : 
cs. osz. i§ | v.ö. Ugr. 782.; különváló ügyékezni (Ugr. 794.) ; [ősr.]; 
— ülni: jak. olor-, cs. oltur- ülni ; jak. olo% ülés (sitz) J ujg. ul- „ülni" 
(Klapr. után) meg nem bízható; — föltetsző a tör. igék r, tur, ren
desen causativ értékű, képzése; v.ö. Ugr. 784. [ősr.]; — ümög 
(imeg, ing) : cs. küjnek | a m. szó mindenesetre egy az osz. gömlek-
hez közelebb álló szóalakból került; | egyébiránt cs. küjnek nem 
küj- (corr. kij-) „induere"-től való, hanem ugyancsak * kümnek-höl 
alakúit ; — ünö: osz. inek, csuv. ina tehén- [köles]; — ürü : cs. 
(türkm.) ürü „verschnittener widder" | e mellett Ugr. 809. elejt
hető, tekintve egyéb ily tör.-magy. állatneveket; [köles.]; — üzenni : 
cs. Ü%e szó ; | föltéve, hogy m. üzen- denominativképzésnek bizonyul 
be ; különben szorosabban egyezik Ugr. 786. [? ősr.]. 

Yágyni, vágyódni: jak. baga (baya) vágy, kedv; bagar- (bayar) 
akarni; ujg. bak, bakar- (? bagar-) | meg nem férnek evvel osz. 
bejen- kedvelni, cs. bégen- „kedvelni, tetszeni (!)"; [ősr.]; — vaj : cs. 
maj vaj, zsír | v..ö. Ugr. 546., szintén v-n kezdő vagy azt vissza
tükröző alakokkal; [ősr.]; — vajnak (vállcsont küpüje, Szék.) : osz. 
ojnak izület j az ojna- igétől; talán csak ujabb átvétel; [kölcs.J; —• 
-vei, (-val) : cs. bile | ajánlkozik ugorság is; [ősr.]; — vélni: cs.osz. 
bil- „tudni és vélni" | rendes jelentése bizony „tudni, ismerni"; v.ö. 
Ugr. 558., [ősr.]; — verni: osz. mvr-, cs. ur- verni j v.ö. Ugr. 596,., 
magashangú szóval; [ősr.]; — vezetni: ujg. bösüt-} bözüt- (miért 
z-ve\ is ?) | e mellett el kell maradnia osz. jedek, gedek szóknak; 
v.ö. Ugr. 566. [? ősr.]; — vol- (volt), vala: cs. bol-, jak. buol-, osz. 
Ól- lenni; | Ugr. [ősr.]. 

Zord: osz. serd, sert zord, kemény, szigorú | MA. zordon 
„horridus", Tájszótár: „mord tekintetű", Szabó D.: iszonyú [? köles.]; 
— zömök: cs. cömük vastag | St. „dicht, gestockt", p.o. vér, misze
rint a jelentésbeli egyezéshez kétség fér; [? köles.]. 
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II. 

Látszatos egyezések. 
(Ezen és a következő III. szakaszban gyakrabban eléfordúl ily rövidítés : [al.], 

vagy : [jel.] = „bangalak vagy j e l e n t é s tekintetéből nem helyesel
hető egyezés" ; mind a kettőt jelöli ez : [al., jel.]). 

Adni: cs.osz. ada- „ajándékozni"; osz. adak fogadás, cs.adak 
„ajándék, rész, adag" j St. ada- „geloben, weihen, schenken", adak ge-
lübde, gabe, geschenk"; osz. ada- „fairé voeu", adak „voeu, promesse 
faite a dieu" Bi. Z., „gelübde" TW".; | az ada- igének igazi jelentése 
csak ez „geloben", (azaz : „Ígérni"), a mely jelentés annak az at, ad 
„név" szótól való származásában gyökeredzik (v.ö. szintígy cserH. 
limd- „igérni", ettől: lim „név").; e mellett az ada- ige esetleg „aján-
dékozni"-val fordítható, de nem az egyenes „gebén" értelmében; | 
hibás tehát különösen a cs. adak-xxsik „rész, adag"-féle fordítása; 
már az Abuska magyar kiadásában is hibásan van „adakozás, aján
dék, adag", holott az eredeti szövegben az e részbeli magyarázat 
ar. >tX3 szóval van adva („voeu, don fait par suite d'un voeu")7); eb
ből világos, hogy más az ada-, más a tör. bir-, ver- ige, s hogy amaz 
igazi jelentésénél fogva nem egyezik m. ad igével, mely különben 
Ugr.; — ágy: osz. jatak ágy, jat- feküdni | alakilag jobb Ugr. 709., 
mert török kezdő j a magyarban szintén gy, j (vagy annak nyoma 
^-ben) kölcsönvett szókban; pedig ilyen volna m. ágy a tör. jat- „fe
küdni" ige miatt; — ajánlani: jak. agai, agaibin (corr. ayal-, aya-
lab'in) nyújtani, bemutatni, eléhozni (? elhozni) | Böhtl. „reichen, 
bringen, herbeiführen"; gyenge alakegyezés; — ajtó: cs.osz. ac-

7) V. úr az ada- igének „schenken" értelmére, a mit ő a m. adni-ra, vonat
koztatva annak veszi, hogy „oda adni", e példabeszédet is hozza föl: adatnak ile 
mai tükenmez, ezt így fordítva r „ajándékozással nem fogy a vagyon." Nem veszi 
éazre hogy így merőben viszás értelmet tulajdonít a példabeszédnek, mert ajándé
kozással bizony fogy a vagyon, akárhányan hiszen ez úton szépen elherdálták 
minden ingó-bingójukat. De van helyes értelme mihelyt az egyenes „ajándékozás" 
helyett ezt mondjuk : „fogadás-tétel" (azaz : igéret), a mikor is a példabeszéd ér
telme némileg ironicus (v.ö. „ember teszen fogadást, eb a ki megtartja"), vagy bár 
„istennek (szent czélra) tett ajándéknak" veszszük, miszerint a példabeszéd a val
lásos kegyességet ajánlaná. 
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nyitni, ujg. aóak nyilas, ajtó, jak. aí- nyitni | jak. at „tátni (a száját); 
ac-nak megfelel jak. as-; [al.], v.ö. Ugr. 713.; •—• akadni, akasztani : 
osz. cs. tak- fölakasztani, rátenni* [ St. nincs meg; osz. „attacher, 
arborer,pendre" | a m. akad tkp. „síecken bleiben, gehemmtsein"; 
a „hangén" jelentés csak a causativalakon fejlődik; [al., jel .]; v.ö. 
Ugr. 714.; — akarni: jak. bayar-, ujg. bakar- (?bagar) kívánni, 
akarni | összeütközik m. vágyni-val, lásd fent 92. 1.),- — áldani: 
cs. alga-, atka- áldani, dicsőíteni; jak. alga- (corr. alyá-)^ osz. alk'is 
áldás | m. áld szét nem fejthető igető, melynek <Í-jét a tör. nem 
adja vissza, úgy mint Ugr. 721.; — alku: cs. alku (algu) vevés | 
al- „venni44 igétől; a m. szó mást jelent; Ugr. 718.; — annyi: cs. 
an$e j m. annyi e. h. az-nyi, nem foglal magában a tör. an- mutató 
névmástőhez közelebb viszonyban álló alakot; — áradni, ár-víz: 
cs. artvk sok, art- öregbedni, sokasodni, osz. „sokasodni" | St. artuk 
„mehr, übrig" (azaz: „fölös, több");aría- „genügen, übrig blei
ben"; osz. art- „croitre, augmenter"; | [al.,jel.]; —• á rmány: cs. ar-
man forróyágy, kívánság; [jel.]; különben ármány kétes magyar
ságú; Mátyás FI. csak a 17. századból hozza föl ezt: ármányos; — 
árnyék, eresz: cs. arán kocsiszín; erén- „valahova meghúzódni" | 
St. így: ifin- „fául sein"; [jel.]; — átok, átkozni: cs. atka- gúny
nevet adni, hirhedtté tenni; | ettől: at „név44; | m. átok az áld- igé
hez tartozik (e h. áldtok), úgymint szitok: szid-; az áld- ige ugyanis 
lehet vox média, v.ö. lat. precari „beten44, „wünschen (jót vagy 
rosszat)" és „verfluchen, verwünschen11; preces (tkp. bitté, gebét, 
wunsch) „verwünschung"; csakis „átok"-nak véve p.o. imprecatio ; 
— ázalék: cs. azluk, azuk, agizlik „ázalék", enni való; jak. as'il'ik 
„ázalék", abrak, táplálék | cs. (St.) azluk „mundvorrat, speise, vor-
rat"; jak. „nahrung, futter"; | osz. agizlik (agiz száj), ha eléfordúl 
ételről, legfelebb „egy harapásnyi"-t jelent, s nem fér meg azluk-
val; különben a -luk tör. képző, a magyarba átvett szóban -ló-vá 
vált volna; [al.,jel.]. 

Bácsi : osz. ba$i (nőnek megszólítása a férj részéről) | Bi. 
„soeur, surtoutl'aínée"; | bácsi a bátya-n&k magyaros diminutivuma; 
— baj : cs. (azerb.) vaj \ m. baj szláv eredetű (finn vaiva is idegen 
szó; Ugr. 466. törülni való); — barlang: cs. barlak menedékhely | 
St . „ausweg, zufluchtsort", a bar- „odamenni" igétől; | v.ö. szláv 
brlog „lustrum ferae, antrum", NyKözl. I. 312.; — barangolni: cs. 
bar-} osz. var-járni, menni | tkp. „menni (vhová)", ellentéte kii- jőni; 
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[jel.]; — békó: cs. bekit- kötni, bekik kötve, zárva; ujg. b<jk „kö
tél", bekik kötés j v.ö. béke alatt, fent 77. 1.) | a. m. szónak magas
hangúnak kellene lenni (v.ö. béke), s ezenkivül m. békló is jő tekin
tetbe ; ha ez magának a békó-n&k épebb alakja talál lenni, legfelebb 
egy tör. * bekluk alakra mutatna viasza [? köles.]; — bél, velő (ce
rebrum) : cs. pelte gyertyabél, osz. bejin cerebrum [ 'pelte perzsa szó 
(f elité); a bél és velő egybefogása sem igazolható; [al., jel .] ; — 
benge (rügy) : cs. pündök bimbó, rügy | St. jpündük; [al.]; —• 
beteg: cs. bitik} bötük, (f bütük) vége felé járó, fonnyadozó j St. 
„was sich dem ende naht", a bit-, bűt- „végződni" igétől; [jel.], v.ö. 
Ugr. 450.; — bocsátani, bucsu: cs. bosat- „elereszteni, föloldani"; 
bosul- eltávozni, föloldozni (!) | nincs meg a tkpi jel. bosat- „ausleeren" 
(ettől bos üres); St. bosal- (nem bosul-) „locker werden, sich los-
machen"; | a m. szók régenten l-vel voltak : bolcsát, bulcsát, bulcsú; 
ezenkivül bulcsajt- tiszta magyaros képzést mutat föl; [al.,jel.]; — 
boglár: osz. bagla- kötni, zárni; j ilyen szóra mint kölcsönvettre, 
kész idegen szót kell kimutatni, mely megfelelő holmiról használ
tatik; — boka : cs. bokaj, bakaj „lábszár", bogak „fuszeisen"; | St. 
bokaj, bakaj „wade"; [jel.], v.ö. Ugr. 454.; •—• b o r ú : cs. bura (corr. 
burán), osz. bora „szélvész"; jak. borolypj borüs („grau, dunkel, 
trüb"), boruór alkonyat | cs. burán [jel.]; a jak. szók mint külön 
szók a színre vonatkoznak, különbözve a borúi- alatt (fent 78. 1.) 
fölhozottaktól; pedig m. boru-t még sem lehet a borúi, borít igéktől 
elválasztani; — bő, bolyos, bu ja : osz. bol bő, cs. baj dús, mol bő; j 
bö-re nézve [al.]; bolyos, buja-ra nézve [jel.]; — bütü (csúcsa, vége 
vminek): ujg. bütkü vég, csúcs (biit- végződni) j m. bütü székely 
szó: „elvágott vége vminek"; ujg. bütkü, mely nincs meg KB.-ben, 
képzése szerint csak „végződést" jelentene. 

Csak: osz. cak „addig, csakannyi"; | az egyenes „csak = nur" 
értelmében van az osz.-ban ancak, eredetileg „annyi (an-cak)u, v.ö. 
lat. tantum, szláv tol'ko „nur"; ha helyenként így tör. cak is fordul 
elé, ez csak az ancak-n&k gyors beszédbeli rövidítése lehet, melynek 
a hangsúly is kedvez; a magára álló tör. cak adverbium az odaérés 
teljességét jelöli, úgy mint lat. usque (ebben: eo usque) vagy a m. 
egész, mind (p.o. egész addig, mind addig); [jel.]; — csat : cs. catag 
„a sátorderék nemezdarabjait összekötő nemezdarab"; osz. cat'i ge
rendát összekötő deszka | a (St.) „obere filzdecke des zeltes", osz. 
(Bi.) „lattes qui soutiennent les tuiles";[m. hat „hamus, fibula"-nak 



9 6 BUDENZ JÓZSEF. 

nem tudjuk az etimológiáját; de a tör. catag, cat'i-ét sem, melynek 
jelentésébe V. úr az „összekötő" szót csak belecsúsztatja; — csa
tolni, csatlakozni: osz. cat'is- csatlakozni, cat- csatolni;| a m . ige 
denominativ, ettől csat „fibula"; osz. cat- „se joindre, étre mis l'un 
dans l'autre"; — csiga: cs. cigir „rad einer irrigationsmaschine", 
cigrik rokka, cigril- forogni; osz. cikr'ik hajtócsiga | cs. (St.) cigir; 
mak „sich drehen", cigircik spinnrad | m. csiga első jel. „cocklea"; a 
tör. szókbeli -r lényeges; — csikarni: osz. cikar- kihúzni, cik- ki-
jőni | cikar- tör. causativképzés; ha az egyezés állana, csak köl-
csönvételi lehetne ; azonban [jel.]; — csikó: cs. cikin (corr. cigin) 
Ab. | m. teljesebb alak citkó ; [al.]; — csillag, csillogni: cs. jillag 
fényes, jalduz fényes, jiltra- ragyogni, jilman fényes, jolduz csillag ; 
osz. jíldir' fényleni, pldiz csillag j St.-ben nincs meg jillag ; jiltra-
h. van jaldir-; jilman „schnell, eilig"; | részint ugyanezekkel egyez
teti V. úr. a m. villog, világ szókat is; a m. vil- és csil-naik megfe
lelnek pedig az ugorságban v és s-hangon kezdő szók; — csira: 
cs. (türkm.) %irla- „kibugyogni, kifakadni" j (p.o. víz? rügy?) ; St.-
ben nincs meg; cirla- „graben, kralzen"; [jel.]. — csiszolni: osz. 
ciz- törülni, kitörülni (meg „tirer des lignes"), kizak szánkó | a m. 
szó hangutánzó-féle ; — csomó : cs. com rakás, a testek gomoly-
féle állapota j St. „kaufe, jedes compacte zeug"; | v.ö. Ugr. 374.; — 
csont : cs. söngek (söríek), osz. sömük, Jcemik csont; | Ugr. nt-ve\; 
[al.]; — CSÖ (csöv): cs. cs'ó vessző, osz. cihuk cső, pipaszár | „cső" 
jel. nem hiteles; „pipaszár" pedig az ált. „baguette"-félén alapszik; 
[jel.]; — CSÖlönk: osz. külünk kalapács, harang nyelve | v.ö. kölyü • 
[al.]; — CSÖpü: cs. cobüt csepü, kócz, cuhalis- kúszálódni; osz. 
coprusuk gomoly | St. cöbüt „alté, schlechte wolle"; [jel.] v.ö. Ugr.; 
osz. [al., jel .]; — csörhe (? csürhe): cs. cö'rpe malacz | v.ö. törpe; 
m. csürhe egyebet is jelent; [al.]; — CSÚCS: osz. «| , cs. uc vég, he
gye vminek; | sem azt nem állíthatni, hogym. csúcs-nak. kezdő con-
sonansa valaha nem volt, sem azt, hogy a tör. wc-nak valaha volt; 
[al.] — csúszni: osz. cs. k'iz- csúszni, k'izak szánkó | tör. k'iz- igét St.? 

Bi. nem hozzák; ha csak k'izak-ból van következtetve, a „csúszni" 
jelentés sem bizonyos ; különben [al.]; — csutak, csutkó : cs. cutur 
törpe (knirpsartig), tutku nyél, cut- rövid piszkálóbot | tutku a tut-
„tartani" igétől, meg nem fér; különben [jel.]. 

Dé l : cs. 2illi (corr. $üi) meleg, osz. deli (kanl'i) forró vérű, 
azaz fiatal ember; jak. cilas (corr. cilds, meg s'ilás) meleg („warm, 
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lauwarm); | cs. $tli mellékalakja ennekilik (osz. ili) e h.jilik ; egyező 
a jak. szó, de nem osz. deli, melynek „forró" jelentése sem hiteles: 
deli egyszerűen „fou"; átv. „brave, courageux"; a d.kanl'i szólás sem 
szórúl a deli-nek más jelentésére; m. deli, delia (most dalia) ujabb, 
a szlavón átment kölcsön; a m. dél (meridies)-t azonban, még ha 
tör. deli csakugyan jelentene is „meleg"-ef, evvel aligha lehetne 
egyeztetni; [ah,jel.]; •— dér, de res : cs. Jciran (corr. kirau) dér, k'ir 
deres, szürkület | St. Jcir „pech", de van osz. k'ir „gris"; | m. áer jó
formán derű-vei egybe való, mihez képest ált. alapjelentés „fehér
ség" volna; különben [al.]; —• derű: cs. turuk tiszta, világos | St. 
„hell, klar (vom wasser";) v.ö. Ugr. 256., az égre vonatkozó szó
val; [jel.[. 

Ed- (édes): cs. tat íz, édesség, ujg. tátik édes, osz. dad ("? tat) 
u. a., tatTié&m | KB. tátik subst., tatikliké&es | v.ö. Ugr. 735., kezdő 
t nélkül; •— ég (hímmel): cs. kök, osz. gög (corr. gök) ég, menny, 
kék; | tör. kök-nek megfelelő m. szó a magyarban már kék; mihez 
képest az ég (tkp. ég „levegő") szónak töröksége igen kétes; —• 
egész: cs. ögüs mind, sok, ujg. egüs tökéletes, emelkedett, sok | cs. 
(St.) „füllé, menge, haufen"; az ujg. szóból sem vehető ki mint va
lódi jel. „ganz, unversehrt"; j v.ö. Ugr.; —jégni: osz. jak- „égni"; 
| hibás adat, mert jak- „égetni, gyújtani"; v.ö. Ugr. 736; [jel.]; — 
éh, éhes : cs. ac énes, aclik éhség; osz. a% a$lik; j nem tudni, mily 
eredetű a tör. szóban e, melynek a jak. as-ban is már sziszegő áll el
lenében ; másképen Ugr.; — ejteni (kimondani): cs. ojt- beszéllni 
(St: sagen, sprechen), osz. ejt- mondani, jak. et (azaz : dt-) sprechen, 
aussagen j m. ejteni az esni causativuma ejt-íöl nem külön szó, mely 
magában nem jelent „sprechen, sagen" úgy mint tör. ojt, hanem 
csak a „szót ejteni vagy kiejteni1" szólásban „aussprechen"-vel for
dítható ; grammatikai műszó gyanánt való használata e mellett nem 
jöhet tekintetbe; [jel.]; — enyhe: ujg. enc (ino) nyugalom, csend, 
osz. énül lassú, szelíd [ inc, jóformán == cs. tinc; osz. (Bi.) énül énül „tout 
doucement"; [al., jel.] ; — ép, épség: osz. hep mind, egész; cs. ep 
tökély, ügyesség; ujg. epik ügyesség, epil- ép v. tökéletes lenni j 
KB. „gedeihen , volJkommen werden ; gelingen"; egyenesen „ép, 
egész" jelentéssel, s kezdő consonans nélkül Ugr. 748; — épülni, 
építeni: osz. jajj'i épület, jap- építeni j a m. igék nyilván csak az ép 
„egész" származékai, s ettől el nem választhatók; v.ö. Ugr. 748.-hoz 
való jegyzetet, és az észt ehifa- jeíéntösét (Ugr. 737.); -—erő, e rős : 

UYEIiVTUD, KÖZLEMÉNYEK X, 7 
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ujg. erik} erk erő, erin erős | KB. erin, arin „hart, fest, grob" [jel.]; 
érik, erk „kraft, macht, stütze, hülfe"; j erik-nek „kraft, erő" jelen
tése bizonytalannak látszik; a szó nyilván = csuv. irik „akarat, 
szabad akarat, szabadság", a mivel jóformán KB.-béli helyek is 
lesznek fordíthatók; v.ö. kazáni-tat. irkün czroöo^HbiH, BOJihKbiü, 
melynek egy khivai értelmezése így hangzik: irkin Közi bas'ina kitken 
ádam; atasi inesi joku; azonban v.ö. Ugr.; [jel.]; — eskü, esküd
ni : tör. icki ital, ivás, and icki „eskü" | tkp. „eskü ivás"; meg kell je
gyezni, hogy a törökben az and is okvetetlenül hozzá kívántatik 
{and icmek esküdni); hogy épen icki „ital" ez összeköttetésben 
használtatik, még ki kellene mutatni; el is fogadva az egyezést, m. 
eskü kölcsön volna, mint tör. ic- igének származéka; másképen Ugr. 
825.; [jel.]; — esni: osz. dös-, cs. tös-; | TW. osz.düs | v.ö. Ugr. 751. 
[al.]; — ezüst : cs. zes bronz | m. ezüst eléfordúl, sokkal egyezőbb 
alakkal, ugor nyelvben: zürj. ezis7 votj. azves', de még így is kétes 
eredetű, minthogy, ha nem csalódom, az indogermán oszét nyelvben 
is megvan. 

Fa lu : cs. avl sátor, sátorcsoport j v.ö. fent (96. 1.) csúcs: vc-
ról; v.ö. Ugr. labiálison kezdő szókkal; [al.]; — fáradni: cs. Jiar-, osz. 

jorid- | a tör. szók nem férnek össze egymással, s a m. szóval sem 
[al.]; — fark : cs. osz. árka hát | a „cauda és dorsum" közti jelen
tési eltérést még hagyján, sehogy sem fogadhatunk el oly nézetet, 
hogy m. szónak kezdő f-je, mely ugor p-nek felel meg, szükségtelen, 
mert igaz ok nélkül való eleibetétel lehessen; másrészt oly néze
tet sem, hogy tör. szó, melynek kezdő vocalisa v-vel semmi rokon
ságban nem áll, 8) csak azért vesztett legyen el elején egy törökség 

B) Csak így fordul elé, igen ritkán, kezdő tör. 5-nek eltűnése, egyes török 
nyelvben, p.o. bol-m&k (buol-, csuvasban is hol-, pol-) : oszm. ol-, legközelebb vol-
ból, v.ö. osz. var-m&k = bar-, ver- <= fo'r-mek; ígj tat . ur verni = osz. vur-. Osz, 
-ife-ben (e h. bile) a 5-nek elveszését a szónak encliticus helyzete okozta, épen úgy 
a mint p.o. biz „mi"' mint szeméíyrag az igén elvesztheti 5-jét. Ellenkező eset, t. i. 
o. u, ö, ü kezdő vocalisokhoz fejlesztett labiális (de csakis v), kiváló sajátja a csu-
vasnak : vot tüz = ot, vngur — öküz, vil- halni = öl-; vié- repülni — uc-; visse 
három = üc. De a csuvasban is, mely különben az1 eredeti tör. 5-t szintén 5, p 
alakban mutatja föl, p.o. a tör. er (férfi) szónak csak ar felel meg (nem var); szint-
így csuv. oda sziget = ada, csuv. il- = al- venni; iá- = ic- inni, stb. Legérdeke
sebb eset, mely egyszersmind az említett csuvas v-nek aránylag késő keletkezé
sét mutatja, az, hogy tör. ol „ö, az" a csuvasban ugyan vul, de a casusokban ol 
helyett szereplő an már csak on (nem von). 
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szerte nyomát sem látható kezdő labiálist (7>), hogy így történetesen 
egy magyar szóval álljon az egyezés. Ilyen, a történeti nyomot és 
a hangfejlődés lehetőségét tekintetbe nem vevő összeállítások, tetsz
hetnek ugyan, de véleményünk szerint, csakis mint curiosumok, me
lyökre a csalódni nem szerető tudomány ügyet sem vet. A mily 
helyesen és jogosan állíthatjuk, hogy p.o. fark valaha ark volt, vagy 
hogy tör. árka hajdan barka volt, eodem jure volna szabad p.o. 
ezt is fölvenni: hogy m. fa helyett a vol*", mely a tör. aga% kezde
tével egyezik, hogy m. fakó e h. akó megfelel a tör. ak fehér-nek ; 

/ hogy m. falni e h. alni talán = tör. al-mak. „venni" ; m. föld talán 
= tör. el, il ország; m. fej = tör. égin, éjin váll, vagy bár = igiz, 
egiz „hoch, erhaben", vagy ha tetszik == ege, eje jyherr" stb. Ily úton 
könnyeden haladna ám a nyelvrokonítás munkája! — fék: ujg. 
bek kötél, beklik kötött, osz. bag kötél, kötés | m.fék a fej szóhoz 
tartozik, úgy mint a finn paitse ehhez : pad fej ; — fél, felezni: osz. 
böl- osztani, bölüs- „felezni,feleselni" | b'ölüs-, mint aböl- ige recipro-
cuma, ezt teszi: „mit einander teilen"; „osztani" és „felezni" nem 
egy fogalom; a megfelelő Ugr. szók egyenesen „halb, hálfte" jelen
téssel vannak; [jel.]; — feleség: cs. hele feleség (das weib) ; [al.]; 
a m. szó fél-hez áll, mint finn puoliso a puoli szóhoz; — forogni, 
forgatni: osz. f'irlan- forogni, firtat-forgat, fifildakoúg^ | ez utóbbi 
(„drehring, kreisel") oly hangutánzó a milyen a m. peregni ; f'irlan-
„s'envoler",/w*Zaí- „jeter en 1'air, fairé,voler"; [jel.]; v.ö. Ugr.; — 
főzni: cs. osz. piiir-, pösür (St. pis-, nem pös-) ; jak. bus főtt, busar-
főzni | jak. bus- csak ige : „gar, reif werden"; j m./cte-ben z képző, 
v.ö. /óni, míg tör. pisir- a pis- (főni) igének causativumában az s 
gyökszerű; [al.]; — futni: cs. pat (St. bat, pat) gyors, sebes ; | a 
szók grammatikai jellemére nézve ki nem elégítő egyezés; — fűzni: 
osz. bilz- összeszorítani, bözül- (? bűzül-) összeszorulni, összezsugo
rodni; [jel.]. 

Gebe: cs. (azerb.) gebe felpuffadt hasú, osz. gebe terhes ; [jel.]; 
— gebedni : osz. geber- dögleni | m. gebed magyar képzéssel, a m. 
gebe-hez tartozó, v.ö. gebeszkedni, gebélni; — góbé (kopasz, félmez
telen nyak [corr. t y ú k ] , Somogy): ujg kobi üres, sivár, mesztelen 
| KB. „leér, wüst; eitel"; [jel.]; különben góbé TV. alá való, mint je
lentéktelen helybeli szó ; — gombolyag: osz. kambur púp, dudor-
féle kinövés | Bi. „bossu", TW. „buekel"; [jel.]; — görbe : osz. 
k'iv'ir- meghajtani, kwr'il- hajlani, görbülni, kwfik meghajlott; bögri 

7* 
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görbe | az utóbbi mint [al.] ; v.ö. Ugr. 83 . ; ktvtr-sth. osz. szúk hely
reigazított jelentéséről lásd fent. 73.1. ; — gyalog: cs. jajok, ujg. já
tok, osz. jaján gyalog; [al.]; v.ö. Ugr. 179; V. úr rnég ezen cs. szó
kat is vonja ide: jalan „meztelen", jal „szegény", jalgin „sóvár", 
— a mit csakis etymologiai kicsapongásnak nevezhetek. 

Gyanánt: cs. jariida helyett, janiik hasonló, QSZ. jan'inda he
lyette [tör. jan oldal-tói valóit, éjénmdúnem „helyett", hanem „mel-
lett,-nál" (TW. jantnda „heimiru)\ v.ö. Ugr.; — gyanú, gyanítani: 
osz. an- gyanítani, andir- gyaníttatni, eszébe juttatni | osz. an- egy
szerűen „sicherinnern"; különben [al.]; — gyapor, gyáporodni: ujg. 
jab,jap sok, gyors, japrak igen sok, japor gyarapítani j KB.-ben 
jab bizonytalannak van jelezve (*) ,japur- pedig „verrichten, enden, 
schlieszen"; elfogadva is, a m. szó török képzésű volna; [jel.]; —• 
gyeplő, gyepelni : ca. j'óh, jeb kötél, jeplik kötőszerszám, je-ple- kö
tözni | St. jib „strick, gurt, &eil"; jiplik ??garn, zwivnu^jeple- nincs 
meg ; j m. gyepei- igének nincs köze a kötéshez, csak ezt teszi: „gye
pen legelni"; a gyeplő: jiplik egyezésre pedig kivántatnék, hogy 
emez mint „leitseii" valóban használtatott legyen; MNy. Szótára 
agyeplö-íhelyesen a gyepei igéíől származtatja ; — gyere, gyerünk: 
és, tiéz.jUrümenj, jürelíkmenjünk j m. szó jelentése ellenben „kom
ra en"; —- gyök, gyökér: cs. osz. kök gyökér | a magyarban gyök 
csak újabb divatú, főleg grammatikai műszó ; tekintetbe jöhet csak 
gyökér, melynekgyök-ér-h'ól alakulása nem bizonyosabb mint az, hogy 
egér == eg-\-ér volna; egységes, r- végű szót nyújtanak az Ugr. nyel
vek; — gyömörni, gyömöszölni: ca.jümriil- összegyúródni, összé-
zsiígörodni* jümér- gyömörni; jümrük v.jomruk ököl | St.jümrül-
„in ruin verfallen,zusammenschrumpfen"; j«TOwf-, mely „gyömörni"-t 
jelentene, nincs meg; „ököl" cs&k: joonruk; [jel.] — gyönyörű, 
gyönyörködni: ujg. köndür- örvendeztetni, köngül kedély; cs. gönen-, 
könen- örülni, köniil jókedv : osz. gÖnüllü önkéntes | cs. (St.) csak 
könen-, melynek köítül-ycl való egybetartozása kétes; v.ö. -r-vel 
való' Ugr. alakot; —• gyík : cs. Uján skorpió [ ujg. (KB.) Után skor
pión (als hiramelszeichen) ; [al., jel .] ; —- gyúlni, gyújtani: c?. güj-
égni, gyúladni, giijdür- gyújtani, égetni j St. guj-, küj- brennen, ent-
zünden, sengen ; | Ab. küj- „égni", Vel.-Zern. kiadásában szintén 
töt. jan? igével van értelmezve, míg Hijdür- z=zjak-; e szerint St. hi
básan adja a küj-t transitiv igének ; j azonban gyúl, gyújt képzett 
igék; jobban Ugr. 183. 
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Hab, habozni; habarni, habarék: cs. kajpar- habozni, kabar-
feldagadni, buborékot hányni, kabarjuk habarék, buborék; osz. ka
bar- „holyagot vetni, habozni", jak. köb- fölszínen úszni | St kajpar-
„sprudeln, wellen, seháumen", kabarjuk „wasserblase"; osz. kabar-
„segomfler", TW. „aufschwellen, schwellen" (ellenben „scháumen" 
köpür-) -^hab „spuma" külön fogalom, mely a „forrás, buzogásK-ban 
még nincsen benne foglalva; habarni nem „buzogni", hanem „föl
keverni, umrühren", nem ide való; osz, kabar-, jak. köb- szintén el
térők ; [jel.]; — lláj : osz. jag zsír | v.ö. Ugr.; m. h: ugor k szokott 
hangviszony, nem így m. h: tör. j ; — hajtani cs. hajta* hajtani, 
jak. %aida- (corr. %aidá-} „rindvieh treiben"; a tör. ige merő hang
utánzó, v.ö. j ak ja i - „laut mit welchern das rindvieh getrieben wird", 
s így nem ér föl a m. haji „agere" igével, melyben a t causativ kép
zőnek látszik; — hagyma, ha jma: cs. sojgan, osz. sogan; \ Ugr. 
90; [al.] ; —háln i : cs. osz. kai- maradni; | m. ige „pernoetare",v.ö. 
tör. nkon-u; e különösebb jelentéssel egyezőleg Ugr.; — h a n g : ujg. 
ong hang, ongda- hívni, hangoztatni; cs. on} osz. ön hang; | KB. on-
da- rufen, on (laut) von sich gebén; [al] ; — harag, haragudni: 
ujg. táruk harag, cs. tarik- haragudni (St. „beengt sein, zürnen"), 
osz. targin (TW. darg'in) haragos, tar'il- haragudni; jak. ere% (arai) 
harag, düh, uor harag (zorn, heftigkeit, p.o. der kálte) | csudálni 
lehet, hogy V. úr mindezek helyett nem inkább ajak. %orgut- „zür
nen" igét méltatta figyelemre; [al.]; — ha r i s : csuv. kares, karí \ 
v.ö. Ugr. 107.; az egy csuvas után, ily szónak török volta nem biz
tos ; — harká ly : cs. karkara „harkály" | St. nincs meg; jel. nem 
biztos; — h a t : cs. osz. alt'i \ v.ö. Ugr. 113. k—í-féle alakokat; [al.] í 
— hely : osz. ujg. il ország, vidék; [al., jel.]; — h í g : cs. ikik híg, 
ik- folyni, ujg. üke víz | St. ikik, akik flüssig, jflieszend; KB. ögü, ügi, 
bizonytalannak jelezve (*) ; híg tkp. nem „folyó", hanem „nem sürü"; 
[al., jel.]; — hiúz: jak. üs (corr. tts); [al.]; —.horog: cs. irgak 
„groszer haken, angel"; [a l ] ; — hosszú: ujg. usun hosszú, usluk 
hosszúság; cs. uzun hosszú, vzat- hosszabbítani, uzan- hosszúra nyúlni; 
jak. usun hosszú ; | KB. szerint usluk kétes; van még: uzak- láng 
dauern; cs. (St.) uzat- „begleiten, schicken, dehnen"; uzan- nincs 
meg; \ v.ö. Ugr., k-n kezdő alakokkal; hosszú e h. hoszjú; [al.]; — 
hökkenni: cs. örk- megijedni, örket- megijeszteni j St. ürkü „furcht"; 
de van osz. örk-, örkiit-; [al.]; — h ú g : cs. uka húg j St. így: uka, 
öke; amint az eredeti írás mutat) a; helyesen csak öke; [al.]; — 
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húgy í cs. suduk, osz. s'id'ik, jak. ik (corr. %}\ j cs. (St.) sildük ;• osz. 
(TW.) sidik ;\ a m. húgy-heli gy gyökszeríí, míg a tör. -diik, -dik kép
ző ; Ugr., kezdő ft-val; [al.]; — h ú r : cs. Jcur kötél | St. bánd, falle, 
schlinge; | m. hur tkp. „darm"; jobb, bár kevésbé látszatos egye
zés Ugr. 1(?7. 

-íg (usque ad): cs. deg, dek | tkp. osz., cs. tigrü ; különben 
-deg csak dativus után áll> tkp. adverbium, a milyen „usque", lati-
vusi viszony kifejezése (acc, ad praep.) mellett; a fölhozott példa 
derja-deg, helyesen így volna: derjaja-deg; [jel.]; — i l la t : cs. ij 
illat; ujg. it jószág; j St. ^/(azerb.) „geruch"; ujg. it, tkp. jit, ami
veljak. sit „geruch" egyező', v.ö. karag. t'ef, t'es geruch, és osz. fiz 
ebben: fizl'ik état de putréfaction; j a m. illat nyilván egy elveszett 
ill- igének származéka, mely l képzős denominativum lehet; de bi
zonytalan, hogy alapszava a tör. jit; épen oly jól lehet az a finn 
hajú geruch, illetőleg illám — f. hajaa- (hajada-) odorem spirare, 
mely szintén a-m. I- féléknek megfelelő denominativige; — illanni: 
cs. ildam gyors, ilga- futni, vágtatni, Ugar futár, ulak futó Ab.; osz. 
jel- futni, futkosni; | St. ilga- „verfolgen, nachspüren"; Ugar in fein-
desland geworfene reiterabteilung; ulak „ló, futó"; osz. jel- courir 9a 
et \k; | m. illan-, mint momentán ige az illat szó igéjéhez (ill-) való; 
jelent pedig „suttomban való elsietést", mint átv. néhap.o. „verduf-
ten" is használtatik; — ín (nervus): cs. osz. sinir, jak. inir (corr. 
inir) ín | jobban Ugr. 846., tó'szerü vég -r nélkül, és dentalis n-yel; 
[al.]; — ingereim: osz. in%e- bántani (szóval), in%en- sértődni, ujg. 
in%ker- bántani | osz. (Bi.) in§in- étre offensé, se fácher; ujg. (KB.) 
csak : inckin- „sich verletzen"; [al.]; — iram, iramlani: cs. irvam 
sebes forgás, gyors mozgás, örvény; | m. iram (így magára csak 
ujabb szó) nem jelent „forgást, azaz : drehende bewegung"; v.ö. Ugr.; 
[jel.]; — Ízibe (nyomban, rögtön): cs. íz nyom, izide nyomában, 
rögtön utána; | nincs miért elválasztani izibe-t a m. iz „articulus,, 
szótól (lásd MNy. Szótárát); különben kétlem is, hogy cs. izide „rög
tön utána" értelemben használtatik; [jel.]. 

J á t (névtárs, Szék.): cs. at név, atas drusza | a m. szónak ere
detijelentése teljességgel bizonytalan ; drusza ugyanazt teszi, a nél
kül, hogy „név" jelentésű szó volna benne; —jonkább (inkább): 
cs. ong (on) jó, jog, egyenes, helyes | on tkp. „dexter", s evvel jon-
kdbb nem fejtődik meg, ha az egyezés alakilag ki is elégítene; — 
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jorgalom (irgalom): cs. ujg. jarlik-, jarli- szeretni, kedvelni j a-m. 
szóban g is gyökszerü, v.ö. jorgot- a HBeszédben ; [al., jel.]. 

KajcSj kajcsa (görbe lábú): cs. kec görbe | St. Ab. nincs 
m e g 5 [?] j ~* kajla (befelé görbedő) : cs. kajil-meghajolni | St. „sich 
biegen", ettől: kaj- „herabsenken, neigen, biegen"; 4 tör. reflexiv 
képző; [al.,jel.]; — kaparni: osz.kopár-kitépni,kihúzni | Bi. „arra-
cher, déraciner, exciter"; mint kop- igének tör. causativuma; v.ö. 
Ugr. [al.,jel.]; — kár : cs. karák'k.kv, rablás, karokéirabló j a „scha-
den" jel. nem következik biztosan karok, karakci-ból, melynek tkp. 
jel. „rablás, rabló"; ámbár fölhozza St., miben látnivalólag a m. 
kár szó szolgált indítóul; v.ö. Ugr. 8.; [jel.]; —• karmolni: osz. cs. 
t'irmala- u. a. | a tör. szó t'irnak-nak egy mellékalakjától való; kar
mol- mélyhangulag, köröm-hez való, mely Ugr.; lásd alább: köröm ; 
— kavarni, keverni: cs. kar-, osz. kar'ist'fr- keverni; [al.]; — kény, 
kényelem: osz. genis (azaz génit), cs. ken bő, tág, kényelmes;jak. 
kién (corr. kian) bőség, tágasság (breit, weit; breite, weite); | föl
hozható vala inkább osz. gen alak; | a tör. szók térbeli ,,bőséget, 
tágságot" jelentenek; m.kény, úgy mint kedv,lelki állapotra vonat
kozik ; az egyezés pedig tkp. csak a kényelem jelentésére támasz
kodik, mely csak új-magyar csinált szó; [a csuv. kajen, kan ebben : 
kajenzir, kanzir ,, kényelmetlen" semegyébb mint a jak . kian, mint
hogy kanzir „keskeny út"-ról is mondatik ; [jel.]; — kerecseny: 
cs. karcuga keselyű | a m. szó kerülhetett a szlávságból is ; különben 
IV.-be való; — kérni, kérdezni: jak. kördüö- „suchen, bitten, for-
dern"; | a m. alapige kér-, melyhez kérd, kérdez-hen ugor tovább
képzés járult; a jak.-ban d gyökszerü; legfelebb [? ősr.]; — kerí
tés : csuv. karda kerítés, ól; | a csuv. szó maga sem erécleti török, 
közös az még néhány ugor nyelvvel, s hihetőleg régi kölcsönvétel 
indogermán nyelvekből (lásd: Thomsen, Einfluss der germanischen 
sprachen auf die finnisch-lappischen, 141. 1.); | m. kerítés különben 
már képzésénél fogva sem egyező az idézett csuvas szóval; — ke
resni : cs. karas- idestova nézni, keresni; kör- nézni, körus- idestova 
nézni; | karas- a kara- „nézni" igének reciprocuma (Troj. BcaHMHO 
CT& KÜ3M1. CMOTptTB, ocMaTpHBaTL stb.), melynek a „keresni" csak 
másodrendű jelentése; szintígy körüs- ettől kör- („látni") = osz. 
görüs- „se voir, se rencontrer"; kara és kör- egyébiránt nem azono
síthatók; 1 m. keres- ige a kér-nek származéka, v.ö. Ugr. 2 1 . ; — 
kés : osz. cs. kes- „schneiden", csuv. xis'kard | tör. kes-ige a csuv.-ban 
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kas-; páC%ils) jóformán =,tör. Mi% ; Ugr.; R ösr.]; — kisérni: ujg. 
kecir- „vezetni, kísérni" | nem jelent, mint a kec- ige causativuma, 
egyebet mint „költöztetni"; [jel.]; — kíszteni: cs. kista- sürgetni | 
St. „anspornen, antreiben, beeilen"; j m. kíszt-, kísztet- „instigare, 
inpellere, illectare" nyilván causative alakúit ige, melynek legkö
zelebbi alapigéje kész-; ez meglehet, hogy kész „paratus, promtus"-
nak, de az is, hogy kéj „libentia"-nak különböző képzésű denomi-
nativuma; (v.ö. a finn kiihtu- inejtári, kiihoitta- „incitare, urgere" 
dénom. igéket, melyek egy kiiha alapszóra mutatnak) ; — koldus: 
cs. (türkm.) kudits „dervis, bettler", kol- kérni | St. „um entschul-
digungbitten"; [âl.,jel.]; — kóró : osz. kuru,c&. kurukszáraz j a m. 
szóban lényeges fogalom „szár, sarj "; [jel.]; — koslatni: cs. kos pár, 
kos-, kosla- párosítani, koslat- párosíttatni; | cs. kosla-} koslat- bár 
lehetséges, de nem létező igék, melyeket csak V. úr képezett; kos-
„hinzufügen"; | m. koslat- nyilván kos-tói való, nem is jelent „páro-
sulást"; [jel.]; — kovályik („enucleat" Kresz.), — kOYÚlni: cs. cv-
bul- „sich schálen" | a m. szóhoz tartozik még kovád- ige; m. kovúl 
ige nincsen ; az „enucleat" jel. csak a kovályit igét illeti, v.ö. Kreszn.; 
[ah]; — ködmen: ujg. ketim ruha, ket- ruhát ölteni j a m. szó, mint 
bizonyos ruhadarab neve, kétes eredetű és etymologiájú; minden
esetre csak mint kész szó került be valahonnan (lásd: NyKözl. VI. 
308.) ; — köldök: cs. köndük, osz. köbek, göbek; \ köndük-hez v.ö. 
tob.-tat. kindik; meg nem fér evvel osz. göbek (csak így TW.); 
l-vel való alak Ugr.; — kölyök: osz. kelek „szőrtelen [éretlen] ál
lapot", p.o. dinnyéről is mondhaíó; kel kopasz; | m. kölyök egysze
rűen „catulus" = zürj. kol'k „tojás" (v.ö. osztják mo^.„junges tier" 
és „ei"); — kör, körül: jak. körüö bekerített hely, körilöle- (corr. 
-lei) bekeríteni; j „zaun" még nem az a mi „kreis"; [jel.]; — kö
röm: osz. c,s. tırnak, ujg. tirmak \ mintátvétel a m. szó tirnó lenne; 
nem rendes hangváltozás mellett, legfelebb [? öşr,]; v.ö. Ugr. k-n 
kezdő alakkal; — köz : csuv. ym, '/p%a | a m. szó elterjedt ugorság 
szerte, mi ellenében inkább az egy csuvas yos eredetisége válik 
kétessé ; cs. kati V. úr saját jegyzete szerint, nem jöhet tekintetbe ; 
—• kupa: cs. kopa ivóedény, kopka veder, osz. kupa pohár ; | a m . 
szó közvetlenül a lat. cupa} mely a szláv nyelvekben is elterjedt 
(lásd : NyKözl. VI, 308.) — küzdeni, küszködni: cs. kü% osz. güc 
erő, cs. küğen- sich anstrengen; j m. küzd- nem lehet denominativ 
képzés, hanem (úgy mint kérd- ettől kér-) egy küz- alupigére mutat. 
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Lap, lapos : osz. japrak lap és loaab (értsd: blatt, levél); asz. 
japa lapály (?), as.jalpak „flach, eben"; j e szQr'mt japrak talán ja-
laprak-hbl lett volna? osz. j'apa „szórólapát", cs. (St.) „schaufel"; 
| l — tör. j kölcsönvétre nem alkalmazható hangviszony; ősr. vi
szonyra nézve pedig egyéb bizonyítás nélkül föl nem vehető; [al.]; 
v.ö. Ugr. 668; — legény: osz. jegén vőlegény, jigit hős, legény; | 
Bi. jégen „neveu, petit fils"; ] lásd l: j-re nézve lap alatt; v.ö. Ugr. 
680; — lepni, lepel: cs. jap- takarni, osfc. japtk lepel, takaró (tkp, 
„pferdedecke") | cs.japuk „feme wolle, decke, pferdedecke, lásd: 
gyapjú, mely e szerint egyazon lenne m. Zep-vel; különben m. I: 
tör.J, mint előbb; v.ö. Ugr. 687. 

Macska: cs.mösü/e, misik | vájjon nem p'Hh is? a m. szó jófor
mán a szlávból került; — máj : cs. bag'ir máj j v.ö. Ugr., m-en 
kezdő szóval; vannak osz. szók, melyeknek kezdő 6-jét a tatár 

i dialectusok m-vel váltják föl, de ezekhez bag'ir épen nem tartozik; 
megjegyezni való, hogy osz. bag'ir, bag'irsak „belek"; .— más : cs. 
basák idegen, külön, ujg. basa (corr. bas) „anders", basa wiedor; | 
Ugr. m-en kezdő alakokkal, melyek szerint a m. más képzővel van, 
míg a basák (osz. baska)-heli I gyökszerü; — menny: jak. mtingge 
(corr. mcina) „menny, nagy"; ujg. mengi (meni) örökkévaló ; j ajak. 
manü magára nem jelent „mennyet", csak: manii tanára teszi azt; 
v.ö. Ugr.; [jel]; — mogorva : cs. mogul „bú. gond'' (Abulgazi en
nek a mogul, mongol tulajdonnevet magyarázza); j elégtelen alap 
a tör.-magy. szóegyeztetésre; — munka: cs. ujg. jak. mun baj | a 
m. szó kétségtelenül a szláv muka (régibb monka), melynek mtm-
hoz való hasonlósága alig több mint esetlegesség. 

Nyak: osz. jaka gallér, cs. nyak, hátulsó rész | St. „nacken, 
der kragen"; | nem igen hiszem, hogy &jaka szó, mely különben 
az egész törökségben (jak. saya} csuv. s'oya, kojb. íagd) „gallért" 
teszen (még azontúl a mongolban és manclsuban is) egyenes érte
lemben „nacken"-t is jelentene; v.ö. Ugr.; [jel.]; — nyál: cs. jelem 
enyv, nyálka | St. így : „leim, harz"; egy Ab.-beli jalin nak „nyál" 
jelentése nagyon bizonytalan8*); [ah, jel.] — nyár : osz. jaz és jaj 

8*) Az Ab. „jalin"-nak ilyen magyarázatát adja : „arról mondják, hogyha 
a kutya hőség miatt nyelvét kilógatja (kiölti)"; meg talin-nák ezt: „arról mondják, 
hogyha a kutya fáradtság vagy veszettség miatt nyelvét kiöltve liheg" (Ab. ma
gyar kiadása fölötte szabadon fordít így; „veszett kutya szájából folyó nyál"). 
Mind a két helyen ugyanazon vers van idézve egyszer jalin, másszor talin szóval, 
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nyár | képzelhető ugyan egy az osz. jaz-nsik megfelelő esuvas 
*jar alak, melyből mint köles, a m. nyár eredne; tényleg a esuvas 
B,jar-on túl sor-t fejtett ki („tavasz") s néha a magyar az elöbbre-
haladt csuv. s-t is tükrözi vissza (v.ö. szél ventus), úgy hogy * szár
féle m. alakot lehetne várni; | mindez ellenében azonban n-en kezdő 
mongol szók állíthatók, melyekkel a m. nyár nagyobb valószínű
séggel függ össze: naran nap (sol) vagy burj. nditr „nyár", külö
nösen ez utóbbi, mely talán najer-höl lett; — nyargalni: osz. jor-
gala- poroszkálni, jorga poroszkáló ló; a m. szón a „vágtatva menés" 
értetik; [jel.]; — nyirkos: jak. nuora „soha ki nem száradó" (p.o. 
sár) ; | jel. némileg elütő ; [al.], jobb Ugr.; — nyújtani, nyúlni: cs. 
jaj- terjeszteni, nyújtani, jajil- (refl.); | v.ö. Ugr., n-en kezdő alak
kal ; — nyúzni: osz. jüz- u. a. | v.ö. Ugr., n-es alakkal, melyből a 
m. szó hosszú rá-ja is megmagyarázódik. 

Ócsárolni: ujg. ueuzla- megvetni, | a m. igének mint denomi-
nativumnak alapszava, úgy látszik, olcs-ár (e h. olcsó-ár), a melynek 
csak első részére vonatkozhatik az egyezés ; lásd alább : olcsó; — 
OCSÓ (éber), ocsódni ébredni: ujg. otuk éber | = tör. ojdk; ocsó az 
ocsód- igéből van következtetve (Ballagi: „erwachend, wach"), kér
dés vájjon helyesen-e? a régibb kútfők nem ismerik; | egyéb ana
lógia szerint a hangviszony sem ajánlja, sem köles., sem ősr. fölvé
telét (lásd aludni)] — ok : ujg. ok értelem, jelentés, tartalom; — 
okos:ujg. okus tudás,tudományosság; — oktatni:ujg. oktur- értésre 
adni, tanítani,cs. okút- oktatni, tanítani; — okulni: ujg. ok- megérteni, 
cs. oku- érteni, olvasni; | mind ezen együvé tartozó külön czikkek-
ben V. úr a tör. oku- „olvasni" igének másodrendű jelentéseit („ver-
stehen des gelesenen, gelehrsamkeif, gelehrtes wissen") állítja elő
térbe. Ujg. ok- nem egyéb, mint oku-nsik rövidített alakja; emennek 
pedig igazi alapjelentése kiviláglik az ok „laut, ruf, stimme" alap
szóból; alig meg kell említeni, hogy az „olvasás" a miveltség első 
fokain föismertetöje a tudósnak, s egyszersmind a tanítás főtárgyát 
teszi; ehhez képest okút- tkp. „olvastatni", a. m. „tanítani"; | egészen 

úgy hogy csakugyan, a mint V. úr gyanítja talin-ró\, egyik vagy másik szó hibá
san volt írva vagy olvasva. A vers így hangzik : bari agzida iilbe it-dik jalin 
(v. talin) : „minden (ember) szájában veszett kutya gyanánt (úgy mint veszett ku
tyának) jalin v. talin (? kioltott nyelv ? lihegés ? nyál ?). Mindenesetre egy hason
lításra használt szónak és szójelentésnek jobban biztosítottnak kell lenni, mint 
itt a jalin szó és jelentése. 



JELENTÉS VÁMBÉEY Á. MAGYAR-TÖRÖK SZÓEGYEZÉSEIltÖL. 1 0 7 

más jelentése van a m. ok, okos, okni, okulni szóknak, s abban jele
sen az olvasás (szavalás) érteményének semmi nyoma, v.ö. Ugr. 
795.;. [jel]; — olcsó, ócsó: cs. ucuz olcsó; | nincs tudva, hogy ez 
valaha ulcuz volt; különben v.ö. Ugr.; [al.]; — Olu, Olvadni: cs. 
höl nedves, jak. ul- sehmelzen, tauen; | tekintetbe csak az utóbbi 
jöhetne, mely azonban az ugor egyezés mellett meg nem áll; m. olu 
nem is létezik, kivéve a szerencsétlenül kigondolt olu-vaj =• olaj-
ban; — olvasni: csuv. vola- j ez tkp. vogla- helyett, a tör. oJm alap
szavából (ok); másképen Ugr. — olló (orló): osz. orak sarló | se
hogy sem tudjuk, hogy olló e h. való : orló; épen úgy lehet odló, 
ogló-hól i s ; — orom, o rmos : ujg. ori, öri fenn, föl, őrük magas; 
cs. orun emeltség, magas hely; jak. oroi csúcs, hegy | KB. üri, ürü 
(nem orí) és őrük, s hezzá idézve cs. őri „stromaufwárts"; evvel 
nem egy cs. orun, tkp. „ülőhely, trón"; megint evvel nem egyező 
jak. oroi „spitze" (t'öbö orojo scheitel), hanem jak. orun bank, bett, 
orun stelle, kojb. óren bank, v.ö. cs. (Ab.) orun hely, lakó v. nyug
vóhely ; | m. orm- tőszó, melynek egyeztetésére több kell, mint csak 
az or-ra szorítkozó hasonlóság; — OlT: cs. borún orr; j v.ö. Ugr., 
a magyarban rn nem hasonul át rr-vé, de igenis rv (rb); [al.]; — 
Ország: cs. urun hely, vidék, jak. orun hely, cs. jurl ország j St. 
urun „ort, platz, stelle", jurt land, vaterland, haus, zelt; [ország 
(HBesz. uruszdg) részbeli egyeztetése nem elég, mert -szag nem a 
ság, ség képző, különben a régi m. alak uruség volna;-— orvos: 
ujg. jorkuci álomfejtő, kuruzslya ("? kuruzsló); [al.]. 

Ököl : cs. ögül, ökül gömb, gömbölyüség | St. „ die rundé, 
knaul, menge"; J „faust" jelentésre az altáji nyelvek tüzetes szóval 
bírnak: tör. jumruk, finn nyrkki, mord. moksinda, cser. moskundo, 
lapp cor&me, mong. nidurga (burj. úoderga); s e szerint a m. ököl 
értelmező egyeztetése nem elegendő; — Ölni: osz. cs. öl- halni, 
öídür- ölni, jak. ölör- ölni; | öldür-, ölör- causativuma ennek : öl-
„halni", s így tkp. „meghalatni", mely ige, ha nem is volna a gram
matikai alakkülönbség, még abban is elüt a m. öl- igétől, hogy ez 
lényegesen a cselekvés módjára is vonatkozik (ölni „schlachten, 
mactare"), v.ö. Ugr.; [jel.] — örvény: cs. irvam örvény, ögürül-
forogni 1 St. irvam „behendigkelt, geschicklichkeit in handhabung 
der waffen, tapferkeit, schnelles herumdrehen"; Ab. ugyan még ezt 
is hozza: gyors forgás, „örvény", de erről az eredeti textus kiadása 
(Vel.-Zernof-féle) semmit sem tud, hol ezen fölül a szó nem is irvam' 
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nak, hanem irdam-nak. hangzik, a szók alphabeticus rendével egye-
zoleg; cs. ügürül- (St.) sich herumwenden, v.ö. ügür- abwenden, 
wegwenden; | v.ö. Ugr.; [al. jel.]; — ŐS, İse: jak. ese (ása) grosz-
vater, osz. eskd öreg, ó [ osz. eski nem „öreg", hanem „ó, ócska, 
regi"; | m. ó's-nek, s szerinte íse-nek hosszú vocalisa magyarázatot 
kíván, melyet Ugr. 773. nyújt; — ősz-(autumnus): osz. gös (corr. 
güz TW.Bi.), cs. közek ősz; | kielégítő ugor rokonság előbb való, 
v.ö. Ugr. 856.; — özön: cs. özgün igen nagy, túlságos (p.o. swvíz); 
ös- nőni, ösJcen felnőtt, nagy, magas; | St. szerint üzgün (nem özgün) 
su „ein wasser, über welches man schwimmen kann", az üz- úszni 
igétől; Ös- „wachsen, aufschieszen"; | V. úr itt az özön-nek kétféle 
etymologiáját adja, melyekre ráillik „ha akarom, vemhes stb.'£; 
azonban nem nagyon valószinü, hogy az özön csak „átúszó víz4£ 

volna; ösken meg nem mondatik vízárról; [jel.]. 
Piczi, picziny: osz. bi$i kicsiny és kedves (gyermek nyelven) ; 

esuv. pizike picziny; ] osz. szó eredeténél fogva jelentéktelen, olyan 
mint p.o. m. csecse-hecse ; a csuv. szó egyedül nem bizonyít az ugor 
rokonság ellen ; v.ö. Ugr. 435 ; — piszok, piszkos : osz. pis csúnya, 
cs. pis szenny, pise rüh | St. csak pîs (nem pise); ez különben perzsa 
szó, melynek egyezése esetleges; V. úr a m. büz-hez is hasonlítja 
ugyanezt; v.ö. Ugr. 438. 

Rakni: osz. brak- letenni, hagyni Jbrmk nem „letenni", hanem 
„hagyni, odahagyni, vetni, dobni, eldobni"; | alakilag már az r kez
dőhangzó jellemzi a m. szó ugorságát; [jel.,al.]; — remény : cs-
-irimhoffnung, einbildung; jak. ereni remény ; | acs. szó „hoffnung" 
jelentése a %atun irimi (weiberaberglaube, leeres geschwatz) szólás 
szerint nem egészen biztos; jak. (Böhtl.) csak arcin- hoffen (arandr 
hofíhung) ; [jel., al.]; — rokon : cs. uruk család, rokonság; ujg. uru-
kun rokonságban; | az urvkun-heli n casusrag csak nem lehet az a 
mi a m. szónak töbeli ft-je; tekintve, hogy az ugor nyelveknek szó
kezdő r-jük van, nincs okunk néhai m. orokon-X fölvenni ;<e szerint 
gyanítható gyökrészekként egymásnak ellenében állanak m. n k-: 
tör. vr~, a mi [al.]. 

Sajnálni: ujg. sagin- aggódni; | összeütközik a szánni czik-
kel, lásd fent. 88. 1.; •—• sallang: osz. sallan- lelógni,fityegni | mint 
a salla- „tenir en équilibre, balancer" igének reflexivuma sallan-
„se balancer, chanceler", v.ö. TW. „herabhángen" as'il- (nem sal-
lan-)} ellenben „wanken" salan-; m. sallang „riemenfranse" szónak 
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lehet más etyniologiája is; [jel.j; — sás: osz. saz s.ás, sazliknádas; 
j osz. saz „nád"; v.ö. Ugr.; különben magában véve jelentéktelen szó ; 
— sebes : cs. ceher fürge, gyors | St. „ílink, gescbickt" von frauen ; | a 
csuvasban cihir „gut, schön, tüchtig", mely szomszéd ugor nyelvekbe 
is bejutott (cser. bever-, votj. Qeb&r-, mord. cebar jó, szép), s a magyar
ban czevere alakban lép föl (czevere kis leány); — sekély: cs. seg se
kély, csuv. sayal kevés ;'|St. csak: sek- „übergehen, übersehreiten"; 
csuv.- sayal a m. csekély-hQz tartozik (fent 79. 1.), mely megint sekély-
vel nem vehető egyszeriben azonosnak; [jel.] ; •— serkenni: cs. çer
ken- gyors mozgásokat tenni; [jo).|; — sietni : jak. tietei- (tiá-
iai-J sich beeilen; j m. siet- kéttagú, olyan képzésű mint vezet-; 
jak. ticit- egy tagú, diphthongussal; v.ö. Ugr; [ah]; —• s í r : osz. 
cigir, cir barázda, verem; cs. síri kút, verem ; | az osz. szót nem 
hitelesíthetem; hacsak nem a perzsa %er „íissure, fosse" szót kell a 
c?'r-en érteni; cs. síri (türkm.) „quelle, grubeK; J az ugorság részén 
van: cser. sü gar ,si ger „sepulcrum": — sodorni: cs. sildre- taszítani; 
tolni; | m. sodor- „torquere"; a „hinreiszen" jelentés csak a sodorni 
igének alkalmi basználata szerint (p.o, belesodorni tkp.hineindreh.cn) 
van fölvéve; [jel.]; — súrolni: osz. s'ir- karczolni, vakarni, cs. sir-
törölni | osz. s'ir- „polir, raserí{; j a m. szónak w-ja összevonásra mu
tat; [ah]; — síiket: ujg. síik hallgatag (csendes, veszteg) : s..tvrmah 
hallgatni; .[jel.]. 

Szajkó, szajkolni: osz. saikalei- hebehurgyákat beszéllni, cs. 
saikak h. beszéllö; [• ez nincs meg St.-ben; osz. saikla- „déraisonner, 
extravaguer"; | m. szajkolni igét különben a MNyelv Szótára nem is
mer; [jel.]; —- szedni : osz. sec- válogatni (choisir, élire) ; j a m. igé
nek alapjelentése nem „válogatni", hanem „einzeln weg- und anfneh-
men, auflesen" [jel.]; ozenkivül |al.]; — szegény: 'ujg. cikaj arm, 
osz. zögürt szegény, cs. sökül krank, schwáchlich, arm; | a tör. szók 
nem egyeznek, egymás közt; v.ö. Ugr. *—szé l margó: osz. jal'i 
part, szél; | az sz : j hangviszony mellett az egyezés csak úgy ál
lana, ha am. szó a csuvasból, mintköicsönvétel került volna; a mi
nek fölvételére azonban Ugr. szerint nincs szükség ; — szelni: cs. 
ral- vágni, levágni (p.o. fejet); [jel. elütő (lásd: Finály, m. rokon-
értellnü szók, 21. 1.); v.ö. Ugr.; — szélyedni: csuv. salan- u. a. | a 
in. ige denominativ, v.ö. szélylyel, mihez képest a m. és tör. alapszók 
egyezése ez esetben nem biztos; — szeplő: cs. sefihe szeplő, egyes 

. csepp v. folt, se*p- cseppegtetni; j sepke nincs meg St.-ben (de van a 

• 

http://tkp.hineindreh.cn
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morgóiban sebge sommersprossen); sep- = osz. sep- e h. serp- „ar-
roser, asperger" ; még könnyebben, a m. szó egész alakjára nézve, 
hasonlítható: finn tapla petty, taplikas gesprenkelt; — szer : ujg. 
süre, osz. sím, jak. serge (sárga) rend, sor ; | lásd fent. 87. 1. sor alatt, 
melylyel a szer-t nem lehet egyszerűen azonosítani; v.ö. Ugr. 286 ; 
— szíj: cs.fo}'sásból készült öv stb. ] St. „schilfmattezumumspan-
nen des zeltes"; [jel.]; — SZÓ, S2Ólni: cs. osz. söz szó; sau beszéd, 
szó, sau%i szószóló; | söz nem jöhet tekintetbe .[al]; St. csak sau%i 
v. sau$i latun „beschauerin, ehevermittlerin" (v.ö. KB. ujg. muci 
profét^ nachrichtgeber), a miből meg nem bizonyosodik, hogy cs. sau 
„szót" jelent; — szomorú: cs. somsur szomorú, bús | a m. szó kü
lönös m. képzésű (v.ö. homorú, keserű); [al.]; — szoros, szorulni: 
osz.es. tor szűk, tar'il- szűkülni, szorulni; [al.]; v.ö. Ugr. 300; — 
szöcske: osz. s'icra- ugrándozni (sauter); J jobban Ugr. 302; [al.]; 
•— szeg (clavus); ujg. %üg% cs. cimi, osz. civi | ujg. hugi nincs meg 
KB.-ben; v.ö. Ugr. 277 ;. [al.]; — szög, szöglet: cs. cin öböl, szeglet 
(bucht, winkel); [al.]; v.ö. Ugr. 278; — szunnyadni: cs. süng- ela
ludni (tüz, csillag), osz. sön- elaludni (értsd : s'éteindre) | St. sün-
„fallen" (sternsehnuppen) ; [jel.]; v.ö. Ugr. 306 ; — szűk 1 osz. s'ik'h 
s'ik szűk, szoros, sik'il- szükségben lenni, szorongatást érezni [ osz. 
s'ik tkp. „épais, préssé, fróquent" azaz „dicht"; sik'il „étre préssé, 
tourmenté, affligé, fatigué"; | v.ö. Ugr. 310., „angustus" jelentéssel; 
— szömölcs, szemölcs: osz. sivil%i, sivil%im (f sivil%ik) u. a. | a 
magyar nem fejleszti a v-t w-vé, inkább megfordítva; pedig ez volna 
az eset ez egyezésben, mely köles, volna; inkább a mord. sildeje-t 
lehetne a török sivil$i-vel egyeztetni; [al.]; — szűz : osz. k'iz,t cs. 
kHz (kíz) leány, szűz; | m. sz: tör. k hangmegfelelés kölcsönvételre 
nem alkalmazható, ősr.-ra nézve nincs megállapítva'; [al.]. 

Takarni: osz. tayar tarisznya, cs. takar lepel, takaró, zsák, 
takarjuk kis zsák | osz. (Bi.) dayarfy'ik „sac, poche"; j St.-ben nincs 
meg takar, melynek „lepel, takaró" jelentése az osz. dayarf'k 
(==. cs. takarjuk) szerint nekem költöttnek látszik; kölönben a m. 
szónak grammatikai jelleme is elütő ; [jel.]; — talabér (praemium 
inventionis. Kreszn.); jak. tolobur talabér, osz. kelebir talált kincs | 
jak. (Böhtl.) tolobur „lösegeld" a tolui- igétől (úgy mint talab'ir 
„raub" talá-tól)- | a m. talabér, melynek azonban Kresznerics nem 
jegyezte föl honnanvoltát, csak nem lehet más mint találó-bér-nek 
rövidítése; [jel.]; — talaj : cé. tála és dala mező, föld (boden) | 
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St. így : dala (nem tála) „ebenes land, steppe"; | a m. szó szláv 
eredetű (ószl. TAO, TAitv eâayoç, pavimentum) * — talp : cs. tap láb
nyom, taban talp; | cs« szó [jel.]; taban [al.], v.ö.Ugr. (toldat a 192. 
számhoz); — tanács, tanakodni: osz. dan'is- tanácskozni (consul-
ter, prendre conseil), dan'is, tanács (corr. dan'isik) ; j dan'is- ige török 
képzés darii- (tani) igétől, a melyhez fent 88. 1. a m. tanúi, tanítani 
igék vannak állítva, mint ősr.; ezekkel egybetartozik tanács, tana
kodni, melyek azonban tör. dariis-v&l ennél szorosabb viszonyban 
nem állanak; — tántorogni: cs. tinterekle- | az utóbbi -la, -Ze-féle 
tör. denominativképzés; a m. szóban legalább már a g is képző 
(y.ö. tántorodni); — tapadni, tapasztani: osz. jap'is- (corr. jap'is-) 
tapadni; | evvel nem egyező a szintén fölhozott cs. ujg. tap- „szol
gálni, tisztelni" (v.ö. osz. tap- adurare, jak. taptâ- lieben); | o^z. ja
p'is- [ah]; ellenben mint ősr. lehetne összeállítani: m. tapintani (ta
pasztalni, tapogatni, v.ö. Ugr. 196.) és tat. tab- találni, jak. tab- das 
ziel treffen; — tartani (durare) : cs. tart- tartani, eltartani, húzni; 
| ennek egyenes jelentése csak „húzni, vonni", a melyből az esetle-
leges „dauern, wáhren" is foly (v.ö.-„hinziehen"); tart'in- („sich 
ziehen), sich zurückziehen, sich enthalten" (v.ö. vonakodni); hogy 
másrészt egy „haltén" jelentésű szó szintén esetleg „dauern, wáhren" 
értelmében használtatik, v.ö. „anhalten"" vagy tenor (uno tenoré, te
nor r erűm) ; [jel.]; —• tavasz: cs. tomus tavasz utója | St .márV. úr 
maga is megjegyezte, hogy ez = osz. temuz „monat juli", a mi tud
valevőleg nem is eredeti tör. szó; ] m. tavasz rokonsága Ugr. 203; 
— te, tenmagad, t i : osz. sen te, siz tî ş | az egész törökség nem 
ismer t-n kezdő 2. személynévmást, sem mint önálló szót, sem mint 
ragot; az hogy volt-e valaha sen, siz helyett ten, tiz, kérdés, mely az 
ugor-tör. ősrokonság vizsgálatához tartozik; eleve az nem, bizo
nyos, minthogy a 3. személynévmásra nézve is e két nyelvcsoport 
egymástól eltér; — teprenked, töprenkedni: cs. tepren- nyugta
lankodni | a cs. szó a földrengésről is mondatik, mihez képest egye
nes jelentése „sich bewegen, sich regen"; a m. töpreng-, töprenkedni 
„angi"; s— teríteni, terülni: osz. ser- teríteni; | a m. igék a íer-nek 
származékai; e mellé pedig mint ősr. más töfök egyezés áll (fent 
89. 1.); — tilos, t i l tani: cs. t'ij- verbieten, verhindern, ujg. fit-; | 
nem áll meg Ugr. 245., ellenében, mely a m. szó l, £í-jét mutatja 
föl; — tojni, to jás : osz. doy-, cs. tog- „szülni"; | jel. elferdítve, mert 
tog- intransitiv ige „születni, nasci, oriri"; e szerint az egyezés csak 
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annyit ér, mint a m. ölni = tör. öl- (halni)-féle; 9) — tok : cs. ta
kar, takao „zsák, lepel"; [ itt nyilván egy kis tévedés (emlékező 
hiba) forog fenn : St. takao „pferdehuf"; tagar „schüssel"; — tompa: 
jak. twppaft tompa; | a m. szó szláv eredetű (ószl. TíKMnx, or. Tyn&iií 
stb.); — tönk: cs. tön fenék, alsó rész, fának töve"; | St. „grund, 
boden eines gefászes"; m. tönk nem jelent „feneket"; a tönkre jutni 
(v. menni, tenni) szólásban is tönk csak „ledőlt fa", vagy „levágott 
fának darabja" értelmével van;-—tönkö stipes : cs. tön „törzs, 
edénynek alsó vastag része"; V. úr itt megint másképen forgatja a 
cs. töri jelentését (lásd tönk alatt) ; v.ö. Ugr. 234; —- törülni : cs. 
sür-, sir-(mak) törülni; j nem tudjuk, hogy a tör. ige valaha t'ir- volt; 
ennek fölvételét pedig következetesen folytatva, az jönne ki, hogy 
a töröksógnek nincs is szóelején eredeti s-je; [al.]; — túsz (hasonló 
megfelelő rész, obses) : jak. tus ellenkező megfelelő rész, cs. felrész, 
ujg. tus-, tös érték hasonló megfelelő rész; | jak. tus „vor einem lie-
gende seite"; cs. (Ab.) tm „rész, oldal" („seite, ar. taraf" értelmé- • 
ben); ujg. tus „gefáhrte, freund, der gegenübersteh(nde, wert"; 

[jel.]-
Undor, undok: cs. undor (St. ondur) csúnya, utálatos; j St. 

frevelhaft, hásslich; ez a textushely : ondur isi jok nem állapítja meg 
a tör. szónak „ekelhaft" jelentését; — ú r : ujg. üri, uri magas elő
kelő ; [ m. i/r-nak nem „magas" a jelentése, hanem „mann, ehemann" 
(uram), s innen aztán „herr, dominus"; v.ö. Ugr. 778 ; — úszni: jak. 
vsun-, osz jüz-, cs. üz- úszni, öze „fenn" | St. üze „auf, darauf, über (-ra, 
-re)"; hogy ez egy üz- úszni igével, mely azonban teljesebben jilz-
nek hangzik, nem valószínű; | m. vsz- ige sz képzős alakja egy el
terjedt ugor (uj-) igének, v.ö. Ugr. 779 ; — ú t : cs. öt elhaladás, me
nés, öt- elhaladni; | a m. út alakilag is kielégítőbben Ugr. 808; még 
tekintetbe jő, hogy út tkp. „via", nem „iter". 

• 9) V. úr itt még a törökben használt toyum (nem togum, sem az oszmanliban 
doyum) „tojás" szót is hozza föl, mely szerinte „a szótároktól tévesen perzsa erede
tűnek íartatik." Pedig a tévedés itt V. úr részén van, ki nagyon szeret idegen nyel
vekből egyetmást a törökségnek vindicálni (vagyis ,,a török nyelv birtokául hó
dítani"). A toyum, szó ugyanis a perzsában sem tegnapi; megvan ez már a zend-
ben (taokhma) és a szanszritban tokma, jelent pedig: „granum, semen ; ovum." 
Hogy a „tojás" jelentés határozottabb kifejezésére az új-perzsában a toyjn-i murg 
(madár-foY_wm) használtatik, legkevesebbé sem bizonyítja a szó török voltát. Epén 
így mondja a m. nyelv mindig ezt tik-mony, míg egyéb ugor nyelvekben attribu-
um nélkül mony (f. muna, cser. muno stb.) jelent „ovum^-ot. 
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Üszög: cs. issik ('iss'ik) meleg, hő | a m. szónak „meleg, hő" 
alapjelentése csupa vélemény ; különben tör. isik a m. izzó mellett 
talált helyet (fent 84. 1.); — ütni : cs. küt- ütni; kütek, küteg ütleg, 
verés; | St. köt- schlagen, prügeln: Mitek, küteg meg mondvacsinált 
alakok, mert az ige nem küte-\ St.-ben csak ez van: kötük „stock, 
schlágel"; j azonban v.ö. Ugr.; [al.]; — üz (szag, Szék.): cs. is szag, 
jak. üs (corr. 'is) szag, erős szag; (jak. (Böhtl.) „starker, durch-
dringender rauoh"; | a székely üz e helyett és mellett: büz (megii-
0öZni, megbüzölni virágot) nyilván csakis ez utóbbinak elül kopott 
mellékalakja, mely tehát külön hasonlításra sem szolgálhat alapúi; 
lásd a büz czikket (115.1.) 

Tásni : cs. asin- elkopni [ St. így : esin- „sich anreiben, ab-
wetzen", ettől és- „graben, schürren (? scharren), reiben, wetzen"; 
[al.]; — vászon: osz. bez, cs. böz vászon; | cultur-czikket jelölő szó, 
melynek egyezése, mint köles., szorosabb alaki egyezést kívánna; 
— velő medulla : cs. jilik ; — velő cerebrum : cs. mejin, osz. bej ín ; \ 
kétféle m. velő szónak fölvétele teljességgel alaptalan; „cerebrum" 
határozott jelölése „agy-velő"; | tör. mejin} bejin hasonlítása szembe-
tünőleg semmis ; látszatosabb cs. jilik, mely a j—v hangviszony 
gyarlósága miatt csak esetlegességnek tekinthető; | v.ö. Ugr., hol 
v-n kezdő alakok felelnek meg; —vén, vénülni: osz. buna- vénülni; 
( buna- igének lehet más alapja is, mely nem jelent épen „vénet"; 
ellenben ily jelentésű alapszó megfelel a m. vén-nek Ugr.; — ve
r e m : cs. ÍM'verem | St. „or festungsgraben"; f teljesebbalaki egye
zés kell e föl nem fejtett tőszóra, v.ö Ugr. 598. ; — vetni: cs. el
vetni, jit- „elveszteni"; \jit- ezt teszi: „elveszni" (in verlust gera-
ten, verloren gehen); különben mind két tör. szóra nézve [al.]; — 
világ, világos, villogni: ujg.jolav, j'ula fáklya, világosság, jolak-
villogni, fényleni, cs. jilla- villogni, jillag fényes, jalga- fényleni | 
KB.-ben jóla- bizonytalannak van jelezve (*) ; mint ige pedig jola-
van ; cs. jilla- nincs meg St.-ben ; jalga- „fényleni" szintén tévedés : 
St. „anbinden"; ellenben van St. jald'ir-,jalaula- „glánzen, strahlen"; 
| szókezdő v és j nem egyeztethetők; megvan különben a m. szónak 
rokonsága v-n kezdő alakokkal Ugr. 568. 569.; v.ö. még fent 96. 1. 
a csillag czikket. 

Zár, zárni: csuv. sura lakat; j m.zár „pessulum,vectis" alig
hanem szláv eredetű (zavor) • a zár- ige is lehet elkopott képzésű 
denominativum, ha nem is épen a zári- (Moln. A.) helyett való; ez 
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okáért, mint nem biztos, elejteni valóUgr. 390; ) az egy csuv. sura 
sem biztos törökségü: megvan a cseremiszben is : seral-, sural- el
reteszelni, bezárni. 

III. 

Látszatodnak sem mondható/ helytelen egyezések. 
Asszony: cs. ece asszony (St. „weib, gemalin, mutter"), ujg. 

aca asszony, jak. a%% (corr. a$i) középkorú asszony, néni; | ujg. 
(KB.) aca belyett: eíi „jüngere schwester", s ehhez es. ece van ha
sonlítva; v.ö. ugyanezt m. öcs alatt, mely így V. úr szerint — asz-
szony lenne; | a m. szóalak, melyből a hasonlításnak ki kell indulni 
a mai asszony helyett régi ahszin, ohszun} okszun (lásd Mátyás F., 
Nyelvtört, szótár, I. füzet 76. 1.); — át, által: osz. öte túlsó, szem
közt levő; cs. öt- átmenni; | a m. szónak számba lőhető alakja ált-; 
jelentése sem „túlsó" (opp. „innenső"); — avulni: cs. ohal- kopni. 
| St. ez így van: öhül- „sich abnutzen"; | egy „kopni" jelentésű öbül-
ige meg az ó fíMjJ-tól származó m. avul- ige közt még tetemes távol
ság van; — az, ez : cs. os-bu emez, os-ol amaz, osz. is-bu emez, ujg. 
OS az, ez „olykor külön, olykor tnu- „ez" mutató névmással össze
kötve" ; [ az o$ (is) a törökben nem tulaj donképi névmás, hanem a 
mutatást emelő nyomatékosító előtét; midőn a többi tör. nyelvek 
nem is használják a tulaj donképi közelre és távolra mutató névmás 
nélkül (mu v. bu és ol} an) 10), nem is lehet az iránt kétség, hogy 
esetleges önálló használata az ujgurban, ha csakugyan nem tévedé
sen alapszik ilyennek állítása, nem egyéb mint látszat, mely a név
más ol, o elkopásából ered (os e h. osoj ; a m. ez, az (oz) közelre és 
távolra mutató névmások egészen más természetűek, a mennyiben 

10) A jakutra nézve lásd Böhtlingk, Gramm. §. 423. „Von den drei zuerst 
aufgeführten demonstratíven (bu, iti és 61) können die beiden vocalísch anlauten-
den durch s, das consonantisch anlautende dureh su vorn verstarkt werden. lm 
deutschen können wir diese verstarkung durch „eben* wiedergeben : subu eben 
dieser hier, siti eben dieser da, s$l eben jener da." — A csuvasban ugyané név-
mási praefixum Sa-nak hangzik : Saka (== Sa -f- ku, kon ez), rövidített nominativus 
iak; meg Sava (=Sá-\-va, azaz vul, on) rövidített nom. Sav; lásd Nyelvt, Közi. 
I, 252. és 254. II. 

* 
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azokban a magas és mélyhang szerint különböző voealis lényeges 
hordozója a megkülönböztetett mutatóértéknek; más természetűek 
annyiban is, hogy a hozzájuk tartozó egyéb névmási alakok szerint 
(p.o. ide, oda; így úgy stb.) a sziszegő hangelem nem gyökszerü; 
nem is tekintve, hogy néhány a magyarban fennmaradt alak szerint, 
valamint az ugor rokonság szerint, a két magyar mutató névmás 
eredetileg t consonanson kezdődött. 

Bal : osz. cs. sol u. a. [al.]; •— bár : osz. barim, barin hacsak, 
bár; | constatálva hogy a szótárak ily osz. szót nem ismernek, s hogy 
V. úrnak talán a perzsa eredetű bari, „une fois, au moins" vagy a 
tat. bari, barin „mind, egész" volt az eszében, megjegyzem még 
hogy m. bár köztudomás szerint bátor-hói van összevonva, mely 
utóbbi részint még ma is használtatik helyette (p.o. ámbátor = ám
bár) ; — bátort ujg. batuk magas, erős; cs. batir bátor; j ujg. batuk 
a szerint a mint KB. e szóban a, k-t írja, hibásan van olvasva, e h. 
betűk; ez pedig nem egyéb mint az osz. böjü „nagy" szó, mely a 
karagasz-tatárban bedek, a kojbalban bözek, büzi/k-nok hangzik, egy 
a török nyelvek közt még egyéb hasonpéldákban mutatkozó hang
változás szerint; cs. batir pedig mégis idegen eredetű, a perzsa be-
hadir (bdhadur) alakból összevont szó, mely egyébiránt a ma
gyaron kívül még néhány más ugor nyelvbe is bejutott; hiába hi
vatkozik V. úr a hibásan fölállított, s amúgyis csak önkényesen ki
fejtett ujg. bat- gyökszóra (t. i. a batuk-beli bat-ra); — beiig: cs. 
men, osz. beng (ben) anyajegy; [jel.]; — bolygani, bolygatni, boj-
gatmics. bolga-bolygatni,fölkavarni(St. aufrühren,trübe machen), 
bolgan- fölkavarodni; osz. bulan- zavarodni; | az utóbbi mint reflexi-
vum a cs. bula- „vermischen, vermengen"; | a tör. szók nem talál
ják a m. bolyg- igének igazi jelentését („czél és irány nélkül téve
lyegni, járni- kelni; v.ö. bolyong); — büz : osz. fis (koku) büdös 
(szag); cs. is büz; | V. úr. nem akarja tudni hogy osz. pis adjecti-
vum „mauvais, sale" s hogy pis koku csak „rossz szag"; ily módon 
akár a m, „rossz, csúnya" szókra foghatnók rá a „bűz, büdös" je
lentést; [ cs. is [al.], v.ö. fent a 98. 1. a/arfc-hoz tett észrevételeket; 
j különben cs. is nem is „büz" hanem „szag"; a mint jaysi is „wol-
geruch",Jíímaw is „übler geruch, gestank" mutatja. 

Csapás: osz. sap'is bevágás; | minden ok nélkül a m. csapni 
igétől elválasztva; j az itt fölhozott osz. sap- igéről lásd alább a 
szabni czikket; — csepp, csepegni: cs. seppik folt, sep- csepegtetni; 

8* 
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osz. cepel (hava) cseppegö idő, leplek csipás; f cs. seppik „fleck, 
schmutz" a mi nagyon is különbözik „ tropfen "-tői; cs. sep- ige 
nincsen, hanem van sep- „tráufeln", a mi az osz. szerint serp- he
lyett való; | osz. cepel csak úgy nem jelent „csepegő"-t, mint pis 
nem „bűzt"; cepel maga csak ezt teszi: „vilain, laide, sale", s így 
cepel hava sem „csepegő idő", hanem „csúnya idő"; csín, csinos: 
cs. ciraj szépség, csín; cirajlik szép, csinos ; | St. „gesicht, schönheit" 
és „schön, nett, zierlich"; [al.]; — csípni: cs. cimda- csípni, osz. 
cimdikle- csipdezni, csípni, cimdik csípés; | osz. (BT.) „pincér" és 
„aetion de p . a ; j különben [al . ] ; ' v.ö. Ugr. 373., b, jp-vel való ala
kok ; — csombók: cs. %umbak „talány, csombók, csomó"; | St. így: 
„rátsel, lied, gesang"!; — c s o r d a : cs. sürgü, osz. sürünyáj, csorda; 
cs. cor rakás ; | ez utóbbit is fölhozván, V. úr elfelejti, hogy svrgü, 
sürü a stír- igének származéka; | egyébiránt m. csorda (így is : 
cserda) szláv eredetű, lásd NyKözl. II, 466. 1.; — csömör: cs. cö-
mük sűrű, aludt (ver), semir kövér; J az egyezést V. úr a csömör
nek ezen definitiójával igazolj a : „a vér túlságos sűrűsége és az 
abból eredt kedvetlen állapot"; [ a ki a nyelvet elnevezéseiben any-
nyira alapos ok-keresőnek tartja, talán már a MNyelv Szótára-beli 
ezen értelmezéssel lendíthet valamit az etymologián : „csömör ma
gyar betegség, mely zsíros kövér ételekből ered stb.", mi szerint 

- V. úr ötleteit követve a m. csömör eredetileg akár töltött káposz
tát" is jelenthetett; | cs. semir nincsen, hanem van osz. semiz ; kü
lönben m. zömök-hez is hasonlítja V. úr a cs. cömük „vastag" szót; 
— CSÖnd, csend: cs. tinc csendes, nyugodt, ujg. sok, söt csendes; | 
KB. csak így: síik; hogy cs. tinc „still" * tint-höl lett, szintén csak 
puszta gyanítás; tekintetbe kell e mellett venni : osz. din% „sain, 
bien portant", din%len- se reposer, se refaire; — CSÖrcs, esörcse 
(fülbevaló) : osz. cerci „díszáru c z i k k " ; | Bi. „petit m a r c h a n d 
de divers objects*; Z. „ m a r c h a n d ambulant, colporteur." 

Danolni: „danolni és tanulni közti viszony, melynek gyöke 
dan a perzsa eredetre mutat, a tör. okw tanulni, olvasni és danolni 
több jelentésű igében is megvan"; | nem értem, mire való itt a ma-
gyar-tör. szóegyezések közt ezen, magában tekintve igen különös, 
szócsaládosító észrevétel; — da rab : cs. tarám darab, cs. úrim „tö
redék, az avult tir- törni igéből; osz. difim darab; | St. tirim „halm, 
áhre, faden", mi mellett a cs. tir- „törni" ige nem is avult, hanem 
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ujdonat új, mert csak most találta föl V. úr ; osz. d'ir'im-ról lásd 
fent 90. 1. törni alatt; | különben m. darab szláv eredetű. 

Eb : cs. osz. it kutya; [al.]; — edzeni: cs. (? osz.) a$i- „fájni", 
azit- (corr. a%it-) sérteni, á&i (corr. d$>) fájdalmas, keserű; j a$i~ 
„éprouver de la douleur"; St.-ben van : cs. a$ik sauer, bittér, schnaerz-
haft; a$i/cla- schmerz empfinden; egyezés [al., je l . ] ; — enni, eszik, 
étel: cs. ji-, osz.je- enni; cs. asa- enni, jak. asa- (corr. asá-) essen, 
speisen; asi (corr. as'i) evés, 'isik étek (wegekost); cs. esre- sokat 
enni, osz. 'is'ir- mohón enni, harapni; | nem tekintve, hogy itt a tör. 
ji-, asa- és esre-, 'is'ir- alakoknak azonossága van fölvéve, a m. szó
nak egyezése egyrészt nem indul ki annak valódi tőalakjából (ev-), 
másrészt meg esetleges képzős alakra (esz-) van fektetve ; | v.ö. Ugr. 
843.; — epe : cs. öt epe, öpke harag ; osz. öd és öfke j ujg. öpke epe, 
harag; j hogy ujg. öpke egyenes értelemben „epét" jelentene, na
gyon kétlem ; öt különben [al.]; v.ö. Ugr.; — ereszteni: cs. eristir-
helyet engedni, valahova éretni, ereszteni; | tör. er- igét, melytől 
eris- s ennek causativuma eristir-, lásd fent 80. 1. érni alatt; egyéb
iránt V. úr nem veszi észre, hogy eredni és érni, ereszteni és éretni 
különböző fogalmak; — év : cs. osz. fii u. a. [al.]. 

Faj , fajta: cs. osz. soj faj,ujg. kot, köti; | a tör. szók egymás 
közt sem férnek össze, még kevésbé a m. szóval; [al.]; — fejleni 
(„elválasztani, különíteni") (? fejteni) : osz. soj- kivetkőztetni, fosz
tani, rabolni; [al., jel.]; — fejni: cs. saj- fejni j St. sag-; szintígy 
osz.; [al.]; — férj, férji: osz. cs. er; \ lásd fent 98.1. fark alatt; v.ö. 
Ugr., p-n kezdő alakokkal; [al.]; — fesleni: cs. jei- föloldani, jeUl-
fesleni; [al.] ; — folyni: jak. buol- folyni (verflieszen), uol- fogyni 
(„abnehmen" von flüssigkeiten), uotu (corr. uolű) lefolyás, apadás 
(„abnahme", p.o. ű uolűta ebbe); | jak. buol- „werden", esetleges 
fordítás: verflieszen (zeit); — cs. hol-, osz. ol-, s ennél fogva volna 
folyni=-m. vol-, val-, a mitől V. úr vissza sem ijedt,mondván, hogy 
ez neki már régi sejtelme; — förgeteg: osz. j'irt'ina fergeteg, szél
vész ; | osz. így is-.fortuna, olasz szó, melynek a m. förgeteg-ve\ 
csak nem lehet legkisebb köze sem; — foszlani, fosztani: cs. osul-
foszlani, hámzani (? háralani), os- héjazni (St. „sich schálen, sich 
rinden" és „abschálen,- abputzen"; [al.]; — fül : cs. osz. kulák fül, 
osz. kulp edénynek füle; j V.ö. Ugr.; [al.]. 

Oerincz és gereznye („női Öltöny, mely hátul lelógott") : osz. 
geri hátra, vissza; | nem tekintve a m. és tör. szók eltérő gramm. 
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jellemét, „geríncz" nem is egyszeriben = „hát", v.ö. kát-gerincz 
hegy-g.; j azonban m. gerincz szláv eredetű (Nyelvi Közi. I, 315.), 
nem különben mint a székely gernye, mely ez nélkül a szláv grebeú 
„pecten, spinadorsi"-nak felel még; | hogy gereznye (így is gerezna) 
„fürtös, gubás téli öltözék neme" (mely aligha csak „hátul lelógott"), 
nem magyar szó, maga a MNy. Szót. is elismeri; — göndör: jak. 
kuduru fürt; j már Böhtl. tette hozzá: „das russ. Ky/rpn"; — gö
rény : jak. k'ir'inas hermelin; | Böhtl. „ = russ. ropHOCTaíí"; — gőz: 
osz. (azerb.) s'is, sws.köd, sűrű levegő ; [al.], v.ö. Ugr. 187.; — gyalu > 
OBZ.JUI- „kitépni, szaggatni"; j TW. „rupfen" még így: -jol-; [jel.]; 
— gyomor: cs. tamur ér, belső üreg | St. „ader, höhle, wurzel"; | 
az egyezés a cs. tamur „belső üreg, höhle" jelentésére van fek
tetve; ez azonban igen gyanús, miután ez a szó különben törökség 
szerte csak „ader", néhutt még „wurzel" jelentéssel fordul elé, s 
másrészt ilyen szólásból : tagnin tamurini acmak (a hegynek í.-ját 
megnyitni) még korántsem „üreg" jel. következik, hanem egysze
rűen csak a szónak átviteles használata, a milyen m. részen p.o. 
„föld gyomra" is; — győzni: oaz.jauz „hatalmas, erőszakos, meg-
férhetetlen, vad"; [jel.]. 

Haj (erinis): cs. kii, osz. kii „haj"; | nem,, haj", hanem „haj
szál"; egyébiránt [al.]; '—hal (piscis): cs. haluk, osz. bálik] [al.] 
v.ö. Ugr.; — halom: cs. koli- halom, hala- halmozni, kálin rakás, 
sok ; j St. koli nincs meg ; kala- „anháufen, aufháufen, verzögern (!)"; 
kálinw.TJtel, dicht", | am. halm- szláv-germáneredetű: xOAWh,holm,* 
— hamis : osz. janl'is, janis hamis, janii- csalódni; j igazi tör. szó
alak csak janl'is (v.ö. TW. „fehler"), mely legfelehb hanyag ejtés 
mellett hangozhatik jan'is-nak; jel. pedig „faute, erreur"; egyéb
iránt [al.]; — hányni: osz. kajna- „buborékot fölhányni", forrni; j 
kajna- egyszerűen „forrni"; lásd TW. „s'ieden"; — hason, hasonló : 
ujg. ast BÍ társ, fél, párja; esiin párosan [ KB. „gefáhrte"; estin-, 
dsun- „sich gesellen"; [al., jel . ] ; — hazug, hazudni: cs. ázik hamis, 
csalfa, rossz; ujg. azuk vétek, romlás, rosszaság; azuk- vétkezni; | 
St. ázik „irrig, fehlerhaft"; ujg. (KB.)~ azuk „sünde, vergehen" (V. 
= jazuk); azuk- ige nincs meg KB. ; [ah, jel .]; — hegy (cuspis) : 
cs. osz. u$ hegye, vége valaminek; j lásd ugyanezt csúcs alatt; [al.], 
v.ö. Ugr.; — héj (kenyér-h., párna-h.) : osz. k'ijpart, szól; | „margó" 
és „coríex, crusta" merőben különböző fogalmak; a m. szél: szelni 
== osz. k'ij: k'ij-mak-féle észrevétel fölösleges játékűzés; — hinni, 
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M t : ujg. inán hit, init- „hinni"; osz. inán- ninni, jak. itegel hit, itegei-
hinni (itdgal, itagai-): \ V. úr nem akarja tudni, hogy a m. ige 
tkp. hiv-uek hangzik, hogy hinni e h. hivni, s hogy hit-hen a t képző; 
egyébiránt ujg. init- (KB.) „rufen lassen, winken"; [al, jel.]; — 
hívni, híni : ujg. cs. inda-; [al.] ; — hó (nix): cs. osz. kar hó, osz. 
haj hóval együtt eső; | a m. szó hav-} hava-; [al.]; — homály: ujg. 
komi- homályosodni, komit- homályosítani; | KB. „sich rühren, sich 
bewegen" és „bewegen, in bewegung bringen (z. b. das herz)"; 
[jel.]; — homlok : ujg. önlük „homlok, tkp. előrész"; | ujg. osz. ön 
postpositionalis alapszó: öninde előtte; öndin „voraus, vorn, zuvor" 
KB. ; önlük jelenthetne bár „elörészt", de ezt is csakV. úr képezte, 
s ráfogta a „homlok" jelentést; mert a török s egyéb altáji nyel
veknek „frons, stirne" jelölésére különös szavuk van, p.o. osz. al'in, 
cs. manlaji Ue^-> a ^] í — honnv honos : cs. kon- magát beszállá
solni, osz. kon- beszállásolni (? magát); | honn adverbium, n casua-
raggal, mely a kettős n-t is idézte elé (v.ö.Ugr.) ; hon mint substan-
tivum csak ujabb használat; | a tör. kon- pedig ko- letenni igének 
reflexivuma „megszállni"; [al., jel . ] ; — hü, h ív : osz. güven- „vala
kiben bízni, hinni" [ Bi. „sevanter, se glorifier, se prévaloir"; V. úr 
e jelentést hallgatva elismeri a kevély czikkben, melyet a megfelelő 
ujg. keven- „büszkélkedni, önbizalommal lenni" igével állít össze; 
[jel.]; — M s (hűvös), Mselni (a hűvösben lenni): osz. iisii- fázni, 
ülük hűvös; | a m. szóban s képző, a tör.-ben s gyökszerü; egyéb
ként is [al.]. 

I jedni : cs. ilmak szemmegrezzenés (Ab.), ildam ijedtség Ab., 
jele- hirtelen fölugrani; | cs. ilmak, tkp. il- ige, melynek „megrez
zeni" fordítása, az Ab. eredeti textusa szerint (lásd Vel.-Zernof ki
adását ilmaj alatt), hibásnak mutatkozik; az il- ige ugyanis a göz 
„szem" szónak dativusával jár, a m. „szembe ötleni" értelmében; 
| ildam St. „schnell, eilends"; jele- helyett St. jel- „eilen, davon-
laufen, rennen"; [jel.]; azonban amúgy is [al.]; — íme: cs. ene, 
ine íme, nesze; ujg. anuk kész; j a tör. szók össze nem férők; m. 
íme és cs. ene különben interjectio természetűek; [al.]; — inni, iszom: 
ujg. isür- sokat inni, itis ital; osz. cs. ic-} jak. is- inni; cs. isra- sokat 
inni, isrük i ttas; | ujg. itis „trank" feltetsző; ugyané szó „trink-
gefász" jelentéssel = cs. idis (lásd edény alatt); | az egyezés hibás 
alapon nyugszik, úgy mint fentebb az enm-féle ; v.ö. Ugr. 818 : — 
javos, JÓS, javaslani: cs. ujg. jor- álmot magyarázni, jorkuci álom-
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magyarázó; [al.Jel.]; — jog (dexter, jus) ; gyógyulni: cs. osz. sag 
egészséges,jobb (kéz, oldal); ujg. ongjog; j ong nines megKB.-ben, 
(St.) „recht, gut, das recht", tkp. csak „dexter"; | m. jog „jus" te
kintetbe nem jöhető új-magyar szóhaszDálat; | különben az egy
mással meg sem férő tör. sag és on a m. jog ellenében [al.]. 

Kába: osz. kaba buta, nyesetlen, parasztos; | Bi. „gros, gros-
sier"; [jel.]; — kápa: cs. kapa fő, osz. kafa fő; | osz. kafa derriére 
de la tété" arab szó; ugyanez acs. kapa is (St. „haupt"?) az idegen 
f-nek p-vé változásával, mely egyébként is a cs.-ban tapasztalható ; 
ezenkivül még azt is kellene tudni, hogy kofa, kapa csakugyan a 
nyereg-kdpá-ról használtatik-e ? — kapcza: cs. kapsa- körülvenni, 
beburkolni | St. „umwiekeln"; | m. kapcza „soccus" szláv eredetű, 
a kop'ito ungula ( = m. kapta) diminutivuma (or. kop'itco), ill. kop'i-
tecjelent „soceus"-t; — kasul: cs. karsu „szemközt, át, keresztül"; 
| igazi jel. csak „szemközt, ellen"; [al., jel.];-—keczel (kutyakö-
lyök) : cs. kecel kopasz | St. „kahlköpfig"; a m. keczel a lat. cattılus-
nak megfelelő rumun (oláh) szó; — kell, kellő : cs. kerek, osz. ge
rek kellő, kell; ] v.ö. Ugr. 15., l-es alakokkal, melyek szerint a m. 
kell-nek netaláni kerl-ből keletkezése föl nem vehető; — kelni: cs. 
kil-, osz. gel- jönni; | a ra. kel- ige nem fér össze „kommen" jelen
tésű igével, kivált miután az ugor és török nyelvek egyaránt szi
gorúan megkülönböztetik a „gehen, és kommen" igefogalmakat; j 
v.ö. Ugr. 14.; [jel.]; — kend : osz. kendi „ő maga"; | tudvalevő, 
hogy m. kend e h. való kelmed, kegyelmed, a d 2. szem. birtokosrag
gal ; V. úr ezt akár a MNy. Szótárából is olvashatta volna, s ugyan
ott a kegyelmed czikk alatt valamit a tör. kendi a m. kend-töl merő 
különböző voltáról; [al., jel .] ; — kepe (kalangya) : cs. küdü u. a. 
[al.]; — kéreg: cs. kirág, kirak „szél (margó), part, kéreg, héj"; 
m. kéreg nem „margó", cs. kirág ellenben csakis „margó" (St. 
„grenze, rand, ufer, auszenseite", p.o. jól kiragi rand des weges) ; 
[jel.]; — komor, komoly : ujg. komi- „komorítani, homályosí
tani"; | az ujg. ige KB. szerint mást jelent, lásd fentebb homály 
alatt; [al.]; — kopár : ujg. kovar száraz; fonnyadt; kovar- elszá
radni; | KB. kovar- „welken, erblassen, absterben"; v.ö. cs. kővár
at, kuvar-) „erblassen, erbleichen"; | különben kopár nem „száraz" 
(PP. „glaber, depilis", MA. „glabretum"); [jel.]; -— koponya : cs. 
kapa, osz. kofa „koponya"; | lásd fentebb kápa alatt; | v.ö. Ugr. 44 ; 
— kotii: ujg. köti lefelé, mély j KB. csak így: „herab, hinab, hin-
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unter"; [jel.]; — kova: osz. cs. kaja szikla; [al., j e l ] ; — kög „ke
rek küllője"; | ni. kög „circulus"; „küllő" tudvalevőleg ettől nagyon 
elütő valami („radspeiche"); — költözni: cs. köc- költözni, kÖtür-
(St. köter-) fölemelni (p.o. tábort = das láger aufheben); j köc- és 
Jcöter- nem azonosak ; különben mind a kettő [al.]; — könnyű: ujg. 
öngi „könnyű, enyhülés"; j KB. „erleichterung, linderung, mittel"; 
\ v.ö. Ugr. 58., mely mellett az ujg. öngi tekintetbe sem jöhet vala; 
[al.] 'r — köpülni: cs. köpiir- babot verni, köpülni; | St. „schaumen, 
buttern"; | a „buttern" jelentés nagyon valószínűtlen e mellett: 
„scháumen" (azaz „habzani", v.ö. osz. küpi'ir- écumer, jeter de l'écu-
me) j | különben a m. ige egyszerűen denominativuma ennek: köpű 
„butterfasz"; [al., jel.]; — kötél: jak.kötöl „kötölék, füzér (decsak 
lovakra vonatkozólag)"; j Böhtl. így: kötöl „eine koppéi pferde"; 
[jel.]; — kövér : cs. (azerb.) kök kövér; | St. „gesund, fett, vollkom-
men, richtig gestimmt"; egyébiránt [al.]; — kutya: cs. kücük kö
lyök; [ nyilván egy a kücük „kicsiny" szóval; | v.ö. Ugr. 74.; 
[ah, jel.]. 

Láng: osz. jan- égni, cs. jang- (azaz: jan-) lobbanni, égni; jan-
g'in tűzvész; | a c^. jan- „loclern, aufflammen" jelentése nem látszik 
hitelesnek; magában a törökben „fiammá" nem ezen igével egyező 
(osz. cs.jal'in, kar. iaí); | m. I: tör.j viszonyáról lásd fent. 105. 1. 
lap alatt; [ah, jel.]; — langy, langyos: osz. ilin%ak(o\v. 'il'ifyak TW.) ; 
| V. úr megjegyzi, hogy a tör. szónak kezdő i-je csak segédhang az 
l kiejtésére; pedig az e szóbeli ili (lU) nyilván nem más mint cs. 
ilik „lau", mely egyéb tör. alakok szerint (p.o. kojb. íil&fa lásd fent 
97. 1. dél alatt) jilik helyett való, úgy hogy a kezdő i (mely = ji 
első szótag) nagyon is lényeges elemnek mutatkozik iZí^afc-ban; 
[ah]; — láp: cs. lajpa „kása, mocsár" | St. szerint nem „mocsár", 
hanem „schlamm"; | va.láp mást jelent, v.ö.Ugr.; — lenni, leszek: 
tör. -lan, -len és ~ta% -le% (visszaható denominativ képzők); | e tör. 
képzők tudvalevőleg a -la, -le denom. képzőnek reflexivés reciprok 
(cooperativ) alakjai, melyeknek a lenni-heli esetleges len-vei s a 
praesenstö l'-sz-voi semmi közük nincsen; [ah, jel.]. 

Magas, magasztalni: ujg. maku magasság, magasztalás, ma-
kut- magasztalni, magasra emelni: [ cs (St.) makta- „lobén, rühmen, 
schmeicheln"; ujg. maku KB. „höhe, auszeichnung, 1 b";mafcw£- „er-
höhen, preisen, lobén, aufheben, aufrieliten*; | az ujg. szók ezen 
értelmezése első tekintetre is gyaníttatja, hogy V. úr csak a rnagy. 
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magas egybevethetése kedveért csúsztatta be a „höhe és erhöhen" 
fordítási tételeket; mert tudni kell hogy különben & mákba- ige 
több tör. nyelvben egyszerűen „laudare"-t jelent, sem többet sem 
kevesebbet, a mint a cs.-ra nézve St-bői is látható (v.ö. jak. maitai-
preisen, lobén, csuv. moyta XBâ HTL, kojb mayta-, makta lobén; sőt még 
a mongolban is : mayta- lobén, preisen); j az ujg. makut- „aufheben, 
aufrichten" jelentést V. úr ezen idézett helyből következtette: „jt-
tilse üdi'.kör makutmas botun", melyet ő igy fordít: „kommt die zeit, 
eieh, kann er den leib nicht aufrichten"; az illető textus hiányában 
e fordítás helyessége természetesen meg nem birálható, s nem mond
ható vájjon nem a „lobén" jelentés is illenék oda; de meg is engedve 
hogy makut- „aufrichten", ebből még korántsem következik bizto
san hogy maku „höhe", valamint a tör. köter- „fölemelni" igéből 
nem lehet egy köt „magas" szót következtetni; [jel.]; — mint (ut, 
sicut, „aequalis"): cs. mingze- „hasonló lenni", mingzek hasonló, 
mingi hasonló, -képen ; osz. bengi, beni hasonló, -ként | St. mengze-
(azaz minze-) ; minzek helyett: ihenger; fölhozható vala a még el 
nem avult osz. benze- és bemer (benze-, benzer) valamint benz (benz) 
„gesichtsfarbe"; | V. u r a m . mint-et, úgy látszik, nem tartja a kérdő 
és relatív mi névmás származékának, midőn annak először is a lat. 
„aequalis" értékét tulajdonítja, s másrészt azt oly tör. szókhoz ha
sonlítja, melyek egy „kép, antlits"- féle alapszóból alakultak (osz. 
benz, cs. meniz, v.ö. St. menizlik áhnlich, gleich) s így természete
sen a tör. ne, ni kérdő névmásai sem függnek össze; igaz hogy mint 
és ming közt van elég hasonhangúság, s az egyik teszen „hasonlót", 
a másik meg a grammatikusok szerint hasonlat bevezetésére hasz
nált szó! — mártani : cs. mai- mártani; [al.J. 

Nép: osz. hep mindnyájan, mindössze; | nem annyira [jel.] 
mint [al.]; — nöni:cs. ön- nőni (wachsen, grosz werden); j . am . 
ige tkp. növ-} nőve-, mely az általában gyanús értékű hangátvetési 
műtéteire nem is alkalmas; [al.]; — nyerni: osz. jen- (jen-) nyerni, 
meggyőzni; | tkp. csak „meggyőzni (valakit)", amit játékról szólva 
esetleg „nyerni" igével fordíthatni; v.ö.jenil- „étre vaincu, perdere 
aujeu"; [al., jel.]; — nyílni: jak. űe (ila) nyílt, nyitott (adv. „offen, 
vor alier aug ' en" ) ; | am. igebeli l tudvalevőleg képző; [al.]; — 
nyírni: om.j'irt- tépni, hasítani, cs.jirtmac hasáb, vágás | St. „riss, 
sprung in der erde"; [al., j e l ] ; — nyomorú, nyomorék : cs. jümrül-
elnyomorodni, elpusztulni; jümrü v. jümrvlgü rom, pusztítás; | St. 



JELENTÉS VÁMBÉRY Á. MAGYAR-TORÖK SZÓEGYEZÉSEIRÖL. 1 2 3 

„in ruin verfallen"; jümrülgü „ruine, verwüstung" (jvmrü nincs 
meg; egy jümrü- ige ezt teszi: verfanlen), v.ö. Ugr. [jel., al .]; •— 
nyugodni: cs. jikil- ledőlni, leesni j St. „herabfallen, umfallen, um-
stürçen"; nagyon különös egy nyugalmat jelent a tör. szó; j v.ö. 
Ugr.; [jel., al.]; — nyü : jak. üön nyü | Böhtl. „wurm"; | v.ö. 

- Ugr, [al.]. 
0 1 : cs. oj} öj sátor, gödör [ azaz: oj gödör, völgy, Öj sátor, 

nyilván különböző szók 5 egyébiránt [al.]; —• Ólom: osz. kalaj ón ; 
[al.]; — Ótni (tejet, azaz oltani), altat-: ujg. oti- aludni, otit- altatni; 
} m. ót- tkp. olt- tudvalevőleg az al-, ol-, „aludni" alapigének causa» 
tivuma, s mint ilyen csak az alud- (al-) ige révén áll az ujg. oti-xa\ 
összefüggésben (lásd fent 76. 1.), nem hogy az ót- beli t felelne meg 
az ujg. oti- bélinek; — ő (pron.) : osz. 0, ol ő, ani öt; [ valódi tőalak 
tör. an-, on-, mely a m. ő, azaz öv-től meglehetősen eltér; hozzá 
járul, hogy a tör. an, on tkp. demonstrativ névmás „az", míg a m. 
ö-ben a 3. személynévmás külön értéke fejlett k i ;—-öte (!), Óta? 

olta: cs. öte múlva, olta; | cs. öte az öt- „vorbei gehen, vorüber 
gehen" igének gerundiuma, mely ablativus mellett áll (bir nice kün-
clin öte) • | a m. szónak természetesen csak olta alakja szolgálhat 
hasonlításnak alapúi; ez itt nyilván lehetetlen, minthogy cs. öt-
igének nem lehet ölt- alakját fölvenni; ezenkívül a m. olta névszói
nak mutatkozik, v.ö. mi-oltától fogva, és mi-oltól; j honnan vett V. 
űr egy m. öte-i, nem tudom. 

Rég, régen : jak. urukhu régi idő, ezelőtt; | „früher, ehe-
malig, alté zeit"; V. úr figyelmen kivül hagyta magának Böhtl.-nek 
ezen megjegyzését: „von urut früher", a mi egyszeriben megdönti 
a hasonlatot, hacsak az r — r-vel nem elégszünk meg. 

Sejteni, sajdítani:' osz. sez- sejteni, cs. sajgin képzelet, véle
mény; | cs. saj- nyilván egy a say- igével ebben say'in- (v.ö. fent. 
88. 1. szánni alatt); v.ö. cs. sajku berechnung, besorgniss, sagun 
traurig; [jel.]; ezen sa/val pedig össze nem fér osz. sez- [al.]; — 
sík, s íkos: cs. sijdam „sehr glatt"; | a m, szóbeli k tőszerü; [al.]; 
— siker, sikerülni: osz. cs. cihar eredmény; | a tör. cik- „heraus-
gehen" igének participiuma; | a m. siker-nek. „erfolg, foganat, ha
szon" jelentése csak ujabb keltű, s alkalmasint a „sikeres búzán" 
fejlődött; — sínleni : cs. sin- (sinmek) törni, veszn; j Rt. sin(-mak) 
„zerbrechen, se briser"; [jel.]; — SÓ (sav): cs. sor sós víz, sörak sóas 
föld j St. sor „gesalzen, der salzige boden der wü^oste", sk „wüste 
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gegend, salzboden, wüste"; ezekben még az egyenes „salz" jelen
tés is bizonytalan; különben [ál.]; — süveg (parasztosan sög Kresz.): 
cs. seökele a kirgiz nők fejdísze; | V. úr nyilván úgy veszi, hogy 
m. sög, tehát az egész süveg is megfelel a cs. szóbeli seök-nek; pe
dig az egész seökele nem látszik nagyon törökösnek, s nem nehéz 
észrevenni, hogy az compositum, melynek második része a perzsa 
kellé „fej, csúcs", mi mellett seö aligha jelent „süveget", s jóformán 
szintén valami perzsa szó. 

Szabni: osz. sap- „bevágni" (p.o.jol sapmak utat bevágni, bicak 
s. kést beverni) ; | Bi. Z. sap- „se détourner (du droit chemin), diver-
ger, dévier" (p.o. joldan az útról, hakkdan az igazságtól), v.ö. sapa-
fyakjer „endroit ou Fon se détourne; sap'ik qui se détourne du chemin, 
divergent, chemin detraverse; | e mellett mit is jelentsen V. úr jol 
sapmak-ja? talán „einen wegeinschlagen" (utat bevágni!)'? és men
nyi hitelre tarthat igényt ez: bicak sápinak „kést beverni"? | de ha 
jelentené is a sap- ige ezt: „bevágni, beverni", hogy fér az össze a m. 
szabni jelentésével ? | v.Ö. Ugr. 265.; [jel.]; — szag: osz. koku szag ; 
[al.]; — Száguldani: osz. dag'ilda- „szétszórni, szétmenni'4; | hibás 
ada t : van osz. dag'il- étre dispersé, dag'it- disperser, mettre en 
désordre, dag'ik dispersé; | m. száguld igének a „szétmenés"-hez semmi 
köze; ha száguldoz „szerteszét futkosni", csak a frequentativ alak 
van kifejezve a „szerteszét" határozóval; [jel., al.]; — szak, sza
kadni : cs. cak- szúrni, csípni,'S'akna- zúzni; [jeL]; ujg. cak hasadás, 
szakadás; | nincs meg KB.-ben; értsd az osz. cak „fissure, fente, 
déchirure; crevé, déchiré" perzsa eredetű szót (^^ - ) , melyet V. úr 
minden igaz ok nélkül a törökségnek akar vindicálni; — szapora : 
osz. sabuk, sapuk gyors, sietős; | V. úr e szólásból veszi ki az osz. 
szót : abuk sabuk söjler „hebehurgyázva beszéli", a miből pedig az 
egyik szónak e jelentése korántsem követközik; | egyébiránt a m-
szapora nem is tkp. „gyors", hanem „sűrűn, buján növő, tenyésző" 
(sz. búza, fű, birka stb.), átv. „sűrűn, gyakran, hamar működő0 

(sz. beszéd, sz. lépés) MNyelv. Szót.; ezenfölül a szó szláv eredetű 
(ószl. cnopx uber, or. cnop&iö ergiebig, eintráglich); — szegni, sze
gély: jak. seget- (ságdt) „felhajtani ruhát, beszegni"; cs. sök- fejteni, 
letépni; j jak. (Böhtl.) csak így: „aufschlagen (ein kleid)"; cs. sök-
csak nem vonatkozbatik beszegésre; de a m. szeg- igének „fran-
gere" jelentésével sem fér jól össze, ha ezt nem is tartjuk egészen 
külön igének; — szépelegni : cs. sipala- czirogatni; | mintha a m. 
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ige nem volna csak ujabb keltű származéka ennek szép „pulcher"; 
vagy talán azt állítja V. úr, hogy a cs. sipala-heYi sipa = „szép"? 
[jel.]; — szeretni : osz. cs. sev- szeretni; fal.]; — szidni: C3. sok-, 
osz. söj-(sög-) szidni; [a!.], v.ö. Ugr.; — szín (kocsiszín): osz. s'ig'in 
menedékhely, s'ig'in- menekedni, oltalmat keresni, s'ig'in^ak szín, 
eresz; | osz. s'ig'in főnév nincsen, csak ige s'ig'in- (refl. ettől : s'ig-
férni); sig'in%ak sincsen, hanem s'ig'ina%akjer zufiuchtsort (TW.); 
| m. szín egyébiránt gör.-szláv eredetű ((rxrjv^ — szív, szívelni: cs. 
sile- „szívelni, szeretni"; | St. „lieben, herzen", v.ö. silen- „streicheln, 
glátten"; | V. úr ebből talán egy. si „szív" szót követheztet? Jásd 
fentebb : szépelegni; — szúrni: osz. s'iz- szúrni (benső fájdalom), 
s'iz'i szúrás; | Bi. „éprouver des douleurs" és „douleur sourde á l'in-
térieur"; [al., jel.], v.ö. Ugr. 307. 

Tág (membrum); osz. tiké darab; | perzsa szó ez, mely ezt je
lenti: „buccella; pars, frustum" (Vullers); — tágulni, tágítani: cs. 
osz. tag'il- szétszóródni, elterjeszkedni;_ | ez volna a fent száguld alatt 
említett osz. dag'il- ige, melynek „elterjeszkedni" jelentése épen 
csak V. úr alkalmaztató fölfogásából foly ; | hogy a m. igék a tág 
szónak származékai, e mellett nem veszi figyelembe; — tátani : jak. 
at- száját tátani; | a jakut elejt ugyan köztörök kezdő s-t, de nem 
így t-t is; [al.]; — t é r d : osz. diz, cs. tiz térd; [al.]; — tetszeni, tet-
(tetik) : cs. tatán-, ta%an- tetszést találni; | St. „wolgefallen finden an 
etwas"; | cs. tatán- a tat „geschmack, gefallen, süszigkeit" denomi-
nativuma; a m. tet-, tetsz- (apparere, videri) igében ilyen alapjelen-
túöből (íz, édesség) egy szikra sincs benne; [jel.], v.ö. Ugr.; — t e t ő : 
cs. töpetető (St. „hügel"), osz. tepe tető, jak. töböcsúcs, orom; [al.]; 
— to l l : osz. tvj, cs. tüg toll, szőr; [al.], v.ö. Ugr. 227; — tömni: 
cs. köm- elrejteni, eltemetni; | összeütközik íemeíní-Vel; [jel., al.]; 
— töpörödni, töpör tő : cs. coporus- „összefutni"; | értsd: „zusam-
menlaufen, einen auflaufverursachen"; —- túl, túlsó : C8. tűri szem
közt, „túlsó rész"; jak. tuora át, szemközt; | S t tűri „gegenüber". 
jak. tuora tkp. „in die quere"; aztán „entgegengesetzt; durch, vermit-
telst", de ingyen sem „jenseits, ultra"; V. úr ezt: suolu tuora, így 
adja: „túl az úton", pedig Böhtl-nél ez a következő tuora czikkben 
áll, így fordítva „über den weg gehen"; | a m. túl tudvalevőleg a 
to- távolra mutató („az") névmáshoz tartozik (v.ö. tél-tél, té-tova\ 
a mint ellentéte innen, innenső is első tekintetre láttatja; — tűz : ujg. 
kizi tűz; | KB. csak kis- fősz. k'iz-) „rot, feurig, glühend werden"; 
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egyenes „ttíz" jelentéssel köztörök szó ot; | egyébiránt [ah]; v.Ö. 

Űgy („sicut"): cs.' oh hasonló, egyszersmind, ugyanaz; oltsa-
(St. o%sa-) hasonlítani; osz. uj hasonlítani, alkalmazkodni; | osz. uj-
nem „hasonlítani"; nem is lehet egyazon cs. o&-val; | a m. úgy-ot 
nem szokták lat. „sicut"-val fordítani; azt is hiszik róla, kivéve 
talán V. urat, hogy a m. o- (az, oz) mutató névmástöhez tartozik; j 
egyébiránt e szóegyezés szakasztott mása a fentebbi mint-félének; 
— UilSZOlni, onszolní (cohortari, clamore impellere) : cs. on hang,, 
onda- hívni; j az egyezés mellőzi a m. ige jelentésének főmomentu-
mát, mely nem a „clamor"-ban fekszik ; — utálni : cs. usal csúnya, 
utálatos; osz. usan- utálni, restelni; | értsd: „überdrüssig sein", ge
rundiummal vagy ablativussal összekötve; [al., jel.]. 

• Üstök: cs. vst fenn, felső: „üst-tüg felső haj (?)" | ez, a mint 
kérdőjelével V. úr maga is bevallja, nem létező összetétel; nem is 
mondható szerencsés ötletnek, minthogy a törökben „haj, crinis"-re 
nem tüg, hanem sac a rendes szó. 

Tan, vagyon (ens, essentia): osz. var van, var'im vagyon; cs. 
bar és barim; | osz. var'im nem hiteles; cs. barim (Sí.) „vermögen, 
reichtum"; | ez összeállítás szerint vagy a m. vagyon, van nem tar
tozik vagyok-hoz (a vol- igétől), vagy tör. bar-, var „van (megvan)" 
egyszersmind azonos a bol-, ol- „lenni" igével; egyik eset oly ké
pes vagy képtelen dolog mint a másik ; — vég: ujg. ing, eng (azaz: 
in, én) „végső, utolsó"; | KB. „zuerst, zumeist, sehr, überaus", azaz 
in, en a m. „leg" (p.o. legjobb)-íéle határozó, mely a melléknévi su-
perlativ jelölésére használtatik (v.ö. osz. en) ; V. úrnak „végső, 
utolsó" értelmezése csupa vélekedésen alapszik; szintoly jogosan 
mondhatná' valaki hogy a m. igen, nagyon a. m. „végső, utolsó"; 
[jel., -al.]; v.ö. Ugr. 557.; — velő cerebrum: cs. mejin, osz. bejin; 
[al.], lásd fent. 113. 1. velő medulla. 

Záp (z. fog): osz. sap „töve, markolat, alsó vastag része vmi-
nek"; j ráfogásos értelmezés: osz. sap egyszerűen „stiel (griff), sten-
gel" (lásd: TW.), s annyira távol van attól hogy alsó vastag véget 
jelentsen, hogy még „szalmaszált" is teszen. 
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• 

TV 

Jelentéktelen egyezések.11) 
Hangutánzók foglaltatnak V. úr magyar-török szóegyezései

nek következő czikkeiben : bőgni, búgni ; csengeni;, csangani, csen
gettyű ; csattanni, csattogni ; döngeni, döngetni (osz. döj-, dög- „verni" 
nem hangutánzó); hajkálni; hörpölni; karczolni, karczogni; károg
ni; pattanni; sívni, sikítani, sikoltani; szipni (szopni, cs. sipkar-; a 
m. szip csak mellékalakja szop-nak ; sipkar- pedig hgtzó); üngeni. 
Ide számítható ez is: dirib, mely csak játszi ismétlésképen létezik: 
dirib-darab. 

Jelentéktelen tárgyak elnevezései szerepelnek ezekben : csöre-
ge; furulya (osz. ború síp; | még azonossága sem valószinü) ; bögre-
(es. bogür ? katlan alatti edény; böjür öböl; | nincsenek meg St.-ben); 
kalokány (cs. kalagaj bizonyos fű) ; kefe (osz. kefe ; kétes törökségű) ; 
sárcsa, szárcsa (cs. sarice kis ragadozó magár, osz. sirce veréb ; | ? ) ; 
sárma (ackerzwiebel); szárma (töltött káposzta). 

Idegen (nem altáji) eredetű vagy a törökben is kétes eredeti-
ségűszók, melyek részint az ujabbkori magyar-török érintkezés ho
zományához is tartoznak, fordulnak elé a következő czikkekben: 
agár (osz. zagar), banya (cs. banu j perzsa); bogrács (osz. bograS, 
corr. bakra%, ettől: bak'ir réz) ; czöveg, czovek (német: zweck) ; hús 
(cs. gus; \ V. úr maga mondja perzsának); kapocs (osz. kopca; j ? 

xl) Nyelvhasonlítási munkálatban, mely bár egyik részen csak egy nyelvvel 
foglalkozván, mégis egyszersmind ket nyelvcsoport közt fennforgó ősrokonság 
fölmutatására is hoz adatokat, egyáltalában nem lehet tekintet oly szókra, melyek
nek vagy jelentésüknél fogva a szókincsben határozottan csekély értékük van, 
vagy a melyek tudvalevő eredetüknél fogva abba voltaképen nem is tartoznak. 
Ilyenek mindenek előtt a fogalmi tartalom nélkül való hangutánzók ; továbbá a 
gyermeknyelvbeli szók s egyéb játszi-szók {űty-firity) és olyanok, a melyek csekély 
aprólókosságokat jelentenek vagy többé-kevésbé terminologicus természetűek; 
végre, a jelen munkálatra nézve, nem altáji eredetű idegen szók a magyarban 
vagy a törökben, a milyent már nem egyet a fentebb tárgyalt egyezésekben is 
volt alkalmunk fölismerni. Ezekhez még az ujabbkori magyar-török (részben nem 
is közvetlen) kölcsönvételek csatlakoznak, melyek egyébiránt maga V. úr is csak 
függelékben röviden elésorol. 
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szláv); ipara, parányi (osz. pára; | perzsa); sátor (osz. cs. caolir, 
satir ; \ perzsa, habár lehet régibb kölcsönvétel) ; serke (kárpit Moln. 
A . : cs. cerge ; | MA. azonban így : serge^ cserge); szál (tutaj : osz. sal 
| ? perzsa); szán: szánka (cs. sanak, csuv. sona, corr. s'ona; | szán 
szláv?); tözek (marhaganej-tüzelő ; osz. cs. tezek | perzsa ?J. * 

Végre még egy m. ukkon (ebben: ukkon pohár, lásd Nyelvt. 
Közi. VI, 340.) „isten" szót, mint jelentésre és eredetiségre nézve 
kellőleg nem biztosított adatot, nem tarthatok szóegyezésbe valónak. 

„Esőt adál? uram, de nincs köszönet benne!" — mondhatnám 
e jelentésemet befej ezvén én is, ha visszatekintek a szóhasonlítások 
nagy halmazára, melyet Vámbéry úr, nem nagy gonddal és lelkiis
meretességgel összehányva, „magyar és török-tatár szóegyezések" 
czime alatt a magyar nyelvész közönségnek nyújtott, mint feleletét 
azon kérdésre: hogy mi és mennyi törökség van a magyar nyelv
ben ? Hogy e feleletnek, úgy a mint ő azt adta, semmi hasznát nem 
vehetjük, azt a fentebbi birálati jelentésem, úgy hiszem, eléggé meg
mutatta. Hogy azonban vallott fáradságomnak ne csak ily negatív 
eredménye legyen, még elé fogom adni, mit tűntethetett föl legalább 
az én jelentésem, igazítgatások mellett, V. úr munkálatából helyest 
és hasznavehetőt. 

A mint már fentebb a bevezetésben (69. 70. 11.) említettem, a 
valódi történeti viszony, mely a magyar és a török nyelvek közt forog 
fenn, csak azon magyar-török szóegyezésekben tükröződik vissza, 
melyeket k ö l c s ö n v é t e l folytán keletkezetteknek lehet tekin
teni. Ilyenekül jelentésem I. szakaszában a helyeselt magyar-török 
szóegyezések közül mutattam föl azokat, melyeknek a „[köles.]" 
praedicatumot utána vetettem; a melyeket is most átnézhetöleg elé-
sorolva (a még némi kétség alá eshetöket [? köles.] *-val jelölve); 

a törökaégböl kerülteknek a következő magyar szókat tekintem. 

Agyag oroszlán béke 
alma * Bajusz bélyeg 
apró báj, bájolni bér 

* aratni balta betű 
árok * barom bicsak 
árpa béka bika 
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bilincs Hajó sárga 

bób hangya sarló 
bor *hód saru 
borjú homok * savó 
bors Iker j seperni, seprű 
borsó írni i sereg 
borz író (irós vaj) j * serke 

bölcs Kalpag * serte 

bölcső *kan *sima 
bőr kancsó j síp 

buta kantár söprű (hefe, satz) 

búza kapu | sör 
buzogány karó Szakái 
bű (Mbáj) kecske szám 
Csalán kék szánni 
csavarni kép szél (ven tus) 

csecs késő, késni szérű 

csék, csök kicsi, kis szórni 
csiriz kín szúnyog 
csoport kobak *szuvat 

csökönyös koboz szűrni 
* Dara koporsó Tanú 

daru korom tar 
disznó kos tarló 

*Ek (cuneus) köd teknő 
érdem *kölyű, kölü tengely 
Gyapjú köpű tenger 
gyaratni körö tiló 
* gyarló kupak tinó 
gyász 1 kút toklyó 
gyáva Olló (kecske-o.) tor 
gyékény or, orv tökéileni, -Hetes 
gyenge ökör tömény 
gyöngy ördög * tömlő 

gyúrni öreg tör (laqueus) 
gyümölcs örleni *törpe 
gyűrű ősz (szín) * törvény 
gyűsző Sajt tulok 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. X. ;, W 
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túró tyúk ürü 
túzok * Ugrani Vájna 
tükör *üdü, üdülni * Zord 
tűnni ümög, ing * zömök. 
tűrni, türközni ünö 

Ezen (mindössze 146) török-magyar kölcsönvétel ellenében 
a fentebbi I. szakaszban az u g o r - t ö r ö k ő s r o k o n s á g h o z 
tartozóknak, vagy legalább annak kutatásához tekintetbe jöhető 
adatokat szolgáltatóknak jeleztem a következő magyar szókat 
illető egyezéseket: 

Ag * csekély * gyermek 
a99 csujpa Hagyni 
aj Dagadni ho- (kérdő név-
ajangani domb mástő: hogyan, 
al, alsó dőlni hol, ha, hány 

*ál, áltatni *dörzsölni stb.) 
aludni dugni hajolni, hajtani 
ángy * Edéiig * haszon 
anya elő, előtt stb. hát 
ápolni emni, emse * hatni, hatalom 

* arasz én (enyémbengem) *hét 
* arány érni %-hoz, hozzá 

ártani *-értf érett *hös 
* ásni ész Idegen 

atya * Farkas idő 
ázni fedni y 

* Bágyadni *fekete ikrándani 
bízni felhő inas 
h°g fészek * iszonyú 
borulni} borítani fogyni izzó, izzadni 
bosszú fújni iz (sapor) 
botkó, bütyök fúlni, fojtani Járni 

f Csalit fúrni *j° 
csalni, csel fürt *j'óni 
csapni * Gázolni jutni 
cselekedni * Gyűlni, gyűjteni Kapni 



JELENTÉS VAMBERY Á. MAGYAR-TÖRÖK S Z Ó E G Y E Z É S E I R Ő L . 1 3 1 

kar %Bzaj, szajlani • * tolvaj 
káromkodni szál tö (töve) 
ki (quis) * szirt törni 
kor szökni tudni 
köszönni szűnni * tusakodni 

* Menni * Tagadni * tűrni 
mi (quicl) %táj Ügy 
mi (nos) tanulni, tanítani ülni 

* Okrándani taraj * üzenni 
Öcs * tegnap Vágyni 
öröm tekerni vaj 

*Sdr tele, telni -vei 
serény temetni vélni 
sók *tér * vezetni 
sor teremteni vol- (volt, vala) 

* sérv tiporni, tapodni 

Az íme elésorolt ugor-török ösrokonsági szóegyezések (szám
szerint 122) természetesen csak egy töredékét teszik azon nyelvha-
soníítási készletnek, melynek tüzetes tárgyalásához egyedül szolgál
hatnak ndatokúl, azt a töredéket t. i., mely az ugor nyelvek ré
szén a magyar nyelvből, és innen is nem épen rendszeres kuta
tás mellett, volt meríthető. De így is, és nem tekintve egyesek (*) 
kétességét, érdekes egybevetni ezen ősr. egyezések sorozatát a fen
tebbi török-magyar kölcsönvételi egyezésekkel azon arányra nézve, 
melyben mindegyikben bizonyos szónemek állanak egymáshoz, t. i. 
az igék a névszókhoz. Míg ugyani? a fentebbi 146 kölcsönvétel 
közt igét illető csak 14 van 12) ; a 122 ösrokonsági egyezések közt 
találkozik ilyen 56, és pedig legalább 30 olyan, mely nem esik * 
alá és fontosabb igefogalmakra vonatkozik l 3) . A kölcsönvétel 
ugyanis első sorban csak névszókra szokott terjedni, sokkal ritkáb-

12) E z e k : aratni, gyaratni, gyúrni, írni, késni, b'rleni, csavarni, seperni, szánni, 
szórni, szűrni, tűnni, tűrni, ugrani; (tökéileni, bájolni m in t csak m a g y a r képzésű 
denominativumok természetesen nem számíthatók be). 

13) I l y e n e k n e k t e k i n t e m e z e k e t : aludni, ártani, ázni, bízni, borulni (borítani), 
csalni, cselekedni, csapni, dagadni, dugni, emni, érni, fedni, fogyni, fúlni, fúrni, hagyni, 
hajlani, járni, jutni, kapni, szökni, szűnni, tanulni (taivt'tani), tekerni, félni, temetni, 
teremteni, törni, tudni, ülni, vágyni, vélni, vol- (volt, vala), 

9* 
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ban igékre, s a hol ez utóbbi eset kimutatható, mindenesetre az il
lető nyelvek szorosabb vagy huzamosabb érintkezésére enged kö
vetkeztetni. Ily esetet, még pedig sokkal nagyobb mérvben mint a 
magyarnyelv, mutat föl az ugorság részéről különösen a cseremisz, 
mely vagy 80 igét kölcsönzött el a törökségtől (jelesen a csuvasból), 
de szintén egyébként is erősen eltörökösödöttnek mutatkozik (lásd 
Nyelvt. Közi. III, 401—416. 1., s különösen 421—424. 1., valamint 
IV, 87. L). Ezen nincs is mit csudálni: hiszen a cseremisz népnek 
most már 1000 évvel tovább volt török szomszédja minta ma
gyarnak. 

A fentebbi török-magyar kölcsönvételek azonban még egyéb 
tekintetben is tanulságosak. A mint már említettem, összes számuk 
nem megy többre mint 146-re, mely szám azonban még öregbedik 
néhány tudvalevő török-magyar kölcsönvétellel, melyet V. úr mun
kálatábólkifelejtett (p.o. teve, csipa, komló, kender). Ha ehhez még 
hozzászámítjuk is az ujabbkori (oszmanli-magyar) szók jegyzéké
ből, melyet V. úr munkálata végén közöl, a valóban török eredetű 
és valamennyire jelentékény szókat (körülbelül ezeket: csizma, csu
ha, kalauz, kazán, majom, szatócs) és bár olyanokat is, melyek csak 
szláv közvetítés mellett kerültek a magyarba (a milyen amúgy is 
van már egynéhány a fentebbi I. szakaszban tárgyaltak között), p.o. 
delia (dalia): &z összes török-magyar kölcsönvételek száma még
sem haladja meg a 160-at, s így körülbelül c s a k f e l é t t e s z i 
azon szóknak, melyeket a magyar nyelv a s z l á v s á g t ó l k ö l 
c s ö n z ö t t e l . Ebből bátran lehet következtetni, hogy a magyar 
nép soha sem állott oly huzamos és szoros érintkezésben a törökség-
gel mint a szlávsággal. 

Egyes kölcsönvett török szóknak magyar alakja ezenkívül 
eléggé határozottan azt is láttatja., hogy a törökségnek melyik része 
szolgáltatta főleg a magyarnak e kölcsönöket. Tudni való, hogy a 
török nyelvek közt van egj^ mely nagy terjedelemben fejtette ki 
a z : r-féle hangváltozást, s ez által ezen nyelvek közt ugyanazon 
hangalaki jellemet nyerte, mely az indogermán nyelvek közt p.o. sa
játja a latinnak (v.ö. aurotfi ebből: ausosa; -árum, -orum gen. plur., 
a passivum vég r-je, p.o. amor,'amatur, amantur stb.; a comparati-
vusban : major, -oris stb.; ws-végű neutrumok: genus, gmeris stb. • 
számos tőszó : uro, nurus, vírus stb.), vagy a skandináv nyelveknek. 
A csuvasnak e sajátságát, melyről Nyelvt. Kőzi. III, 236. 243. 11. is 
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van szó, észlelhetjük ilyen példákban: csuv. pirá = osz. bize, tat. 
bizge nekünk; sira = osz. size, tat. sizge nektek; sak'ir = sekiz 
nyölcz; tux'ur = dokuz kilencz ; vutur = otuz harmincz 5 -sir = -si2 
-talan, -telén; p r == k'iz leány; ior ~ kaz lúd; ĵ VZe = k'iz'ií vörös ; 
2?«r — buz jég; ftwr = . güz ősz (autumnus); ÍMÜCIT = tuz só ; sor ta
vasz — jaz nyár, suvar = afiz száj ; sür =zjüz száz; cir =• diz 
térd stb. — Ámde szintén r-es alakkal, köz-török s-es alak ellené
ben, vannak a fentebbi török-magyar kölcsönvett szók közt ezek : 
borjú, gyűrű, iker, írni, karó, ökör, szűrni, tenger. A magyar nyelv 
különben nem ismer ilyen z: r- féle hangváltozást, valamint a többi 
ugor nyelvek sem fej tették azt ki ; képtelenség volna azt vélni, hogy 
a magyar nyelv csak egynéhány a törökségtöl kölcsönvett szóra al
kalmazta volna e hangváltozást. Tudva tehát, hogy ez már a török-
ség terén mehetett végbe, t. i. a törökségnek azon részében, mely
nek mostani képviselője a csuvas nyelv, mely e hangváltozást hatá
rozottan kedveli: nem lehet többé kételkedni, hogy a magyar nyelv 
az említett szókat már is r-es alakban vette át, még pedig ugyan
csak közvetlenül a csuvas nyelvből, illetőleg a törökségnek azon 
már akkor jó idő óta külön vált részétől, melyből a Volga mellé
kén ránk maradt a csuvas nép és nyelv, s melyet bár ó - c s u v a s 
nak nevezhetünk. 

A csuvasra, illetőleg ó-csuvasra, mint a magyarnak közvetlen 
török kölcsönadójára mutat azonban még egy másik a fentebbi köl-
csönvételekböl meríthető hangtani kritérium. Sajátsága ugyanis a 
csuvasnak, hogy köz-török -ak, ek, 'ik, ik, uk, ük-íéle névszóvégek 
helyébe gyakran a gutturalis (k) elkoptatásával a, e (a), 0, ö (ü)-t 
teszen, p.o. es.pola hal = bálik; tápra föld = toprak; yplya fül = 
kulak, kulyak ; tója bot = tájak; pirá fark = kujruk, circi szív = 
jiirek, porne ujj == parmak, inâ tehén = inek, süpre seprű (hefe) 
•=iseprek; turo csúcs = doruk; saro madárfi, kölyök = jauruk, 
jauru; sürö gyürü = jüzük stb. A tör.-magyar szók közt pedig van 
nem egy olyan, mely török ak, ek stb. -&-val való szóvég ellenében 
ó, ö (ú, ű)-\ mutat föl, p.o. borsó, bölcső, gyürü (gyűrő), gyüszű 
(gyüszö), hajó, kancsó, karó, koporsó, olló ÛLemke-ottâ), tanú (tanó), 
túró, ünö. Magának a magyar nyelvnek hangalakulási hajlamaiban 
egy elétalált k-s szóvég eltűntetésére semmi indító okot nem talá
lunk; azt hiszem tehát, hogy a fentebbi török-magyar szók ó, ó'-je 
szintén csak az illető török szóknak a csuvas nyelv terén végbe-
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ment változatán alapszik, mely ha még nem is hozta volt elé a mai 
csuvas a, a (o, ö) szóvéget, de mégis már az ó-csuvas korban elej
tette volt a köz-török szóalakbeli vég k-t. Hihetőleg az ó-csuvasban 
a mai a helyett meg au volt, mely ak helyett legközelebb agf a/ból 
lett. A fent említett szók közt kettő van, mely amúgy is már csu
vas hangalakulást láttat (2-ből lett r-t) : gyűrű, karó; csakis illő te
hát, hogy ugyanarra lehet visszavezetni az ó, ö (ü) szóvéget is. V.ö. 
még: borsó — csuv. jmrza, seprű = csuv. süpre, ünö '=• csuv. ina, 
disznó = s'isna, tiló -5= tila, sarló =?= csuv. sorla. 

Még tekintetbe jöhet, noha nem lehet rá nagy súlyt fektetni, 
hogy a csuvas a köz-török k-t mélyhangú szók elején rendesen j^-vá 
változtatta, s hogy a török-magyar kölcsönvételek közt tör. k elle
nében h-val lépnek föl: hajó, hangya, homok. Lehet hogy e változás 
is még az ó-csuvast illeti (v.ö. hajó, csuvasos o-val), de az is, hogy 
önállólag a magyar hajtotta azt végre. 

De viszont az ó-csuvas nyelv hangtani állására is engednek 
a török-magyar kölcsönvételek némi következtetést. A m. szél (ven-
tus) ugyan már visszatükrözi azon s-t, melyet a mai csuvas több
nyire a köz-török szókezdő j helyébe tett. Ámde a m. gyűrű szó még
sem válhatott sürö-höl, hanem föltesz még egy ó-csuvas jürö, vagy 
bár cföro alakot • szintígy nem lehetett a m. ír- ige a mai csuv. sir-
ból, hanem csak egy j'ir-íéle alakból. Következik ebből, hogy a ma
gyar kölcsönvételek korában szókezdő tör.J-nek sziszegösítése (%, 
£, s) még nem, vagy legalább még nem általánosan fejlődött ki az 
ó-csuvas nyelvben. — Szintígy a magyar borjú, borsó, bölcső szók a 
mellett tanúskodnak, hogy az ó-csuvasban még nem történt meg a 
szókezdő török 6-nek p-vé keményedése, mely nagy terjedelemben 
a mai csuvast jellemzi. 

Egyéb a fentebb elésorolt török-magyar kölcsönvételekből 
az ezelőtt több mint 1000 évvel a törökségtől (illetőleg ó-csuvasság-
tól) kölcsönvevő magyarság miveltségi állapotára vonható követ
keztetésekbe ez úttal nem ereszkedem. E tárgyban, hogy elhamar
kodott állításoktól óvakodhassunk, tüzetes nyomozás kívántatik, 
mely egyszersmind az egész ugorságra is terjed ki. 

BUDENZ JÓZSEF. 
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Pótlék és igazítás. 
Az I. szakaszba (78. 1.) még fölveendő: borz : osz. borsuk, cs; 

porsuk borz; [köles.]; — m. csavarni (79.1.) az alakilag igen közel
álló csuv. saver- = osz. Üevir- ige szerint helyesebben [köles.]. — 
Hogy a csuv. %ii „kard" (lásd kés alatt, 103. 104. 11.) csakugyan 
egy a tör. MV| szóval, abban is nyer bizonyítást, hogy a csuvas szó
kezdő i általában csak mélyhangú török szók kezdő fc-jának (jjj) 
felel meg, k'il'i% pedig mélyhangú (V-val, nem i-vel való); csakhogy 
a csuvas némely ily szót, melynek vocalisa V volt, még utólagosan 
vitt át a magashangúságba. p.o. yir leány = tiiz • yir mező = k'ir; 
yil tél = tiís (l: s különös csuv.-tör. hangviszony). Ellenben magas
hangú török szó kezdő fc-ja ((J) a cs avasban is megmarad &-nak, 
habár mélyhangúvá vált is a szó : csuv. kol- nevetni = kül- (osz. 
gül-), kor- látni = kör- (osz. gör-)? kuk gyökér = kök. 

B. J. 



-

LATIN FORDÍTÁSAINK S A LATINOSSÁGOK. 

Hogy nyelvünkben nagy számmal vannak a szabálytalansá
gok s idegenszerűségek, azt, sajnos, nem szükség bizonyítgatnunk ; 
hisz annyi s oly komolyan feddő hang emelkedett már ellenök, 
hogy az otalgiában szenvedők is meghallhatták volna. A csodálatos 
azonban az, hogy mind ennek ellenére nem hogy vesznének, pusz
tulnának, hanem mint a hydrafejek egy helyett párosával teremnek. 

Leginkább két nyelv az, melyekből az avatatlanoknak sajná
landó buzgalma idegenszerűségekkel áraszt el bennünket, azáltal, 
hogy vagy föl nem képes ismerni, vagy félreérti a népszellemnek 
sajátszerű nyilatkozását. E két nyelv a német és latin. 

Ha egybevetjük e nyelvekből készült fordításainkat, s monnó 
csoportot a részrehajlatlan kritika szemüvegén át vizsgáljuk, az 
eredmény hasonlíthatatlanul német fordítóink javára üt ki; mert míg 
ezeknél nem egy sikerült dolgozatra akadunk, addig latin fordítá
sainkban, még az aránylag jobbakban is, a szabatosság igen sok 
helyütt csak hiányjel alakjában fordul elé; nagyrészök pedig épen 
minden bírálaton alul áll. 

Hogy szavaim nem túlzottak, arról pár, rövidke idézetnek 
egyszeri, futólagos meghallgatása után is eléggé meggyőződhetik 
mindenki. 

1. „CorneliusNepos munkái," Fordította s magyarázó és hely
reigazító jegyzetekkel ellátta ifj. Schiefner Gyula. Themistocbs. 
I. fejezet. 

„Themistocles, Neocles fia athenei. Ifjúkori vétségeit nagy 
jelességek által tette jóvá, úgyhogy ki sem tétetik elébe, s hozzá 
hasonlónak is kevesen tartatnak. A ki midőn kevéssé felelt meg 
szülőinek, minthogy mind nagyon is kicsapongóan élt, mind vagyo-
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nát elhanyagolá, atyjatói kitagadtatott. De e szégyen nem sujtá őt 
le, sőt buzdítá. Mert midőn belátá, hogy azt csak a legnagyobb 
szorgalommal törülbeti el, egészen a köztársaság ügyeire fordítá 
erejét, többet gondolván barátjai s jóhirével." 

2. „Cicero beszéde" Msnailms törvényjavaslata mellett. Szónok-
latilag taglalá Pintér Imre, premontrei szerzetes kanonok, s táblabíró. 

1. §. „Quiritek! jóllehet a ti számos gyülekezetetek mindig 
fölötte nagyon örvendetes szemléletnek, e hely padig indítványo
zásra legtisztességesebbnek, szólásra meg igen díszesnek látszik is 
előttem: mindazáltal a dicsőségre vezető eme fokhoz, mely mindig 
csak a legérdemesebbeknek állott nyitva, följutásomat, nem annyira 
hajlandóságom hiánya, mint ifjúságom óta gyakorlott munkássá
gom tiltotta. Minthogy ezelőtt, részint ifjúságom miatt, részint mi
vel oly véleményű valék, miszerint itt mást semmit, mint nagy 
észtehetséggel, szorgalommal egész a tökélyig kidolgozott beszédet 
adhatni csak elé, eme nagy tekintélyű szószékre föllépni nem bá
torkodtam : lekötelezettnek tartam magamat barátaim szükségei
nek föláldoznom minden időmet." 

3. „Virgilius Aeneise." Fordította Vajdqft József. Első ének, 
1—13. 

„Fegyvert és azon férfit éneklem, ki hajdan isteni végzetből 
megfutamodva Trója partjáról Italiába és Lavia partra jöt t ; sokat 
hányatva földön és vizén az istenek hatalma által kegyetlen Junó 
emlékező (feledhetlen) haragjáért; sokat szenvedett háborún is, míg 
alakította a várost, és isteneket ^hozott Latiumba, honnét a latin 
nemzet és az albai atyák, és Róma magas falai. 

Musa, említsd okait, isteni akaratának,, mely sértése miatt, 
vagy mit fájlalva kényszerítette az istenek királynője az ily jám
borság által jeles férfit annyi veszélyt szenvedni, annyi bajt kiál
lani '? oly nagy harag van-e az égiek szivében." 

Úgy hiszem, ennyi elég leszen izlelőnek, hogy megtudjuk, 
minő édességű az a méz, mely aranyszáju-szentjánosainknak ajká
ról kifogyhatatlan cseppekben csordogál alá. S ilyen zamatos, jóizü 
szórendtől, ily találó, velős kifejezésektől, ily meglepő, nem várt 
mondatszerkezetektől csak úgy duzzadnak mindenütt a sorok. 

Ha ezt látva, hallva, komolyan fontolóra vcrzszük, hogy e 
művek a legcsekélyebb benyomásra is olyannyira fogékony ifjú 
sarjadéknak képezik első szellemi táplálékát, a ki azokat nem csu-
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pán futólag olvassa, hanem nagy része pazar szorgalommal be is 
tanulja, lehet-e akkor csodálkoznunk, hogy az idegenszerűségek 
napról napra mélyebb és mélyebb gyökeret vernek a nyelvben s 
kiirtásuk annyi bajjal, oly nagy fáradsággal van egybekötve ? Re
cens servabit odorem testa diu. 

Á bajt tehát orvosolni kell, orvosolni addig, míg nem késő, 
és pedig gyökeresen. E czélunkat pedig úgy fogjuk elérni legbiz
tosabban, ha az ügyes, eszélyes orvos eljárását követjük, a ki min
denekelőtt a betegségnek forrását iparkodik felismerni. 

Melyek tehát a bajnak okai ? 
Az első és egyik fő ok azon balhit s általános meggyőződés, 

hogy mi csodaszépen tudunk latinul; a ki képes hibátlanul decli-
nálni s conjugálni s a mellett egy garmada latin szót zsebre rakott, 
az már — tisztelet a kivételeknek! — legalább is Pythiának kép
zeli magát, a kinek Apolló Cicerónak nyelvén önti fülébe a jelen, 
múlt, s jövőnek minden bölcseségét. További okai, hogy e téren 
egyáltalában nincs semmi felügyelet; hogy nincs magyar syntaxi-
sunk, legalább olyan nincs, a minőnek kellene lennie; hogy latin 
grammatikáink nem egyebek német fordításoknál s hozzák azt, a 
mit ezek adnak, sem többet, sem kevesebbet; kell-e az mind nálunk 
is, a mi ott van, szükséges volna-e sok. olyasmit felhozni, a mi azok
ban nincs meg, arra az atyáskodó természet elfeledett nekik útba
igazítást adni. 

Ezek azonban csak másodrendű tényezők; a bajnak fő oka 
azon körülményben rejlik, hogy fordítóinknak tetemesen nagy 
része sohasem iparkodott felismerni azon erőket s eszközöket, me
lyekkel a latin nyelv gondolatainak kifejezésére rendelkezik. A 
gondolatalakítás törvényeit megfigyelni, a sajátságokat kutatni, 
egybehasonlítani azon eseteket, a melyekben a latin megegyez s 
ismét a melyekben eltér a magyartól, szóval a nyelv szellemét átér
teni, abba behatolni, ez azon követelmény, a melyet latin fordítóink 
vagy egyáltalában nem ismernek, vagy ha ismernek, czélszerűnek 
tartják ignorálni; mert azon eljárás, amelyet ők követnek, oly 
egyszerű és kényelmes, hogy a legcsekélyebb fejtörésbe sem kerül. 
„Continuatio conwnctioque naturae : A természetnek folytatása és 
összekötése", gyanúsan hangzik ugyan, de az nem baj ;' a czél el van 
érve: az ember mint latin fordító idővel csak belekerül egyik-má
sik irodalomtörténetbe s megvan a halhatatlanság. 
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Ezen értekezés rövid kivonata egy készülőben levő munká
nak, melynek czélja a latin nyelvet a magyarral egybehasonlítva 
tárgyalni, annak sajátságait részletesen felsorolni, s fó'leg a syntac-
ticai eltéréseket behatólag ismertetni; itt tehát csak a felötlőbb 8 
gyakoribb alkalmazású sajátságokat említjük fel, s azokat különö
sen, melyek nyelvünkre ráerőszakolva már általános használatnak 
az irodalomban. 

.i 
I. Főnévkezelési sajátságok. 

a) A z a r t i c u l u s . 

1. §. A magánálló latin főnév, pl. lupus, a fogalmat három 
különböző árnyalatban tünteti elé, ugyanazt fejezi ki, a mit a ma
gyar : farhas, egy farkas, a farkas; más szóval a latin az articu-
lusnak olyszerü használatát, minővel, bogy mást ne említsek, test
vérnyelve a görög bír, nem ismeri. Ezt mindegyikünk tudja; ke-
vésbbé ismeretes azonban, hogy mi módon segít e hiányon oly ese
tekben, midőn akár a határozott, akár a határozatlan articuluson 
nyomaték fekszik. 

A határozott articulusnak pótlása a több eset közöl leggyak
rabban az ille, mutató névmás segélyével történik; névszerént ak
kor, midőn valamely tárgy már egyszer említve volt; pl. (Cic. Ver. 
IV. 3.) „Verum ut ad illvd sacrarium redeam : De hogy visszatér
jek a kápolnára." (Tac. Germ. XIV.) „Exigunt principis sui libe-
ralitate iílum bellatorem equum, illám cruentam frameam : Fejedéi-
mök bőkezűségétől elvárják a harczi mént, el a véres kopját." Ta
citus fordítójának elkerülte figyelmét e sajátság ; a mint illető helye 
bizonyítja: „Fejedelmök bőkezűségétől követelik ama harcziaspa
ripát, ama vérengző dárdát." Egészen egyező példa evvel a sok 
közöl Jókainál a következő : „Bélteki megkapta az amerikai leve
let, megkapta a bizományt is a hajfürttel és a csatatéri porzóval." 
(Szer. bol.) 

2. §. A nyomatékolt határozatlan articulus kifejezésére tulaj
don nevek mellett két eszközzel rendelkezik a latin nyelv; egyik 
ismét az ille névmás/ a másik a többes szám. (Cic. Verr. IV. 2.) 
„Ille L. Mummius hunc marmoreum Cupidinem non attigit: Egy 
L. Mummius nem mert a szóbanlevő márvány Cupidohoz nyúlni." 
(Cic. Cato M. VI.) „Ceteri senes Fabricii, Curii, Coruncanii, quum 
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rempublicam consiliis et auctoritate defendebant, nihil agebant ?: 
Hát a többi öreg: egy Fabricius, Curius, Coruncanius, semmit sem 
tettek, midőn az álladalmat tanácsadással s befolyásukkal gyámo
lítottak?" Fábián, különben egyike a leggondosabb fordítóknak, 
kevésbbé szabatosan imígy tette át e helyet: „Úgy a többi öregek 
is : a Fabriciusok, Curiusoh, Coruncaniusok, mikor a köztársaságot 
tanácsukkal s tekintélyűkkel védették, semmit sem tettek-e?" 

b) A n e m . 

3. §. Hogy a magyar a latinnal épen nem áll semmi rokon
ságban, egyéb jelenségeken kivűl világosan bizonyítja azon tény 
is, hogy a tárgyaknak nembeli meghatározása egészen kivűl ma
radt figyelmének körén; ebből következik, hogy kifejezéseiben a 
nembeli differentiákat nem is veszi számításba. Hogy nem veszi 
számításba? Kérdezzük meg csak a latin fordítókat! (Cic. Rosc. A. 
XXVII.) „Vita rustica parsimoniae magistra est: A mezei élet a 
takarókosság anyja", oktat bennünket Sárváry fordítása; de maga 
elfeledi, hogy magistra nem anya, hanem tanítónő, vagy helyeseb
ben tanító, vagy még helyesebben : a takarékosságnak iskolája. 
(Nep. Epam. 10.) „Neque verő stirps potest mihi deesse; namque 
ex me natam relinquo pugnam Leuctricam : De utódom nékem nem 
hiányozhatik; mert mint leányomat hátrahagyom a Leuctra melletti 
csatát11 — mondja ifj. Schiefner Gyula Epaminondasa Pelopidas-
nak. „Kisded korában Massilia volt az ő lakhelye s tanulmányai 
oktatónéja." Télfy (Agrícola). 

4. §. Csak két eset van, mely e szabály alól kivételt képez s 
melyekben a magyarban is tekintetbe kell vennünk a nemet; s 
ezek, midőn az állatvilág individumairól van a szó s vagy hang
súlyozva van a nem, vagy ellentét viszonyában állnak az egyedek 
egymással; pl. (Liv. I. 4.) „Lupa ad puerilem vagitum cursum 
flexit: Egy nőstény farkas a gyermeksírás felé vévé futáaát." Aen. 
VI. 262—269.) „Tantum effota antro se immisit aperto; lile ducem 
haud timidis vadentem passibus aequat : Csak ennyit szóla s a bar-
langnyilásba bocsátkozok; a hös (vagy : Aeneas) bátor, egyenlő 
léptekkel követi kalauzát." (Verg. Aen. IV. 362.) „Talia dicentem 
iamdudum aversa tuetur : Ezen beszéd alatt a királyasszony félol
dalt szegzi vala rá tekintetét." Szabálytalanul járt el tehát Vajdafi, 
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midőn ez utóbbi helyet ekként tette át magyarra : „Mig így szól, 
ö már régen elfordulva nézte." Különben ő nem az egyedüli mun
kás, a ki ültet ott, a hol gyomlálnia kellene, s viszont nyes, mikor 
oltásra volna szükség; megteszik azt a többiek is, még pedig na
gyobb részt következetesen; sőt a német fordítóknak egy része is 
szövetségre lépett velők, s így a mit az egyik véletlenségből elmu
laszt, a másik nemes buzgalommal rögtön pótolja. Pedig az a ment
ségük sem lehet., hogy nem voltak figyelmeztetve rá ; Hunfalvy 
már a múlt évtized kezdetén megrótta a „Die sonne, die himmels-
königin : A nap, az ég királynője"-féle nevetséges germanismust. 

c) A s z á m . 

5. §; Nyelvünknek a latintól eltérő ama sajátsága, hogy a meny
ük iségnevek mellett egyes számot használ, eléggé ismeretes; s azt ez 
alkalommal nem is tartjuk szükségesnek bővebben fejtegetni. Nem 
lehet azonban hallgatással mellőznünk azon számbeli különbséget, 
mely oly szerű birtokviszony kifejezésénél áll be, midőn egy a bir
tok, de ez több vagy minden birtokosnak külön-külön megvan. A 
latin az iílyen birtokot többes, de a magyar egyes számmal fejezi 
k i ; pl. Az embereknek lelke, teste; áfáknak törzsöke, dereka, teteje; 
e hegy éknek nagysága; a könyveknek ezíme stb. Ezt már egy ízben 
más helyütt említettem, s fölöslegesnek is tartanám újólag emléke
zetbe hozni, ha e latinszerű többesnek alkalmazása újabb és újabb 
tért nem foglalna el irodalmunkban, úgyannyira, hogy már nem 
csak a latin fordítók s a napi sajtó, hanem még tekintélyesebb 
íróink közöl is többen széltiben ezt használják. így mondja Jókai: 
„A fölállított sorok tiszteikedve hajták meg kardjaikat előtte, a 
jobbágyok kalapjaikat lóbálták." (Erd. ar. kor. II.) „A szemközt 
jövők fejeiket félrefordítják." (Szer. bol. IV.) ,,Az új miniszterek 
kezdenek székeikbe belemelegedni." (Reform. 1870. febr. 20.) 

d) A h i á n y z ó f ő n e v e k p ó t l á s a . 

6. §. A latin egyike a legerősebb vonású, legélesebb jelleggel 
biró individuumoknak. A tényezők, melyeknek összevágó hatása 
alatt szülemlettek meg a mi szemünkben olyannyira felötlő sajátsá
gai s melyek által kifejezései a mi nyelvünkétől annyira elütő ala
kokban jelennek meg, a következők : 
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, 1 . A nagy időhézag, mely a két nyelvnek létezési korszaka 
közt fekszik. A latin nyelvnek virágzása óta már innen-onnan két
ezer év fog lefolyni; hogy mily nagy változás állott be azóta az. 
erkölcsi világnak minden rétegében, mindegyikünk tudja. Egészen 
más politikai, vallási s társadalmi intézmények és szokások, a tudo
mánynak óriási haladása, mind oly mozzanatok, melyek a két 
nyelv közt fekvő távolságot tetemesen nagyobbítják. Új fogalmak, 
nézetek s kifejezések támadtak; a mi még hajdanában határozat
lan, ingatag, mozgó volt, az ma már korlátok közé szorítva, meg-
állandosítva van. Az ily módon keletkezett diíferentiák csakis a 
két különböző szemléleti alapnak egybevetése által'egyenlíthetők 
ki s pedig akként, hogy az egyik nyelvben előforduló fogalmi s 
kifejezési sajátság számára aequivalenst keresünk a másikban. A 
szószerénti fordítás ily esetekben tehát még egy Plató ajkát is mo
solyra derítené. Például Plautus „Trinummusának" következő helye 
(596—598): „Ecfugietex űrbe, ubi erunt factae nuptiae: Ibitstatim 
aliquo in maxumam maiam crucem Latrocinatum, aut in Asiam aut 
in Ciliciam" olyan Vajdafi-féle stílusban minő szépen hangzanék: 
Kiszalad a városból, a hol meg lesz téve a menyekző : el fog menni 
mindjárt valahová a legnagyobb gonosz keresztre rablásra vagy Ázsiá
ba vagy Ciliciába!" Pedig ha a kellő aequivalenseket helyettesít
jük, akármelyik modern szolga bízvást elmondhatná: „Mert az szent, 
hogy a menyekző után menten megszökik a városból s valahová po
kolba Ázsiába vagy Ciliciába megy s felcsap zsoldosnak." Vagy ve
gyük fel e magyar szót „lovagu; ez meglehetősen fedezni fogja bár
mely esetben a latin equesi; de már megfordítva az utóbbi szűkebb 
körénél fogva elégtelen amannak jelölésére; ha pedig még egy lé
péssel tovább megyünk s a „lovagiasságot"' akarnók latinul kife
jezni, akkor az eques-nek teljesen háttérbe kell szorulnia s egészen 
más erőket kell alkalmazásba hoznunk. A lovagiasságban, a mint 
azt ma értjük, három oldalt különböztetünk meg : a bátorságot, el
szántságot, — a becsületességet, szavatartást — s az előzékenysé
get, szívességet. Ezen három párnak egy-egy tag]a fogják tehát ké
pezni a segédeszközöket, melyekkel az idézett szót a latinban tel
jesen kifejezhetjük körülbelül ily formán : promptus et integer et ci-
vilis animus. Nem volna-e tehát éles viszásság, föltéve, hogy e burok 
alatt az említett férfias tulajdonság lappangana, azt ekként tenni 
át magyarra: Serény; feddhetetlen és leereszkedő lélek f Pedig hány 
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illyen megállapodott, határozott alakot nyert mai fogalom rejtezik 
gyakorta a mozgó, szélesebb s ha szabad úgy szólnom, laposabb la
tin kifejezés alatt. „Novis rehus sludens" Cicerónál (Cat. I. 1.) s „no-
varumrerum avidvs." Sallustiusnál (Jug. 19.) mindakettő egy fogal
mat fejez k i : azon osztályát a polgároknak, a kiknek a fenálló álla-
dalmi intézmények s kormányforma nem tetszenek s azoknak meg
változását óhajtják vagy elé is készítik. Sárváry Cicerójában vlá-
zangást szitó", Vojdisek Sallustiusában „újításra vágyó" áll; pedig 
az első nem egyéb, mint „felforgató" vagy az új képzésű „forradal-
már", a franczia „revolutionair", a német „toilhler"; az utóbbi pe
dig „elégedetlen" „malcontent" . . . Ciceró a maga pártját Catilina s 
czimborái ellenében következetesen a „honi11 szóval jelöli (Sárváry-
nál „jók"); csak a kérdést kell helyesen felállítanunk, s a felelet 
rá magától jő. Miként keresztelték el az újabb idők kormányférfiai 
minden egyes alkalommal azokat, a kik jó vagy jónak hitt terveik 
kivitelét helyeselték vagy gyámolítottak? .AJó érzelműek" nGutge-
sinnte" . . . „Paucorum superbia" (Sall. Jug. 31.) Memmius szájában 
nem más, mint Dózsáéban a „dölyfös oligarchia" — Vojdiseknél „né
melyek pajkossága." . . . (Nep. Álc. 5.) „Erat popidi potentiae non 
amicus.et optimatium fautor: Arisztokrata vala s ellensége a demo-
cratiának — Schiefnernél: „A néphatalomnak nem barátja, ellenben az 
optimatok kedvelője" —• Czuczornál; „A néphatalomnak ellensége s fő
emberek barátja." . . . (Nep'. Thras. 3.) „Lex oblivionis: Amnestia, köz-
bocsánat;' — Schiefnernél és Czuczornál: „Feledés törvénye'1... (Tac. 
Ann. I. 2.) „Novae resLl és „ille rerum status" mindakettő ugyanaz, 
a mi a mai: „ Ujabb politikai viszonyok, helyzet, fordulat" — Mihály
nál „új dolgok" s „a dolgok ez állása." A porosz fegyvereknek vá
ratlan diadala után a bécsi lapok egyikében olvastam ilyen novus 
ordo rerum-féle, határozatlan kitételt: „neue ordnung der dinge"; s 
íme alig harmad- vagy negyed nap múlva már két magyar lap is 
kedveskedett olvasóinak ezzel a lapos „dolgok új rendje" kifejezés
sel, midőn & politikai helyzet változásáról szólott. A sok, számtalan 
ide tartozó eset közöl csak kettőt említünk még fel. Vegyük Caesar
ból a következő helyet (Bell. Gall. II. 8.) „Hoc facto duabus legio-
nibus in castris relictis, ut, si quo opus esset, subsidio duci possent, 
reliquas sex legiones in acie constituit"; s kérdezzük meg, nem a szak-
férfiakat, hanem akármely értelmes embert, van-e a mai hadtudo
mánynak bizonyos, meghatározott kifejezése vagy is^müszava azon 
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csapatok elnevezésére, a melyeket, hogy Caesar kifejezésével él
jünk, a hadvezér egyelőre nem állít csatarendbe, hanem szükség * 
esetére tart fel, hogy később a körülmények szerént alkalmazhassa,; 
s a felelettel senki sem fog habozni : ezek azon csapatok, melyeket 
a mostani katonai nyelv „tartaléknak" nevez. A királyság a latin 
nyelv virágzásának fénykorában minden intézményével s függelé
keivel csak hírből volt ismeretes a rómaiak előtt; s egy pár ide 
vágó kifejezésnek mégis akadunk nálok, ha nem is magvára, de 
legalább burkára. így Cicerónál (Verr. IV. 27.) a „reges Syriae 
(királyi herczegek vagy királyfiak), qui regnum ad se jjertinere ar-
bitrantur" ugyanaz, a mit a mai történetírók állandóan „trónköve
telőnek, trónkeresőnek" mondanak. Tacitus (Ann. VI. 50.) az „ud
vari orvost" ekként írja körül: medicus regere valetudines principis 
solitus. Sőt még a „dispositionsfond"-nak aequivalensét is megtalál
juk Tacitusnál (Ann. 1.11.) „Necessitates ac largitiones: a szükséges 
(rendes) kiadások s a rendelkezési alap." 

2. A második tényező, melynek a latin nyelv sajátságainak jó 
halmazát köszöni, az objectiv eléadásban fekszik; míg az újabb 
nyelvek annyira saturálva vannak abstract kifejezésekkel, hogy 
már alig vágyunk képesek öt-hat sort leírni képek nélkül. íme egy 
rövid példa: 

„Konyecz jó taktikának tartotta Gierig urat tolni maga elé, 
gondolva, hogy az megszentelt fejű ember; s szava többet ér Bécs
ben, mint száz lovaskapitányé; az már egyszer leszállította Föhn-
wald urat a nyeregből, majd most is elbánik vele; csak annak men
jen neki." {Jók. Szer. bol. IV.) 

E momentum nem kevésbbé sok eltérést szül nyelvünk és a 
latin közt s tetemesen nehezíti a fordítást akár latinból magyarra, 
akár megfordítva. Mi azt mondjuk: gyermek-ifjú-féríi koromban, a 
latin : puer, adulescens, iuvenis; mi: Apafi fejedelemsége idejében, 
Kossuth kormányzósága korában, Hunyadi vezérlete alatt, a latin: 
Cicerone conside, Vérre praetore, duce Hannibálé ; mi: A király csa
pat] ával Horvátországba érkezek, a latin : Pelopidas legátus in Per
sas profectus est ; mi: fiatalság, polgárság, papság, katonaság, a 
latin adulescentes, cives, sacerdotes, milites; mi: hja, ilyen a világ, 
a latin: sic vivitur, sic vita hominum est — nyakába venni a vilá
got: remotissimas terras peragrare. Az egész közönség feláll, éljen-
kiáltás s zajos tapsvihar támad : spectantes consurgunt, feliciter 
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succlamant, vehementissimeqne plauditur. (Liv. II. 10.) Cocles mul-
tis swperincidentibus telis incolumis ad suos tranavit: Cocl. a sza
kadó nyílzápor daczára minden baj nélkül átuszék övéihez. (Liv. 
II . 27.) Plebi crescunt animi: a nép vérszemet kap. (Just. I. 8.) 
Hostes recenti victoria exsultantes: a még gyözelemittas ellenség. 
(Ciö. Verr. IV. 13.) Quidquid illis placuerat, perdendum erat : a mi 
egyszer ezeknek megtetszett, arra hátran keresztet lehetett vetni (az az 
ördögé volt). (Cic. Rosc. Ám. 29.) Una merc'ede duas res adsequi; 
egy csapással két legyet, stb. 

Egyáltalában fordítóinknak nem volna szabad szem elől té
veszteni, hogy a valódi római szemléleti mód s a tárgyilagosság 
nagyobbára karöltve járnak; e körülménynek figyelembe vétele s 
a magyar kifejezésnek helyénvaló módosítása bizonyára igen sokat 
csiszolna le azon darabosságból, mely nagy részöket élvezhetet
lenné teszi. 

A sok helyett álljon a következő példa. 
Ha egy eredeti színmüvet végighallgatunk, vagy regényt át

olvasunk, vagy figyelemmel kísérjük népünk eléadását, egyformán 
azt tapasztaljuk, hogy nyelvünk a megszólításokat túlnyomólag a 
beszélő személyek közt fenálló viszony alapjából képezi; mint: 
fejedelmem, királyom, liivem, férjem, feleségem, gyermekem, uram, 
öcsém, bátyám, húgom, barátom stb. stb.; a római ellenben inkább 
a „ki", mint nmiu-nek szempontjából intézi megszólításait; pl. Ci
cerónak Ligariust védő beszédében folyton ezen megszólítást lát
juk alkalmazva „Caesar"; s így többi irataiban is rendszerint a tu
lajdonnevek szerepelnek. Hogy e véget érni nem akaró s gyakran 
rósz helyre szúrt „Caesar, Atticus, Brutusu aztán egyhangú s meg
lehetősen szögletes, kivált ha hozzáveszszük, hogy a latin a nyel
vünkben szokásos birtokviszony kifejezését is elhagyja, azt eléggé 
igazolja a következő pár idézet Cicero Catójának fordításából: 
„Igen sokszor szoktam, Cato, ezzel a Laeliussal itt csodálkozni... 
No biz az, Scipio s Laelius, nem oly nehéz dolog . . . Hanem, Cato, 
nekünk azzal tennél ám még nagy örömet. . . Szivesen megteszem, 
Laelius . . . Biz igen szeretnők, Cato . . . Megteszem, Laelius... Ugy 
van, a hogy mondod, Cato . . . Ez tesz ugyan, Laelivs, valamit 
stb. stb. 

Ezzel azonban nem azt akarjuk mondani, hogy a latin egy
általában nem ismeri a metaphoricus kifejezéseket, mert sok eset-
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ben igen csattanósan s nagy hatással alkalmazza; mi több a két 
nyelv képletei néha találkoznak is, mint: nagyon sántikál ez az 
egész beszéd: sermo claudicat •— fogd he a nyelvedet: conde linguam, 
az élet alkonya: vita occidens, stb.; hanem hogy aránylag erősebb. 
hajlamot mutat az objectiv eléadáshoz. Innen magyarázható meg, 
hogy ha kissé merészebb a kép, azt quidam, quasi, tamquam, veluti, 
ut ita dicam kifejezésekkel enyhíti. Azért a magyarban e moderá
torokat helyesebb mellőzni; pl. (Cic. Lael. 15.) Amici, optima et 
pulcherrima vitae, ut ita dicam, supellex: a barát, az életnek leg-
becsesb, legdíszesebb bútorzata. (Just. II . 6.) Literae veluti templum 
Athenas habent: a tudományoknak Athenae a szentegyháza. 

3. A sajátságoknak harmadik tényezője a latin nyelvnek, 
hogy úgy fejezzem ki magamat, merevsége, conservativ természete; 
mely nem csak hogy minden újításnak legyőzhetetlen gátokat ve
tett útjába, hanem aggodalmában még a nyelvszellem kiegyengette 
ösvényen sem mert határozottabb lépést tenni előre. Bizonyítékai a 
pár árván maradt összetett főnév, némely képzőknek, különösen a 
verbaliáknak, elhanyagolása-, a supinumoknak szórványos alkalma
zása, s ezeknek következtében feltűnő szegénysége különösen a 
főnevekben. 

E hézagot tehát pótolni kellett; s minthogy határozott purista 
létére a szomszédtól nem vehetett kölcsön, maga-magához kellett 
segélyért folyamodnia; az erőket azonban szaporítani nem mervén 
vagy elfeledvén, nem maradt más hátra, mint azokat megosztani s 
különféle czélokra alkalmazni. S e tekintetben valóban bámulatos 
oeconomiát fejtett k i ; melyet azonban tüzetesen megvizsgálnunk 
ez alkalommal nem lehet, de meg nem is feladatunk. Czélunknak 
elérésére teljesen elégséges, ha e kezelési módot főbb vonásaiban 
szem elé állítjuk; a ki ezt apróbb izeiben is ismerni kívánja, azt 
utasítjuk egyebeken kivűl főleg Nagelsbachnak jeles müvére. (La-
teinische stilistik). 

Az eszközöket, melyekkel a latin nyelv hiányzó főneveit pó
tolja, majd magok a főnevek szolgáltatják, majd a melléknevek 
köréből veszi azokat, majd az igékhez folyamodik, majd pedig 
körülírással helyettesíti. 

7. §. 1. A főnevek közöl pótolja a nem a fajt, az abstractum 
a concretumot s megfordítva. Csak egy példát. 

Ternpus. 
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(Nep. Alc. 1.) Quum tempus posceret, laboriosus, patiens, tem
poribus serviens : A maga idejében munkás, kitartó ; a körülmenyek
nek emberé (a körülményekhez alkalmazkodó.) 

(Nep. Ale. 8.) Lysander tempus rei gerendáé non dímisit: Lys. 
a (tettre) kedvező alkalmat nem szalasztá el. 

(Nep. Pel. 2.) Qui quum tempore ipso, quo studuerant, perve-
nissent, domum Charonis devenerunt, a quo et tempus et dies erat 
datus: S pontban a kitűzött időre megérkezenek s szerencsésen elju-
tának Charon házába, a ki meghatározta volt a napot és órát. 

(Tac. Ann. I. 1.) Dictaturae ad temyus sumebantur : Dictato-
rokat csak ideiglenesen vala szokás alkalmazni. 

(Tac. Ann. I. 1.) Temporibus Augusti dicendis non defuere 
decora ingenia: Az augustusi korszak megírására (szintén) találkoz
tak jeles tehetségek. 

(Cic. Verr. IV. 27'.) Ii temporibus reipublicae exclusi per se-
natum agere, quae voluerant, non potuerunt : Hazánk szorongatott 
helyzete (azonban) meggátlá őket s czéljokat a tanács előtt el nem 
érhetek. 

8. §. 2. A melléknevek szintén igen nagy contingenst szolgál
tatnak a főnevek pótlására; nevezetesen a nemetlen vagy úgyneve
zett semleges egyes, különösen pedig a többes szám nem egyéb, mint 
valamely hiányzó főnévnek helyettesítője. (Cic. Verr. IV. 9.) Sünt 
etiam cetera, quae malo integra reservare: Van még több készletem 
is, de ezt későbbre tartom fel magamnak. (Sall. Jug. 31.) Homines 
sceleratissumi, quibus honesta atqueinhowesía quaestui sünt: A leg
nagyobb gonosztevők, a kik kereskedést űznek a becsülettel és gya
lázattal. (Tac. III . 1.) Complentur portus et .jpr omma maris: Megte
lik a kikötő s a tenger széle. 

Többszörié a magánálló főnevek s melléknevek hüvelye alatt 
összetett főnév lappang. (Tac. Ann. II. 82.) Negotiatores laetior.a de 
valetudineGevnvdmc'i attulere: AkereskedőkGermanicusnak egészségi 
állapotáról kedvezőbb hírt hozának. (Liv. II. 11.) Obsidione eifame 
servitia infida transfugiunt: Megszállás és éhség alkalmával (idejé
ben) a hűtelen rabszolgák át szoktak szökdösni. (Nep. Praef.) Non 
eadem omnibus sünt honesta atque turpia : A becsületes gyalázat fo
galma nem minden népnél azonos. 

9. §. 3. Az igének következő alakjait használja fel a latin 
10* 
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nyelv főnevek helyettesítésére : az infinitivust, gerundiumokat; par-
ticipiumokat s supinumokat. 

Példák az infinitivusra. (Nep. Miit. 3.) Nihil putat ipsis uti- . 
lius quam confirmari regnum Persarum: Bajok nézve, nézete sze
rént, semmi sem lehet hasznosabb, mint a perzsa uralom erösbülése. 
(Sall. Jug. 31.) Pars eorum occidisse tribunos plebis, plerique cae-
dem'm vos fecisse pro munimento habent: Többeknek közölök a 
nép védőinek legyilkolása, nagy részöknek a soraitokban véghezr 
vitt mészárlás bástyául szolgál. (Cic. Tusc. I. 36.) Carere igitur hoc 
significat: egere eo, quod habere velis; inest enim vette in carendo: 
A nélkülözés alatt tehát értjük, annak hiával lenni, a mit bírni akar
nánk ; a nélkülözés ugyanis magában foglalja az akarást. 

10. §. A gerundiumok. 
(Just. XI. 10.) Alexander Parmeniona ad occupandam Persi-

cam classem aliosque amicos ad recipiendas Asiae civitates misit: 
Sándor Parmeniot a perzsa hajóhad elfoglalására, másokat barátjai 
közöl az ázsiai városok visszahódítására külde. (Liv. II. 13.) Jacta-
tum de Tarquiniis restituendis: Szóba hozá a Tarquinius családnak 
visszahelyezését. (Tac. Ann. II . 37.) Ista conciUandae misericordiae 
refero: Ezt köny'örületeaségébresztésböl hozom fel. 

A participiumokról s supinumokról bővebben az igéknél. 
11. §. 4. A negyedik eszköz, melylyel a latin főnévi szegény

ségén segít, a körülírás mondatokkal. 
É mondatok a következők: 
a) A relatív mondat. 
(Cic. Verr. IV. 27.) Nationes qui in (alicuius) regno ac di-

cionesunt: vazallné^ek, hűbéresek. (Just. II . 10.) Fratres itaque 
suos, qui ante geniti essent, privatum patrimonium, non regnum sibi 
vindicare posse: Bátyjai tehát igényt tarthatnak a családi vagyonra, 
de nem a trónra. (Curt. I II . 21.) Ipsam fortunam verebatur, nec 
iniuria ex his, quae tribuisset sibi, quam mutabilis esset reputabat: 
Még a szerencsétől is retteg vala s eddigi kedvezményeiből nem alapta
lanul változandóságát következtéié. 

b) okádó s magyarázó mondat. 
(Nep. Epam. 5.) Idem ille Meneclides quum huic obiiceret, 

quod liberos non haberet neque uxorem duxisset: Midőn más alkalom
mal szemére vétó Meneclides gyermektelenséget s nötlenségét. (Caes. 
B. G. II. 1.) Coniurandi has esse causas: primum quod vererentur, 
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ne ad eos exercitus noster adduceretur : Az összeesküvésnek okai 
a következők: először a rettegés, hogy — 

c) Czélzatos és következményes mondat. 
(Nep. Epam. 8.) Sua opera factum contenderent, ut légi non 

obedirent: Hárítsák rá törvényszegésüket.- (Cic. Rosc. Am. 34.J Ve-
reor ne ita hunc videar voluisse sérvare, ut tibi omnino non peper-
cerim: Szeretném annak látszatát elkerülni, mintha én csak is a te 
rovásodra akarnám védettemet fölmentetni. (Tac. Ann. I. 9.) Non 
aliud remedium • fuisse, quam ut db uno regeretur: nem volt más or
vosság, mint az egyeduralom (monarchia.). (Sall. Jug. 38:) Munitio 
quam uti defenderet acceperat: A védelmére bízott sáncz. 

d) Kérdő mondatok. 
(Caes. B. G. II. 22.) Quid in quaque parte opus esset provideri 

non poterat: a részletes intézkedés merő lehetlenség vala. (SalL Jug. 
30.) Postquam res in Africa gestas quoque modo actae forent fáma 
divolgavit: Miután az afrikai események s azoknak lefolyása köz
hírré lőnek. (Cic. Verr. IV. 12.) Nemo quaereret quanti essent:- Senki 
sem kérdezősködnék értékök után. 

e) Accusativus cum infinitivo. 
(Sall. Jug. 31.) Inpune quae lubetfacere id est regem esse: A 

királyság önkény felelősség nélkül. (Cic. Arch. 6.) Ego verő fateor 
me his studiis vsse deditum: Valóban én magamat ezen tanulmányok 
hívének vallom. . . 

12. §. Ezen rovat alá tartozik a két nyelvnek abbeli eltérése, 
hogy a latin pár eseten kivűl,. minők : agricola, homieida, pontifexy 

anguipes, armiger, stb. nem képez összetett főneveket; míg a magyar
ban ezeknek, mint a takarékosság s gördülékenység tényezőinek, 
igen tág s fontos szerepkör jutott osztályrészül. Tudnunk kell tehát, 
miként jár el a latin ott, a höl mi összetett főnévvel fejezünk ki va
lamely fogalmat. 

Ez háromféle módon történik. 
1. Attributiv viszony által. Multa tela : nyilzápor (Liv. II. 

10.) Nocturnus visus: álomlátás (Just. I. 7.) , R0 

2. Birtokviszony által. Praedarum acfurtorum receptrix -: orgaz
da. (Cic. Verr. IV.). Immunitás cunctarum rerum : általános teher
mentesség. (Just. XI. 1.) 

3. Az egybecsatlandó fogalmaknak mellérendelése által. Evén,*: 
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tus atque exitus rerum : végkimenet (Oic. Fam. VI. 1.) Temeritas él 
casus: vakeset (Cic. Div. II. 41.) 

Hogy az eddigi, csak is in nuce tárgyalt, főnévkezelési saját
ságokról látszanak-e tudomással bírni fordítóink, fedezhetünk-e fel 
művökben határozott elvet, mely munkálkodásuk közben vezette 
őket, hogy tehát öntudatosan fordítottak-e vagy nem, arra későb
ben felelünk, ha a beszédrészek tárgyalásával s a mondatok közti 
különbségek kifejtésével készen leendünk. 

II. Melléknévkezelési sajátságok. 

13. §. Az előbbi rovatban láttuk, hogy a melléknév néha 
kényszerűségből, máskor hatás kedvóért főnév helyett áll; épen 
ezen okokból gyakran főnév helyettesíti a melléknevet. Vannak t. i. 
szók a latinban, a melyek egyáltalában nem képezhetők mellékne
vekké ; ily esetekben vagy birtokviszonynyal, vagy mellérendeléssel 
vagy körülírással segít a nyelv e hiányon; pl. Testi és lelki tehet
ségek : facultates animi et corpioris. Fiatal erő: inventus ac vires. 
Lehetséges: quod esse, fieri, e/Jici potest. A mindenható Chrysogonus: 
Chrys. is qui plurimum potest (Cic. Rosc. Am. 13.) 

A latin különösen a hely, idő, kor s kedélyállapotnak jelölé
sére többszörte praedicativ kifejezést használ, miclön mi aclverbia-
lissal élünk; mint: (Caes. B. Gr. II. 1.) Crebri ad Caesarem rumores 
adferebantur: egymásután érkezek a hír, vagy e helyütt: egyik hír 
a másikat éré. (Liv. XXVIII. 12.) Hispánia pos'rema perdomita est: 
Hispánia utoljára hódola meg. (Sáli. Jug. 6.) Leoném primus ferire 
— Vojdisek fordításaként: Oroszlánt ö mint első ejtett el. 

E latin sajátság némely kifejezésekben már egészen megho-
nosúlt nyelvünkben; ilyenek különösen: „Elemér, a k i első érke
zek meg a kitűzött helyre" — „Bem, ki utolsó hagyá el a csata
tért", a magyaros ^elsőnek érkezek meg" — „utolsónak hagyá el" 
helyett; vagy pedig: Első vala Elemér — utolsó vala Bem, a ki — 

14. §. A hasonlítást illetőleg következő eltérések mutatkoz
nak a magyar s latin nyelv között. 

Ha valamely tárgy tulajdonságának szokottnál nagyobb fo
kát akarjuk jelölni, a magyar a most használtam kitételen kivűl 
még a következő fordulatokkal él: szerfölött, rendkivül, túlságos, 
pl. szertelen kemény hideg, nagy garázda, vagy euphemismussal: 
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kissé garázda ; a latin : opinione, iusto gravior hiems, moribus solu-
tior. (Nep. Them. 1.): Q,ui quum minus esset jprobatus parentibus, 
quod et liherius vivebat et rem familiarem neglegebat, a patre ex-
heredatus est: Nagg vásottsága s pazarlása miatt nagy mértékben el
játszó szüleinek hajlamát s atyja kitagadá őt. (A liherius vivebat 
egy Plautusnak vagy a vádló Cicerónak szájában nem volna más, 
mint: nagy korhely). (Cic. Cat.m. XVI.) Senectus est loquacior: Az 
öreg ember kissé fecsegő. 

14. §. A superlativust rendes alkalmazásán kivül mi is hasz
náljuk úgy, mint a. latin: a tulajdonságnaklegmagasb fokával bíró 
tárgyak egyikének jelölésére, mint: 0 legjobb barátom! — holott ezzel 
a legtöbb esetben nem a jók közt legjobbat, hanem egyikét a lég
jobbaknak értjük. A latin azonban e használatnak határait sokkal 
tovább terjesztette, mint a magyar; úgy hogy mi az ő superlati-
vusát a leggyakoribb esetben helyesen csak positivusszal s vala
mely fokozó határozóval (igen, nagyon, tetemesen) helyettesíthetjük; 
pl. (Nep. Them. 8.) Hic in navem escendit; quae quum tempestate 
maxima Naxum ferretur — ezt Schiefner ekként fordítja: „Itt ha
jóra szállott; midőn ez a leghevesh szélvész által Naxos felé vitet
nék" e helyett : Midőn azonban ezt a szörnyű ( = igen nagy) vi
har Naxos felé ragadá. 

Egyáltalában az ilyszerü superlativusok fordításánál kissé 
több gonddal kellene eljárnunk; mert épen e tér az, a hol nem 
egy velős magyar kifejezés áll aequivalensűl rendelkezésünkre. (Cic. 
Rosc. Am. 31.) Quum viderent ülos aonplissimam peeuniam possidere, 
hunc in summa mendicitate esse: ha ellenfeleinket a tömérdek vagyon 
birtokában, védettemet pedig koldusbotra jutva látnák. (Cic. Rosc. 
A. 12.) Hominem longe audacissimum nuper habuimus in civitate 
et insanissimum': Volt itt államunkban nem rég egy mód nélkül vak
merő ember, valódi'őrjöngő. (Sall. Jug. 31.) Homines sceleratissumi: 
czégéres gonosztevők. Maxima hominum multitudo : tenger nép. Simil-
limus patr i : szakasztott mása atyjának. Vir honestissimus : tetőtől 
talpig becsületes ember. Injima plebs: csőcselék. Stultissima locutus: 
badarabbnál badarabb dolgokat beszélt, stb. 

15. §.'Megemlítendő még a quisque névmással álló superlativus-
nak megfelelő magyar kifejezés : mendtöl — annál comparativussal, 
vagy épen, főleg, különösen akár superlativussal, akár positivussal; 
pl. (Cic. Fin. II. 25.) Optimum quidque rarissimum esi : mennél jobb. 
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(valami), annál ritkább, Vagy : épen a jó ritka. (Cic. Lael. 19.) 
Veterrima quaeque esse debent svavissima — Fábián így fordítja: 
„Annak, a mi igen régi, legkedvesebbnek kell lenni* e helyett: 
Mendtöl régibb az (a barátság), annál kedvesebbnek kell lennie— 
vagy : épen a legrégibbnek kell legkedvesebbnek lennie. 

• 
III. Névmáskezelési sajátságok. 

1. A személyes névmás. 
16. §. Nyelvünk a latinnal nagyobbára egy úton jár a személyes 

névmás alkalmazásában ; ha az t. i. alanyul áll, monnó nyelv elhall
gatja, s csak is ellentét vagy nyomaték alkalmával fejezi ki. 

Figyelemre méltó eltérés mutatkozik azonban a viszonyított 
beszédben; s itt sem mi, sem más európai nyelvek nem képesek 
utánozni a latinnak azon irigylendő szabatosságát, melyet a refle
xív s személyes névmásoknak olyszerü kezelésében tanúsít, hogy 
az előbbivel az idézett, nagyobb részt tehát a beszélő alanyt, az 
utóbbival pedig valamely más személyt jelöl. E sajátság hiányában 
nyelvünk kénytelen ily esetekben az utóbb említett névmást sze
mélynévvel helyettesíteni; mint : (Caes. B. Gr. I. 34.) Ei legationi 
Ariovistus respondit: Si quid ipsi a Caesaré opus esset, sese ad eum 
venturum fuisse ; si quid itte se velit, illum ad se venire opportere: 
A követségnek e választ adá Ariovistus : Ha neki volna szüksége 
valamire Caesartól, ö ment volna Caesarhoz ; ha Caesar kíván tőle 
valamit, úgy Caesarnak keli hozzá jönnie. 

z. A b i r t o k o s n e v m a s . 
17. §. A latin a birtokos használatában azon szempontból 

indul ki, hogy minden tárgy, hacsak annak birtokosa határozottan 
nincs megemlítve, kivétel nélkül az idézett alanynak tulajdona; 
ennélfogva egészen úgy, miként a személyest, csupán ellentét s 
nyomaték esetében teszi k i ; itt tehát már a magyartól eltérést tün
tet fel; mi ugyanis mindannyiszor, valahányszor tudva van a tárgy 
birtokosa, e viszonyt ki is szoktuk fejezni; pl. (Cic. Rosc. Am. XIV.) 
Incredibile est mortem oblatam esse patri a filio : hihetetlen dolog, 
hogy a fiú apját megölte. 

A viszonyított beszédben egymással ellentétben álló suus s 
eius vagy eorum birtokosok közöl az egyiket szabatosság kedvéért 
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epén úgy, mint fentebb, személynévéi kell helyettesítenünk; mint: 
(Nep. Miit. 4.) Se hostem esse Atheniensibus, quod eorum auxilio 
Iones Sardis expugnassent suaque praesidia interfecissent : 0 ellen
sége az athenaeieknek, mivel az ö aegélyökkel vették be az ionok 
Sardest s konczolták fel a perzsa helyőrséget. 

3. A m u t a t ó n é v m á s . 

Hic. 
18. §. Ismert jelentménye: ez vagy ilyen; ezenkivül rdég 

használatos a következő érteményekben: miénk (a mi — ) , a kérdé
ses, illető, szóbanlevö, említett; pl. (Nep.Pel. 1.) In quibus Pelopidas 
hic pulsus patria carebat: ezek közt vala a mi Pelopidas«m& is, a 
ki számüzöttül külföldön él vala — Czuczornál : „Közöttök ezen 
Pelopidas is hazájából kivettetve élt." (Cic. Verr. IV. 2.) lile Mum-
mius hunc marmoreum Cupidinem non attigit : egy Mummius nem 
mert a szóbanlevö márvány Cupidohoz nyúlni. (Cic. Verr. IV. 3.) 
Item ante hos deos erant arulae : e két isten előtt állnak vala oltá-
rocskák. 

4. A d e t e r m i n a t i v n é v m á s o k . 

Ipse. 
19. §. Minden egyes nyelvnek megvannak a maga próba-kövei, 

a melyekből első tekintetre felismerheti a maga emberét; a magyar
ban ily próbakővül legtöbbet szokták emlegetni az obiectiv s sub-
iectiv ragozást, habár ennél sokkal keményebb dió az igekötőknek 
kezelése. Annyi s biztosabbnál biztosabb próbaköve azonban alig 
van valamely nyelvnek, mint a latinnak; itt képesek vagyunk egyes 
szókból, a melyeket akár találomra választhatunk ki, megitólni, minő 
készültséggel rendelkezik, mily tájékozottsággal bír a fordítói. Ezen 
szók közé tartozik az ipse névmás is. Egész serege lappang alatta 
a maga névmásból folyó rokon jelentményeknek, melyeknek elha
nyagolása vagy helyén kivül való alkalmazása egyként zavaró ha
tást gyakorol a kerekdedségre, világosságra s szabatosságra. 

Vegyük fel például Cicerónak az ameriai Roscius mellett 
tartott beszédét, s vizsgáljuk, hány különféle árnyalatot fedez a 
benne eléforduló ipse névmás. 

(VI. 17.) Hic autem nuper se ad eum lanistam contulit, qui-* 
que ante hanc pugnam tiro esset, facile ipsum magistrum scelere, 
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audaciaque superavit: — s habár az említett támadó csata előtt 
még inaskodott vala, bűnös vakmerőségben csakhamar felülmúlta 
saját mesterét. ; 

(VII. 18.) Spero ex hoc ipso non esse obscurum ad quem sus-
picio maleficii pertineat: Úgy hiszem, már ez az egy körülmény is 
világossá teszi, kire esik a gaztett gyanúja. 

(IX. 25.). Statim Chrysogonus ipse ad eos accedit: Chrysogo-
nus haladék nélkül személyesen meglátogatja őket. 

(X. 28.) Ita loqui homines: ipso nomine parricidii főre ut Kic 
nullo negotio tolleretur: A mi embereink t. i. í^y okoskodtak : Ez 
a puszta szó „atyagyilkosság" elég leszen, hogy könnyű szerrel láb 
alól eltegyük. 

(XV. 44.) Vides, Eruci, quantum distet argumentatio tua ab 
re ipsa atque a veritate: Látod, Erucius, mily távol jár a te bizo
nyításod a valódi tényállástól s az igazságtól. 

(XVII. 48.) Permultos et ego növi, qui ipsi incensi sünt stú
dió, quod ad agrum colendum adtinet : Magam is ismerek, igen 
sokat, a kik onszántokból s nagy buzgalommal foglalkoznak a gaz
dálkodással. 

(XXII. 63.) Reclamitat istius módi suspicionibus ipsa natura: 
Maga a természet is tiltakozik az efféle gyanúsítások ellen. 

(XXIX. 82.) Si quid est, quod ad testes reservet, ibi quoque 
nos, ut in ipsa causa, paratiores reperiet, quam putabat: Különben, • 
ha még némi dolgot a tanúvallomásra tartogatna fel, ott is, ép úgy, 
mint a tulajdonképi tárgyalásnál, sokkal készültebbeknek fog ta
lálni bennünket, mint álmodta volna. 

(XXXVI. 102.) Ex ipsa caede volucrem nuntium Ameriam 
ad socium atque magistrum suum misit: Nyomban (közvetetlenül) 
a gyilkosság után egy hírvivőt futtat lóhalálában Ameriába czin-
kostársához és mesteréhez. 

(XXXVIII. 111.) Quibus in rebus ipsi interessé non possu-
mus: Azon ügyekben, melyekben magunk személye se n jelen nem 
lehetünk. 

Idem. 

Helyes fordítása a benne rejlő különféle jelentményeknél 
fogva nem kevesebb figyelmet követel, mint az előbbié. Magyar, 
aequivalensei a hely minőségi szerént, a melyben áll, különbözők: 
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ugyanaz, egy és ugyanaz, épen olyan; is, egyszersmind, hasonlóké
pen, egyként; mégis, mindamellett; ellenben; azonos, azonosság; pl. 

(Nep. Ages. 7.) Domo eadem fűit contentus, qua Eurystbenes 
progenitor maiorum suorum fuerat usus : Ep oly (egyszerű) házzal 
megelégedék, minő elődeinek ősapjáé, Eurysthenesé vala. 
• (Liv. II. 2.) Dieere deinde incipientem primores civitatis cir-

cumsistunt, eadem multis precibus orant : A mint aztán beszélni 
kezd, az előkelő polgárok körülfogják s szintén hathatós szavak
kal kérik őt. 

(Nep. Miit. 7.) Post hoc. proelium classem septuaginta navium 
Athenienses eidem Miltiadi dederunt : E csata után az athenaeiek 
újra hetven hajónyi hajóhadat bízának Miltiadesre. 

(Nep. Con. 2.) Itaque contulit se ad Pharnabazum, satrapem 
loniae et Lydiae, eundemque generum regis et propinquum : Elméne 
tehát Pharnabazushoz, Ionia s Lydia helytartójához, a ki egyszers
mind a királynak veje s rokona vala. 

(Liv. II. 2.) Consul timens, ne postmodum privato sibi eadem 
illa cum bonorum amissione acciderent: A consul tartván tőle, hogy 
ha utóbb magánéletbe vonuland, ez mégis be fog következni, s 
hozzá még jószágát is elvesztheti. 

(Nep. Eum. 13.) Nemo Eumene vivő rex apellatus est, sed 
praefectus; eidem post huius occasum statim regium nomen sumpse-
runt: Eumenes életében egyiköket sem nevezek királynak; halála 
után ellenben rögtön királyi czímet vevének föl. 

(Nep. Praef. 3.) Hi si didicerint, non eadem omnibus esse ho-
nesta atqueturpia: Ha az ily emberek megjegyzik maguknak, hogy 
a becsület és gyalázat fogalma nem minden népnél azonos. 

. 

IT. Igekezelési sajátságok. 
20. §. Az igékre vonatkozó diíferentiák nyelvünk és a latin 

közt nem csak hogy jóval számosabbak, mint akármelyik beszéd
részé, hanem sokkal fontosabbak is. Tudvalevőleg az állítmány a 
mondatnak lelke, veleje; az itt elkövetett tévedés tehát csak első 
szemét fogja képezni a botlások szakadatlan lánczának; fontosab
bak azonkivül, mert épen a Intin igék sajátságos alkalmazásának 
szolgai utánzásából szivárgott át a legtöbb latinosság nyelvünkbe. 
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\. Az i g é k a l a k j a. 

Bármit mondjanak is az ellentáborban, az az egy elvitázha-
tatlan marad, hogy a magyar embernek nyelve s füle nem igen 
tud megbarátkozni a szenvedő alakkal. Nem szólok itt asszonyaink
ról, gyermekeinkről, nem azon férfi tagjairól népünknek, kiket 
nem rontott el az iskolai levegő; magokat a literátus embereket 
hívom fel tanúknak, s kérdezem, szoktak-e a mindennapi életben, 
közönséges társalgás közben, midőn nem reflectálva beszélnek, ha
nem öntudatlanul öltöztetik alakba gondolataikat, szoktak-e szen
vedő alakkal élni ? Nem. Én legalább régóta figyelemmel kísérem 
különösen diákos uraink beszédét, de a szenvedő alakot csak nagy 
ritkán veszik ajkokra. „Mit adtak tegnap a színházban? Jól ját
szottak-e? Hát a képviselőházból mit hallani? Sok mindenfélét 
beszélnek, úgy mondják, hogy elfogják napolni." Ezek mind eről
tetés nélkül, oly könnyen, oly természetesen folynak, s ép ezáltal 
erős bizonyítékául szolgálnak föntebbi állításomnak. 

'A latin azonban kiváló előszeretetet tanúsít különösen némely 
kifejezéseiben a szenvedő alak iránt; narratur, itur, ventum est a 
legszokottabb s egészen a latin nyelv szellemében használt kitéte
lek. Hanem hagyjuk is meg neki e sajátságát s ne akarjuk ráerő
szakolni nyelvünkre, úgy a mint teszik azt fordítók és nem fordítók, 
mégpedig olymértékben, hogy szinte már ijesztő kezd lenni. „Mon
datik, öletik, legyőzetik" még csak hagyján; hanem már ilyenek is 
lábra • kezdenek kapni: „tudatik, lakatik, járatik"; sőt ez utóbbi 
már meg is honosúlt e kitételben: „jövőre akként járassák el!u Az 
első lépés meg van téve, a többi magától következik; s egyszer csak 
arra ébredünk majd fel, hogy a mi fölött még most mint csodadol
gon elmosolyogjuk magunkat, egyedüli, általánosan elfogadott s 
kedvelt kifejezés lesz. 

Hogy mennyire nem veszik figyelembe fordítóink e sajátság-
beli különbséget, tanúskodnak róla a következő példák. 

Czuczor (Nep. Arist. 3.) „Mennyi pénzzel járuljon minden köz
társaság a mezei seregek kiállításához, Aristidesre bízatott, hogy 
vesse ki. ítélete szerint évenként négyszáz hatvan talentum adatott 
Delusba, de utóbb e pénz mind Athenaebe vitetett." 

Télfy (Agr. 12.) „Némelyek azt hiszik, hogy a gyöngyhalá-
szoknak hiányzik a jártasság; mert a vörös tengerben élve és le-
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helve szakittatnak el a szirtekről, Britanniában pedig úgy szedetnek 
össze, a mint kivettetnek. (13) Népek meghódíttattak, királyok elfo
gattak s Vespasian kijelentetett a végzet által." 

„Parisjelien két nagyobbszerü támadás intéztetett, de az ered
mény koránt sem volt olyan, a minő váratott. A kormánycsapatok 
a fölkelők által visszaverettek. Tegnap a támadás a déli erődök el
len megnyittatott, de a fölkelők által ismét visszavettetett, s e két
szeri kudarcz Thierst annyira lehangolta volna, hogy újabb táma
dásról nem akar tudni." {Magy. Újság vezérczikkének kezdete, ' 
apr. 15-én.) 

21. §. Az általános alanyt a szenvedő alakon kívül nem rit
kán a cselekvő egyes második személyivel jelöli a latin nyelv; a 
magyarban azonban ez kissé szokatlan s azért hibául kell felrónunk 
fordítóinknak, ha azt különösen elbeszélésekben szolgamódon utá
nozzák ; mint: (Germ. 14.) „Restségnek és tunyaságnak tartatik 
izzadással keresni, mit vérrel szerezhetsz... Urat és szolgát a neve
lésnek semmi fénye által meg nem különböztethetz.u (Germ. XX, 
Télfy.) 

22. §. A latinnak nincsenek reflexiv igéi. E hiányon kétféle 
módon segít: vagy a reflexiv névmás közvetítése által pótolja, vagy 
többszörte a szenvedő alakkal fejezi k i ; pl. (Tac. Germ. 22.) Statim e 
somno lavantur: Alvás után nyomban megfürdenek. (Sall. Jug. 13.) 
Fáma tanti facinoris per omnem Africam brevi divolgatur : E ször
nyű tett híre csakhamar elterjed egész Afrikában. (Tac. Germ. 1.) 
Rhenus septemtrionali Oceano miscetur: A Rhenus az éjszaki ten
gerbe ömlik (vegyül). 

A fordítók nem ugyan minden, de nagyon sok esetben botla
nak e szabály ellen világos jeléül annak, hogy valamint egyéb, 
úgy eme sajátságát sem ismerik a latinnak; különben a szenvedő 
alatt lappangó reflexiv kifejezést nem fordítanák szenvedővel; mint 
(Czuczor. Nep. Them. 2.) Qua celeriter effecta primum Corcyraeos 
fregit: Melyek gyorsan elkészíttetvén, először is a corcyrabelieket 
törte meg — elkészülvén helyett. (Schiefner. Nep. Cim. 2.) Tali 
modo custodia liberatus Cimon celeriter ad principatum pervenit: 
Ilykép fogságából kiszabadítva, Cimon gyorsan elsőségre vergődött 
— kiszabadulván helyett. (Vojdisek. Sall. Jug. 54.) Quae negotia 
multo magis quam proelium male pugnatum ab suis regem terre-
bant; quippe cui spes omnis in fuga sita erat, sequi cogebatur: Ily 
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eljárás a királyt sokkal inkább ijészté meg, mint az emberei által 
elvesztett csat?,; mert minden reménysége a futásban lévén, most 
követni kényszeríttetett — kényszerül vala helyett. 

28. §. Az újabb nyelvek s velők a magyar is, ama viszony kife
jezésére, mely az alany és a cselekvés közt létezik, bizonyos, az úgy
nevezett módozati segédigéket használja ; a latin ellenben e viszonyt, 
nagyobb részt figyelem kivűl hagyja s a cselekvést egyszerűen 
mint tényt állítja olvasójának szeme elé; pl. Kecsegtetem magamat 
a reménynyel, hogy barátságunk emléke örökké élni fog: Amicitiae 
nostrae memóriám spero sempiternam főre. 

Ezen segédigék, melyek a latinban, közönségesen elhallgatva 
az egyszerű ige alatt rejtve vannak, melyeket azonban a magok 
helyén fordításunkban alkalmaznunk kell, a következők: hat, tet, 
kell, akar, mer, érez, szeret, enged, tud, bír, (meg)tanúl, lát s ha
sonlók. 

(Cic. Tusc. I. 38.) Non deterret sapientem mors, quominus suis 
consulat: A bölcset nem képes elriasztani a halál övéinek gondos
kodásától. 

(Nep. Cim. 4.) Complures pauperes mortuos suo sumptu extulit: 
Igen sok szegény halottat saját költségén temettető el. 

(Cic. Verr. IV. 11.) Laudatum etiam vos quemquam venitis: 
S még ti merészkedtek valakinek dicséretével eléállni ? 

(Cic. Verr. IV. 4.) Tot praetores, tot consules in Sicilia fuerunt, 
tot homines cuiusque módi, non loquor de integris, innocentibus, re-
ligiosis, tot cupidi, tot improbi, tot audaces: Annyi praetor volt Si- . 
cihában, annyi consul, annyi mindenféle ember, a becsületeseket, 
önzésteleneket, lelkismereteseket nem is szükség említenem, hanem 
annyi haszonleső, gézengúz, orczátlan. 

(Just. V. 8.) Sic defletae urbi hostes superveniunt, et obsidi-
one circumdata obsessos fame urguent: A már előre megsiratott vá
rosra rájön az ellenség, ostromzár alá veszi s ki akarja éheztetni. 

(Cic. Rosc. XVIII . 52.) Audio; nunc dicis aliquid quod ad 
rem pertineat: Ezt már szeretem hallani; most legalább olyasmit 
mondasz, a mi a tárgyhoz tartozik. 

(Cert. III. 32.) Et praeteritae fortunae fastigium capio et prae-
sentis iugum páti possum: A mit egy részről fel tudom fogni egykori 
szerencsém nagyságát, úgy másrészről képes vagyok elviselni mos
tani sorsomnak terhét. -
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(Caes. B. G. I. 8.) Helvetii ea spe deiecti ratibus compluribus 
factis.: A helveták e reményükben csalatva erezvén (látván) mago
kat, nagy számúHutajokat készítenek. 

2. A z ö s s z e t e t t i g é k . 

24. §. A praepositiók közöl némelyek igékkel egybekötve a 
mellett, hogy a cselekvést a bennök rejlő értelem szerént módosítják, 
azonkivűl még többször oly erőt kölcsönöznek az igének, melyet a 
magyarban csak superlativ jelentményü batárzókkal fejezhetünk 
ki. E praepositiók különösen per, con, de, ex, prae, ante. 

(Nep. Alc. 5.) (Lticed&emonü) pertimuerunt, ne (Alcibiades) ab 
ipsis descisceret et .cum suis in gratiam rediret: A lacedaemoniak 
nagyon tártának Alcibiadestöl, hogy tőlök elpártol s hazája fiaival 
kibékül. 

(Nep. Paus. 4.) Adulescentulus vincla epistulae laxavit, signo-
que detracto cognovit, si perhdisset, sibi esse pereundum: Az ifjú 
a levélzsinórt megtágítá, a pöcsétet lefejté és tartalmából megérté, 
hogy ha azt rendeltetése helyére elviendi, vesznie kell. 

(Caes. B. Civ. III. 87.) Hunc esse exercitum, qui Galliam Ger-
maniamque devicerit : Ez az a hadsereg, mely (teljesen legyözé =) 
meghódítá Galliát s Germaniát. 

(Caes. B. Gall. VII. 21.) Conclamat omnismultitudo: Az egész 
tömeg hangos tetszésnyilatkozatban tör ki. 

(Caes. B. Civ. III. 87.) Jam animo victoriam praecipiebant: 
Már előre beleképzelik vala magokat a győzelembe. 

25. §. A magyar nyelv az összetett igék kezelésében több oly 
sajátságot tud felmutatni, melynek aequivalense a latinban néha 
egészen más téren keresendő. 

Az igekötők megkettőzése a cselekvésnek koronként való be
állását vagy is gyakoriságát, ismétlődését fejezi k i ; e szerént tehát 
ugyanazon erőnek felel meg, melynek képviselői a latinban: ali-
qvando, interdum, identidem ; saepe ; creber, frequens ; modo-modo, 
alias-alias; továbbá az imperfectum; mint: El-• elpanaszkodott, hogy 
az emberek minden egyéb esetben nagyobb buzgalmat tanúsíta
nak : Saepe querebatur, quod omnibus in rebus homines diligenti-
ores essent. (Cic. Lael. XVII. 62.) Betorquet oculos saepe ad hanc 
urbem: hátra—hátratekint a városra. (Cic. Cat. II. 2.) . . . E csata 
elbízottá tévé a helvetákat s nagy vakmerően meg-megállának : 
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Quo proelio sublati Helvetii audacius suhsistere nonnunquam coepe-
runt. (Caes. B. G. I. 15.) Az ellenséges lovasság vissza-visszavo-
núl az erdőbe övéihez s meg-megtámadja onnan a mieinket: Hos-
tium equites se identidem in silvas ad suos recipiunt ac rursus ex 
silva in nostros impetum faciunt. (Caes. B. G. II. 19.) Az ostromzár 
alatt fel-felgyújtá vagy szét-s'zétrombolá Antigonusnak hadi kész
leteit : In hac conclusione apparatum Antigoni alias incendit alias 
disiecit. (Nep. Eum. 5.) 

3. I d ő b e l i k ü l ö n b s é g e k . 

26. §. Az igeidők helyes kezelése még azon nyelvekben is, 
melyekben az egyes időalakok már rég meghatározvák, legbonyo
lultabb, legnehezebb részét képezi a syntaxisnak; mi azonban még 
azzal sem vagyunk tisztában, hogy melyik időalak minő időfogal
mat pótol; ennélfogva nem is állhatunk elé valami rendkivüli kö
vetelésekkel. Egyet mindamellett méltán megvártunk volna fordító
inktól, a következetességet, azt, hogy az egyes időalakok tekinte
tében megállapodásra jussanak; s ha egyszer meggyőződésök egyik 
vagy másik időalak mellett nyilatkozott, ahhoz hívek is maradja
nak ; s ne tanúsítsanak oly csodálatos következetlenséget, hogy a 
két egymás mellett álló, úgynevezett egyszerű jövőnek egyikét írni 
fog, a másikát már irand, a futurum exactumot pedig ismét irand, 
majd irandott, majd pedig írni fogott vagy irandani fogott alakkal 
jelöljék s mindezt egy két sorban. 

•Itt a kérdés tüzetes tárgyalásába nem bocsátkozhatunk s elég
nek tartjuk a latin időknek magyar aequivalenseit egyszerűen fel
sorolni. 

1. Praesens: scribo = írok. A két alak a 3. pont alatti megszorí
tással egymást tökéletesen, minden esetben födözi.. 

2. Imperfectum: scribebam =z írok vala. A latin alak tágabb 
körű, mint a magyar; mert a frequentativ múltat is magában 
foglalja. 

3. Perfectum-aoristus: scripsiz— írtam, irék. A latin perfectum 
szélesebb körű a magyarnál, a mennyiben a gnomicus mondatokra 
is kiterjed, míg a magyar ez esetben inkább a praesenshez szít. 

4. Plusauamperfectum: scripseram = írtam vala v. volt. Alkal
mazásuk egészen egyező. 

5. Futurum simpleoc: scribam=: írni fogok. 
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6. Futurum exactum : scrvpsero = irandok. A latin ismét na
gyobb körben mozog, mint a magyar; kiterjeszkedik t. i. az utó-
idejű cselekvésekre s olyszerű fő mondatokra is, melyekben a mű
ködést határozottan bekövetkezőnek jelentjük k i : a magyar az 
utóbbi esetben kivétel nélkül, az előbbiben inkább az egyszerű 
jövőt használja. 

4. M ó d b e l i k ü l ö n b s é g e k . 

211. §. I. A magyarban indicativus, a latinban coniuncti-
vus áll. 

1) A subiectiv-okádó mondatokban. 
(Caes. B. G. I. 11.) Haedui, quum se suaque ab iis defendere 

non possent, legatos ad Caesarem mittunt auxilium rogatum: Mint
hogy a haeduok ellenökben személyüket s birtokukat megvédeni 
képteleneknek érzik vala magokat, segélykérő követséget indítanak 
Caesarhoz. 

(Caes. B. G.I. 16.) Graviter eos accusat, quod tam propinquis 
hostibus ab iis non sublevetur: Komolyan megdorgálja őket, hogy 
az ellenség tőszomszédsága ellenére sem gyámolítják öt. 

(Cic. Verr. 27.) Rex, qui illum non nosset, sine ulla suspieione 
libentissime dedit: Minthogy a király őt nem ismeré, minden gya-
nakodás nélkül, a legnagyobb szívességgel átszolgáltatá neki. 

Nem helyeselhető latinosságok tehát a következők : 
Czuczornál (Nep. Miit. 7.) „Ex his Parum insulam quum ora-

tione reconcüiare non posset: Közölök midőn Parus szigetét szép 
szóval meg nem hajthatndu — e helyett : minthogy vissza nem térít* 
hété. (Them. 8.) „Lacedaenionii legatos Athenas miserunt, qui eum 
absentem accusarent, quod societatem cum rege Perse ad Graeciam 
opprimendam fecisset: A lacedaemonok követeket küldenek Athé* 
naebe, vádolni a távollevőt, hogy & perzsák királyával Graecia el
nyomására szövetkezett volna.u — e helyett : hogy a perzsa király-
lyal szövetkezett. 

2) Minőségi mondatokban. 
(Nep. Alc. 2.) Tanta erat commendatio oris atque orationis, 

Ut nemo ei dicendo posset resistere: Hangja, kiejtése, beszéde any-
nyira behízelgő vala, hogy egy szónok sem szállhata ki vele sorom
póba — Czuczornál : „Már külseje maga s beszédmódja annyira 
ajánlákj hogy szólása mindenkit magával ragadna." 

iSÍKLVTÜD, KÖZLEMÉNYEK X, 1 1 



1Ö2 SZARVAS GÁBOR. 

(Nep. Miit. 3.) Sic enim facillime putavit se Graeca lingua 
loquentes, qui Asiam incolerent, sub sua retenturum potestate, si 
amicis auis oppida tuenda tradidisset, quibus se oppresso nulla spes 
salutis relinqueretur ; Mert úgy gondola legkönnyebben hatalma 
alatt megtarthatni Ázsiának görög ajkú lakóit, ha a városok oltal
mát barátjaira bizandja, kiknek az ő buktával nem lehet reményök 
magok fentartására — Czuezornál: „Mert gondola, Ázsia lakosait, 
a görög nyelvvel élőket, úgy tarthatja meg legkönnyebben hatal
mában, ha oly barátira bízza a városok oltalmát, kiknek az ő veszte 
után, magok fentartásához reményök nem lehetne.11 

3) Időmondatokbanl 
(Nep. Miit. 3.) Hic quum crebrí adferrent nuntii male rem ge-

i-ere Dareum premique a Scythis, Miltiades hortatus est pontis 
custodes, ne a fortuna datam occasionem Graeciae liberandae di-
mitterent: Midőn ekközben hír hír ut&ajöve, hogy Dareus szeren
csétlenül harczol s a szittyák is szorongatják, Miltiades lelkesíteni 
kezdé a hídőrséget, ne szalaszszák el a Görögország megszabadí
tására kedvező alkalmat — Czuezornál : „Itt, midőn gyakran hoz
nák hirül, hogy Dárius szerencsétlen s szorongattatik a seythák-
tól; Miltiades inté a hídöröket, ne szalasztanák el a szerencsétől 
Graecia szabadítására nyújtott alkalmat." 

(Caes. B. Gr. I. 7.) Tamen, ut spatium intercedere posset, dum 
milites, quos imperaverat, convenirent, legatis respondit diem se ad 
deliberandum sumpturum: Hogy azonban időt nyerjen, míg újból 
szedett katonasága megérkezik, azt válaszolá a követeknek, hogy 
szándéka higgadtan megfontolni a dolgot — Szenczynél : „Mind
azáltal hogy időt nyerjen, míg a katonák, kiket szedetni parancsolt, 
összejönnének, válaszolá a követeknek, hogy meggondolja a dolgot." 

(Caes. B. G, VII. 36.) De obsessione non prius agendum con-
stituit, quam rem frumentariam expedisset: Az ostromzárolást nem 
szándékozék előbb foganatba venni, míg az élelmezésről nem inte'z-
kedendik — Szenczynél: „Föltéve magában, hogy annak köztábor-
latához előbb nem fog, mint az eleségről szorgoskodott volna.a — 
„A felizgatott tömeg a Szajnába fullasztott egy rendőrkómet, miután 
előbb e szerencsétlent elkínozta volna.11 (Ellenőr. 1871. 172. sz.) 

4) A félésféle kifejezésektől függő czélzatos mondatokban. 
(Caes. B. G. I. 39.) Se rem frumentariam, ut satis commode 

subportari posset, timere dicebant: Kijelenték abbeli aggodalmokat, 
4 
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hogy az élelemszállitás nem leszen könnyű — az összefüggés azonban 
egészen más fordulatot követel. 

(Caes. B. Q. II. 26.) Quo facto quum alius alii subsidium fer-
ret, neque timerent, ne aversi ab hoste circumvenirenUir, audacius 
resistere ac fortius pugnare coeperunt: Ekként egymást kölcsö
nösen támogatva, nem vala okuk rettegnij hogy az ellenség hátulról 
megtámadja — Szenczynél: „nem tartván, hogy hátulról az ellen
ségtől bekerítessenek." 

(Tae. Ann. I. 11.) Pa trés, quibus unus metus, si intettig ere vi-
derentur, in questus, lacrimas, vota effundi: A tanács tagjai egye
dül attól rettegének, hogy elárulhatják, hogy szívébe látnak — Mi
hálynál: „Kik csak attól féltek, nehogy őt érteni látszassanak.''1 

5) Indirect kérdésekben. 
(Cic. Rosc. Am. XXVII. 73.) Quaero, quo modo occiderit,: 

Csupán azt kérdem, mi módon ölte meg— Sárvárynál: „de az 
egyre mégis felkérlek, mondd meg, miként Ölte legyen meg.11 

(Nep. Hann. 11.) Quae iacta initio risum pugnantibus conci-
tarunt, neque, quare i&jieret, poterat intelligi: A dobálás kezdet
ben kaczajra indítá a harczosokat, s nem láthaták be, miért törté
nik ez — minthogy itt azonban a kérdő mondat főnévpótló, helye
sebben: czélját fel nemfoghaták, okát be nem láthaták •—• Czuczor-
nál: „mert okát, miért történt légyen, nem tudták." 

(Tac. Agr. 11.) Ceterum Britanniám qui mortales initio colue-
rint, parum compertum: Egyébiránt minő emberek voltak Britan
niának őslakói, nem igen lehetett kifürkészni — Télfynél: „Egyéb
iránt minő emberek lakták legyen eleinte Britanniát, kevéssé van 
tudva." 

„Mi legyen az arcz szépsége, e thémáról már könyveket írtak." 
(Főv. Lap. 1871. apr. 14.) 

„Mily természetűek lennének e megállapodások, arra nézve 
semmi bizonyost sem bírunk mondani." (Ellenőr 1871. 172. sz.) 

6) A viszonyított beszédben. Magától érthető azonban, hogy 
e szabály alól ki vannak zárva azon mondatok, melyek nyelvünk
ben már az oratio recta-ban is conjunctivus, vagy optativusban 
állanak. 

(Caes. B. G. 1.36.) Ád haec Ariovistus respondit: Jus esse 
belli, ut qui vicissent, iis quos vicissent, quemadmoduin vellent, im-
perarent; item populum Romanum victis non ad alterius praescri-

U * 
) 
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ptum sed ad suum arbitrium imperare consuesse. Si ipse populo Ro-
mano non praescriberet, quemadmodum suo iure uteretur, non opor-
tere sese a populo Romano in auo iure impediri. Haeduos sibi, quo-
niam belli fortunam tentassent et armis congressi ac svperati essent, 
stipendiarios esse factos: Ez üzenetre Áriovistus ekként válaszola: 
A hadjog szerént a győztes a legyőzöttel kénye-kedve szerént bán-
hatik el; a római nép sem szokott egy harmadik Ítéletére hajtani, ha
nem meghódoltjairól saját belátása szerént intézkedik. Ha tehát ő 
nem szabja Karómaiaknak, mily terjedelemben gyakorolják jogu
kat, a rómaiaknak sem szabad őt jogában korlátozniuk. A haeduok 
meg akarták kisérleni a hadi szerencsét, de nyílt csatában legyőzte 
őket s így adózóivá váltak. 

Hibás módkezelést tüntetnek fel tehát a következő s számta
lan más helyek: 

„Midőn Callistratus többek közt előhozta volna: „Gondol
nák meg az arcasok, mily polgárokat szült légyen ezen két város, 
kikről a többire is következtetést húzhatnának." (Czuczor. Nep. 
Epam. 6.) 

„Emlékezem, miként szokta beszélni, hogy ő első ifjúságá
ban a bölcsészet tanulmányát hevesebben élvezte volna." (Télfy. 
Tac. Agr. 4.) 

„Fabricius csodálkozott azon, hogy Cineástól azt hallotta lé
gyen, van Athenaeben egy ember." Fábián (Cato. 13.) 

Hogy a magyar a kijelentő hogy-os mondatokban, követke
zőleg, hogy az oratio obliquában sem alanyi, hanem tárgyi szem
pontból fejezi ki a cselekvéseket, hogy tehát indicativusi, nem pe
dig conjunctivust használ, annak erős bizonyítéka a romlatlan, egész
séges népnyelv. 

„Csudálkozom drága kincsem dolgodon; 
Másnak adtad hűségedet, úgy hallom ? 

„Az éjjel álmomba arról álmodoztam: 
A bihari kertbe hat lovat hajtottam; 
üiaesem es ott vot, az ekét tartotta. 
Minden fordulásba egy pár csókot ada.li 

„Az inas elbeszélli, hogy Ő az este mijén későn jött haza, s 
az erdőn egy setét árokba látott egy félsinges emberkét, a ki egyik 



LATINOSSÁGOK. 165 

ágról a másikra szökdösött, fonalat matollált s mind azt dúdolgatta. 
(Kriza. Vadrózsák.) 

S a nép e nemű mondatokban, a mennyire eddig megfigyel
tem, csak nagy ritkán veazi ajkára a coniunctivust; s ezt is csu
pán oly esetekben, midőn erős kétségét vagy még inkább az állí
tás hihetetlenségét akarja vele hangsúlyozni; mint: 

— Hogy farkast láttak volna itt a vidéken; igaz-e atyafi ? 
— Úgy beszélik, hogy ott járt volna az erdöszélen. 
Itt mind a kérdésben, mind a feleletben erős vonásokban ben-

fekszik & „nem hiszem." 
Nézetem szerént tehát idegen nyomot taposnak lapjaink, s el

járások nem helyeselhető, hogy pár év óta, de legkivált az utóbbi 
időben annyira fel kezdik kapni az efféle idegenszerűségeket: „Bécsi 
lapok biztos hírként említik, hogy a király fővárosunkba érkeznék, 
itt azonban csak néhány napot töltene, hanem Gödöllőre rándulna/' 

„Mint hírlik, Asniéresnél a.versaillesi csapatokból 3000 em
ber elvágatott volna/ (P. Napló. 1871. apr. 14). 

i,A Kr. Z. azon hírt kapta^ hogy a párisi gr. koronaörökős 
lenne/ (Bef. 1871. apr. 14.) 

„A rendőrségnek tudomására esett, hogy tömeges demonstrá-
tiót terveznek, melynek folytán a király erélyes intézkedéseket 
fogna elrendelni/ (P. Napló. apr. 14.) 

„A Times szerint 3000 kormányi csapat foglyul megadta volna 
magát a felkelőknek." (P. Napló. apr. 15.) 

„A Dunafejedelemségek elfoglalása csak a végső esetben tör-
tennék meg/ (u. o.) 

28. §. II. A magyarban coniunctivus, a latinban subiun-
ctivus. 

E különbség oly czélzatos mondatokban áll be, mélyek egy 
múlt idejű mondatoknak vonzatai; pl. (Caes. B. Gr. I. 34.) Quamob-
rem piacúit ei, ut ad Ariovistum legatos mitteret, qui ab eo postu-
larent, uti aliquem locum médium utriusque colloquio deligeret: El
határozd tehát, hogy követséget küld Ariovistushoz azon felszólítás
sal, hogy jelöljön ki mindkettejüktől egyenlő távolságnyira vala
mely helyet értekezletül. 

Latinosságot árul el tehát ily esetekben az optativus alkalma
zása a magyarban, mint: 

Szenczy (Caes. B. G. I. 42.) „Caesar legtanácsosabbnak vélte 
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a tizedik legiobeli katonákat azokra felültetni, hogy minél biztosabb 
védőrei lennének* — legyenek helyett. 

Czuczor (Nep. Them. 4.) „Themistocles szolgáját a királyhoz 
küldé, ki tudtára adná az Ő nevében" — tudtára adja helyett. 

Fábián (Cic.) „Kérnélek, a miket akadémiánk számára szer
zel, minél előbb küldenéd megil — küldd meg helyett. 

„Arról volt szó, hogy a bajok beavatkozássaUmwéiefc-e elmel-
lőzendők." (P. Napló. apr. í 5.) 

29. §. III. A magyarbán optativus, a latinban coniunctivus. 
Oly óhajtó, kétkedő, föltétes s megengedő mondatokban, me

lyek lehetőséget tartalmaznak. 
(Cic. Att. 4. 16.) Utinam conata efficere possim: Oh bár meg

valósíthatnám tervemet! 
(Cat. I. 9.) Quamquam quid loquor ? Te ut ulla res frangot; 

tu ut umquam te corrigas; tu ut ullam fugám meditere; tu ut exsi-
lium cogitesf Utinam tibi istam mentem di immortales duint!: De 
mit is beszélek? Téged rendíthetne meg valami; te javulhatnál meg; 
te gondolnál menekülésre; neked jutna eszedbe a számkivetés ? Oh 
bár beléd sugallaná isten lelke e gondolatot! 

(Cic. Cat. I. 8.) Haec si tecum patria loquatur, nonne impe-
trare debeat: Ha tehát így szólna hozzád a haza, ugy-e bár telje
sülnie kellene kérésének ? 

(Cic. Off. I. 24.) Sünt qui, quod sentiunt, etsi optimum sit, ta-
men invidiae metu non audent dicere: Vannak emberek, a kik 
gyülölségtől tartva, nézetöket, ha mindjárt a leghelyesebb volna is, 
nem merik kimondani. 

ő. A p a r t i c i p i u m o k . 

30. §. A participiumok mind a latin, főleg azonban a magyar 
nyelv háztartásának legfontosabb tényezőit képezik; úgy hogy al
kalmazásuknak tüzetes,[részletekig beható kifejtése maga több ívnyi 
kötetet tenne ki. Itt tehát csak a leglényegesebb sajátságokat s 
differentiákat soroljuk fel. 

Említve volt fentebb, hogy a latin aránylag nagyon kevés 
verbal főnévvel rendelkezik; láttuk továbbá, hogy ezeknek nagy 
részét az igének névi alakjaival pótolja, névszerént az infinitivus-
sal, gerundiumokkal; ehhez járul még a két supinum, mint a kö
vetkező pont alatt látni fogjuk. Megtörténik azonban, hogy a kivánt 



LATINOSSÁGOK. 16T 

fogalom kifejezésére egyike sem alkalmazható a felsorolt erőknek; 
ilyenkor tehát a nyelv a rendelkezésére egyedül fenmaradt pótló
szerhez, a participiumhoz folyamodik. A magyar ás, és verbalkép-
zŐnek latin aequivalense a legtöbb esetben a tión, ritkábban ión 
képző ; pl. reg-tión- (rectionem) = igazgat-ás-(t\ ób-sid, -ión-(i) = 
megszállásnak. Vegyük azonban fel pl. e magyar szót „születés"; • 
ennek aequivalense volna a latinban natio ((g)na-tión-); de ez egé
szen más jelentmény számára levén elfoglalva, a nativitas pedig 
ismeretlen levén, a nyelvnek szükségkép pótláshoz kellett folya- * 
modnia. A születés főnévnek pótló eszközei lesznek tehát az infiniti-
vus, gerundium, supinum; pl. A fejedelmi vérből születés esetleges : 
Nasci a principibus fortuitum est (Tac. Hist.1.16.) A születés ideje : 
Tempus nascendi. Születésre nézve nagyobb = öregebb : natu maior. 
Minthogy azonban ez igealakok az időviszony kifejezésére elégte
lenek, ennek beálltával csak a negyedik s ötödik tényező segíthet, 
t. i. a participium, s a körülírás mondattal; pl. A kire egyszer te 
néztél születésekor mosolygó szemmel, Melpomene: Quem tu, Mel-
pomene, semel nascentem placido lumine videris. (Hor. Od. IV. 3.). 
Thebaé valamint Epaminondás születése előtt, úgy kimúlta után is 
folyton külső befolyásnak hódolt : Thebas et ante Epaminondam 
natum et post eius interitum perpetuo alieno paruisse imperio (Nep. 
Epam. 10.) 

A participiumoknak ilyszerű használata aztán annyira át
ment a római nép vérébe, hogy még oly esetekben is, midőn nem 
csak hogy nem hiányzott egyik-másik főnevök, hanem a nominális 
kifejezés majdnem általános használatú vala, át-átcsaptak s pedig 
igen gyakran a participialis szószerkezethez: pl. (Caes. B. G. I. 5.) 
Post mortem eius nihilominus Helvetii id, quod constituerant, facere 
conantur, ut e finibus suis exeant : A helveíák (Orgetorix) halála 
után is megmaradnak kivándorlási határozatuk mellett. (Liv. I. 32.) 
Mortuo Tullo res ad patres redierat: Tullus halálával a kormány 
újra a tanácsra szállott volt. 

31 . §. Participialis szerkezettel él azonkivül a latin főleg a 
következő esetekben : 1) az elbeszélési mellérendelt mind fő, mind 
mellékmondatokban; 2) relatív; 3) idő ; 4) okádó; 5) megengedő 
s 6) föltétes mondatok helyett; továbbá a magyar „a nélkül hogy"* 
féle adverbialis kifejezés pótlására. 

Az ccldig mondottakból önként foly, hogy melyek & latin ré* 



j 6 8 SZARVAS GÁBOR. 

zesülőknek s a most említett monda toknak aequivalensei a ma
gyarban ; t. i. 

1. A nominális kifejezés. És pedig a) Az időmondatokban az 
egyidejűség jelölésére a következő suffixumok s viszonyszók se
gélyével : kor, alatt, közben, vei, ben; az előidejűség kifejezésére 
vei, ra, után, óta. 

(Caes. B. G. I. 19.) Simul commonefacit, quae ipso praesente » 
in concilio de Dumnorige sint dicta: Egyszersmind figyelmezteti 
őt a Dumnorix felöl saját jelenlétében ejtett nyilatkozatokra. 

(Caes. B. G. I. 27.) Qui quum fientes pacem petissent: Köny-
nyek közt békéért esdeklének. 

(Caes. B. G. I. 30.) Bello Helvetiorum confecto legati ad Cae-
sarem gratulatum convenerunt : A helvét háború bevégezte után —. 

(Caes. B. G. I. 32.) Hac oratione ab Divitiaco habita omnes 
qui aderant auxilium a Caesaré petére coeperunt : Divitiacusnak 
beszédére a jelenlevők mindnyájan —. 

(Caes. B. G. I. 42.) Cognito Caesaris adventu Ariovistus lega-
tos ad eum mittit: Ariovistus Caesar megérkezésének hírére követ
séget indít hozzá. 

b) Okádó mondatokban : ért, miatt, folytán, következtében, 
fogva ; a föltételesekben : esetében, alkalmával; a megengedőkben: 
ellenére is, daczára is; a hiánytartalmúakban: nélkül. 

(Nep. Lys. 1.) Quofacto Athenienses se Lacedaemoniis dedi-
derunt : Ennek következtében Athenae meghódolni kényszerűié Spar-
tának. 

(Liv. I. 4.) Sünt qui Larentiam vulgato corpore lupám inter 
pastores vocatam putent: Egy más monda szerént Larentiát a csor
dások nevezték el lupa-nak (lotyó) szqjhálkodása miatt. 

(Just. IX. 5.) Auxilia deinde singularum civitatium descri-
buntur , s ive adiuvandus ea manu rex oppugnante aliquo foret, 
sive —: Ezután az egyes államoktól kiállítandó segédcsapatok szá
mát határozzák meg, akár támadás esetében a király gyámolításáúl, 
akár — 

(Curt. III . 15.) Hac epistula accepta, tamen quod dilueras 
bibi : E levél ellenére is megittam orvosságodat. 

(Liv. I. 35.) J$um.a,m non petentem in regnum accitum: Kumát 
minden ajánlkozás (föllépés) nélkül szólították fel a trón elfogla
lására. 
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(Nep. Hann. 5.) Hac pugna pugnata Romám profectus est 
nullo resistente : Ezen csata után minden ellenállás nélkül Rómáig 
hatola. 

2. A latin részesülőknek mondatokkal való helyettesítése; 
különösen a föltétes, okádó, megengedő, s elbeszélésekben a mellé
rendelt főmondatokból rövidült mondatokban. Az előbbieknek he
lyettesítését az érthetőség, világosság, szabatosság teszi ajánla
tossá ; az utóbbit pedig nem csak egyáltalában a modern, az élénk
ségét s gördülékenységet hathatósan emelő irály, hanem a tulaj
donképi magyar s pedig mind az irodalmi, mind a népies elbeszélési 
eléadás is látszik követelni. Erre nézve a sok helyett csak egy-
egy példa! 

„A rósz idők beálltával abba kellett hagynia Malvinának a 
korán reggeli kilovaglást; az angol tanórát is át kellé tenni késő 
délelőttre. így aztán óvhatatlan volt, hogy Elemér össze ne talál
kozzék Ilonkával. 

Egy délelőtt az úrfi /ellátogatott Lemming úrhoz. A financzi-
ernek nem volt most ideje ifjú barátjával enyelegni; azt mondta 
neki, hogy menjen át nej éhez." (Jók. Szer. bői. III.) 

„Fogott a barna ménlóhoz s azt addig ütte, dühölte, gőbödte, 
míg kenjába lefekütt; vette a kantárt s a fejébe vágta; kivezette, fel
pattant reá, s úgy eljártatta, hogy a hab szakadt le róla; visszave
zette s hejjire köttet (Kriza. Vadrózsák.) 

(Liv. I. 13.) Tum Sabinae mulieres crinibus passis scissaque 
véste victo malis muliebri pavore ausae se inter tela volantia inferre, 
ex tYSLnsyerso impetu facto dirimere infestas acies, dirimere irashinc 
patres, hinc viros orantes, ne se sanguine nefando soceri generique 
respergerent : Ekkor a sabin nők keblében a veszély pillanata erőt 
vesz nemök félénkségén; megszaggatják ruhájokat s zilált hajjal 
vakmerően a repülő lövetek közé rohannak, oldal támadással szét
választják az ellenséges sorokat, szét a bőszülteket; itt apjoknak, 
amott férjöknek esedeznek, ne fertőztessék be bűnös kezöket ipájok, 
vejök vérével. 

(Just. I. 5.) Epistula palám fieri nequibat regis custodibus 
omnes aditus obsidentibus : Minthogy a testőrök minden bejáratot 
megszállva tártának, a levél nem vala nyíltan bevihető. 

Nem igen ajánlatos tehát ily esetben a részesülő mondat al-
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kalmazása, mint: „A telkek emelkedett helyen feküdvén: a kilátás 
igen szép." (Főv. Lap. apr. 15.) 

(Just. I. 8.) Amisso unico filio Tomyris orbitatis dolorem non 
in lacrimas effudit: Tomyris nem önté ki könnyekbe vesztesége 
fájdalmát, noha egyetlen fiát vesztette volt el. 

(Just. I. 9.) Qui ex continenti, ne dato in poenitentiam spatio 
res per quemquam narraretur, ad regiam pergunt: Hogy azonban, 
ha netán időt hagynának a megbánásra, valamelyikök el ne árulja 
ügyöket, legott a királyi palotába mennek. 

32. §. Nem tartom helyesnek a participiumoknak alaki for
dítását oly mondatokban, melyek valamely mondatsorozatot zárnak 
be ; pl. (Nep. Them. 1.) Totum se dedidit rei publicae diligentius 
amicis famaeque serviens — Schiefner szerént : „Egészen a köztár
saság ügyeire fordítá erejét, többet gondolván barátjai s jóhirével" 
— Czuczornál: „Teljes erejét a közügyekre fordítá, barátiért és ön 
jó híréért gondosabban munkálkodván." „A vidaiak Toroczkóra 
bementek, a magyar alkotmányra hitet teendő? (Orsz. vil. 1871. 
6. sz.) „Bismarck elutasítá Favre külön-küldetését, utalván a brüsseli 
küldöttekre." (P. Napló apr. 14,) „Hoffman Brüsselbe ment, az 
ottani alkudozásokban részt veendo.u (Rtf. apr. 14.). „Kincshalma
zok borítják el az utczákat, megnyitván a diadalmenetet." (Magy.-
orsz. Nagyv. apr. 16.) „A mit meg is cselekedett a jó lélek, hozván 
he parazsat" (Jók. Felf, vil.). Ezek semmiben sem különböznek a 
következőktől: Szegény anyám a sírban nyugszik, még az őszszel 
meghalván — Most az egyszer megbocsátok, meg nem érdemelvén — 
Már három napja, hogy nem Ízlelt ajka bort, az orvos szigorúan 
megtiltván. 

Pedig a participiumoknak ily szerű alkalmazása annyira el 
van terjedve nyelvünkben, annyira szokásos, hogy már fel sem 
tűnik; különösen pedig a hivatalos fogalmazványokban tenyészvén 
és virágozván. 

Nem tartom helyesnek pedig azért, mivel a participialis mon
datok attributiv s így alárendelt mondatok; már pedig a magyar
ban a jelző a jelzett névnek előtte, nem pedig utána áll; úgyszin
tén az idevágó alárendelt mondatok is rendszerént megelőzik vonzó 
mondatukat. 

Ily esetben tehát vagy előre bocsátjuk a részesülőt, vagy tar
talma szerént fő vagy mellék mondattá alakítjuk; p. (LW. I. 17,) 
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In variis voluntatibus regnari tamen omnes volebant libertatis dul-
cedine nondum experta : E véleménykülönbség ellenére is monnó 
fél a királyság mellett vala; (nem csoda), hisz az édes szabadságot 
még meg nem ízlelték volt. Vajdafi Géza (megkülönböztetendő a 
csodafordító Vajdafi Józseftől) e hely áttételénél a mondatrendre 
nézve egészen helyes irányt követett: „Ily különböző akarat mel
lett még is, nem tapasztalván még a szabadság édét, mindnyájan 
királyt akarának." 

• 
6. V e r b á l i s k i f e i e z é s e k . 

33. §. Kényszerültség s ennek folytán megszokás, majd elő
szeretet, ezek azon tényezők, melyek a latin igéknek oly nagy ru
ganyosságot kölcsönöznek, hogy velők nem csak névi, Jianera ad-
verbialis fogalmakat is födözhet a nyelv. Azon igék s igés kifeje
zések, melyeknek magyar megfelelői majd kizárólag, majd lehető
leg határozók, a következők: 

1. Egyszerű igék. 
Propero, maturo, feslino: sebten, nyakrafőre, nagy gyorsan, 

hamar, sietve; certo: vetélkedve ; (Gaes. B. G. I. 7.) Caesar quum id 
nuntiatum esset, matúrát proficisci : Caesar a hirre sebten útra kel. 
(Verg. Aen. VI. 176—178.) Tum iussa Sibyllae festinant aramque 
sepulchri Congerere arboribus caeloque educere certant: Most Si-
bylla rendeletét haladék nélkül foganatosítják s vetélkedve czipelik 
egybe s tornyosítják fel a ravatalra való fát. 

Occujpo: előbb, hamarabb; pl. (Liv. I. 30.) Occupat Tullus in 
agrum Sabinum transire: Tullus előbb nyomula a sabin földre — 
Vajdafinál: „Tullus megelözé amazt és átnyomula." 

Simuló: szemszúrásból, látszólag, külsőleg, mintha; videor: 
mintha ; pl. (Cic. Lael. XXVI. 99.) Xec enim facillime agnoscitur, 
quippe qui litigare se simulans blandiatur: Az ilyen ugyanis nem 
egy könnyen ismerhető fel, minthogy szemszúrásból kötekedve hí
zeleg — Fábiánnál : „minthogy mikor daczot mutat, kedvez. 

(Verg. VI. 257.) Visaeque canes ululare per umbram Ad-
ventante dea : S mintha ebek üvöltenének az istennő közeledtére. 

Pergő: tovább, egyre; audeo: vakmerően; pl. (Curt. IV. 2.) 
At ille docere pergit: Dareus azonban tovább oktatja őket. 

(Liv. I. 13.) Sabinae mulieres ausae se inter tela volantia in-
ferre : A sabin nők vakmerően a repülő lövetek közé rohannak. 
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Desino, clesisto: tovább nem, többé nem ; non desisto, non inter 
mitto: egyre, folyton, szüntelenül, szakadatlanul; pl. (Caes. B. Gr. I. 
42.) Magnam in spem veniebat, főre uti pertinacia desisteret: Biz
tosan hivé, hogy tovább nem fog daczolni. (Caes. B. G. V. 11.) In 
his rebus circiter dies decem consum it ne nocturnis quidem tempo-
ribus ad laborem militum intermissis : E munka körülbelül tíz na
pot emészte föl, noha katonái még éjjel is szakadatlanul dolgoztak 
vala — Szenezynél: „A katonák éjjeli s nappali szakadatlan mun-
kálódása által mintegy tíz nap alatt ezzel elkészült." 

Constat: tudvalevőleg ; pl. (Caes. B. G. III. 6.) Ex hominum 
milíibus amplius triginta, quem numerum barbarorum ad castra ve-
nisse constabat, plus tertia parte interfeeta: Több mint harmincz 
ezer emberből — tudvalevőleg ily erővel jelentek vala meg a barbá
rok a tábor előtt, — harmad részénél többet mészáriának le. 

Ide tartoznak még: opinor, suspicor, credo, videor: valószínű
leg, aligha nem; spero: hihetőleg; non vereor ne: alig, nehezen, s 
hasonlók. 

2. Synonym igék. 
(Cic. Rosc. Am. XIII. 36.) Vos hóminum eiusmodi intoleran-

dampotentiam primo quoque temporeexstinguere atque opprimere de-
betis: A ti kötelességtek az e fajta embereknek szenvedhetetlen ha
talmaskodását a legelső alkalommal csirájában elfojtani (gyökerestől 
kiirtani) — Sárvárynál: megsemmisíteni, elnyomni," 

Ezen pont alá tartozik Cicerónak amaz ismeretes catilinai 
helye : „Non feram, non patiar, non sinam"; melyet fakó halvány
sággal nagyobb részt úgy fordítanak, mint Sárváry: „Nem tűröm, 
nem szenvedem, nem fogom elnézni" e helyett: nem tűrhetem, nem 
fogom tűrni, nem szabad tűrnöm. 

3. Jóval fontossabbak ezeknél nyelvünkre nézve a mondatok, 
melyeknek külseje alatt határzói kifejezés lappangj fontosabbak 
pedig azért; mert némelyike kiváltságos latin szólásmód, s az indi-
genatus vagy meg van már adva nekik, vagy legalább czélba véve ; 
továbbá, mert nagyobb részt laposak, nehézkesek, döczögősek. 

Quo facto: ezután, erre ; quo factum est ut : ennek következté
ben, ezért; quum haec ita sint: ennélfogva, tehát; pl. (Nep. Att. 3.) 
Quo factum est, uthmc omneshonores haberent —• Czuczornál: „iw_ 
nen történt, hogy miúden tiszteletet megadának neki" — s ezért he-
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lyett. (Cic. Cat. I. 5.) Quae quum ita sínt, Catilina, perge quo coe-
pisti — Sárvárynál: „Mindezek így levén Catilina" 

Quantum potest: telhetőleg, tehetségéhez képest; quum primum 
potest: első alkalommal; pl. (Nep. Tim. 3.) Itaque quum primum po
fáit impérium deposuit: Tehát a legelső alkalommal letevé a fő ha
talmat. 

Nescio an, haudscio an, incertum an: talán; pl. (Cic.Lig. IX. 
26.) Constanstiam dico ? nescio an melius patientiam possim dicere; 
Szilárdságot mondtam ? Helyesebben talán türelemnek kellene ne
veznem — Sárvárynál: „Szilárdságnak nevezem, nem tudván, nem 
lenne-e jobb türelemnek mondanom." (A jegyzetet, melyet Sárváry 
épen e helyhez függeszt, magam is készséggel aláírom, hogy t. i. 
„az egész menet valóban metsző gunyornak tekinthető"). 

Fieri non potest quin: szükségképen kell, lehetetlen nem — ; pl. 
(Cic. Phil. XI. 63.) Effici non potest quin libertatis inimicos oderim: 
A szabadság ellenségeit (reactionariusokat) lehetetlen nem gyűlölnöm. 

Non prohibet, non impedit quominus: miatt; pl. (Cic. Cat. m. 
XVII. 60.) Nec aetas impedit quo minus agri colendi studia tenea-
mus usque ad ultimum tempus senectutis: Az öregség miatt egész 
késő vénségünkig foglalkozhatunk a földmüveléssel. 

Megjegyzendő e helyütt a „megtilt"'-féle szószerkezetnek az 
újabb időkben divatba jött eíféle használata: „Meg van tiltva neki, 
hogy távozzék a városból" e helyett: hogy el ne távozzék, el ne mer
jen távozni a, városból; mint a dal is mondja: 

Tiltnak rózsám, tiltnak tőled, 
Titkon se beszéljek véled. 

Non dubito, nemo potest dubitare quin: kétségtelenül, minden 
habozás, gondolkodás nélkül; pl. (Cic. Verr. IV. 26.) Nunquamdubi-
tavit (abstulisse), quotiescumque alicuius anulo delectatus est: Ha 
megtetszett neki valakinek a gyűrűje, azt minden teketória nélkül 
lehúzta (az ujjáról). (Cic. Lig. VI. 17.) Non dubito quin admiratus 
sis: Bizonyára (tudom) csodálkoztál. 

Tantum abest ut — ut: nem hogy nem hanem inkább ; némely 
esetben: mentsen isten, isten őrizz1 — inkább ; pl. (Cic. Tusc. V. 2.) 
Philosophia tantum abest ut laudetUr, ut a multis vituperetur : Nem 
hogy dicsérnék (nem csak hogy nem dicsérik) a bölcseletet, hanem 
sokan inkább gyalázzák. 

Non multum abest, paullum abest quin; majdnem^ alig hogy 
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nem, isten tartotta, őrizte, hogy nem, hajszálon függött (valami); pl. 
(Cic. Att. XI. 15.) Prorsus nihil abest, quin sim miserrimua: Majd
nem & legszerencsétlenebb vagyok. Non multum abfuit, quin more-
retur: Hajszálon függött élete. t 

Ezzel azonban korántsem azt akarjuk mondani, hogy az idé
zett verbális kifejezéseknek csupán és egyedül határozók felelnek 
meg a magyarban; hanem hogy ezek szokottabbak nyelvünkben 
s gördülékenyebbek; néha meg csak is az adverbialis kifejezés a 
helyes, névszerónt a „tantum abest ut " n á l ; mert ennek szószeréníi 
fordítása távol attól hogy szép volna, de még inkább nehézkes, s na
gyon kiérzik belőle, hogy idegen és pedig római földből van átül
tetve nyelvünkbe. 

SZARVAS GÁBOR. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
(Forschungen im Gebiete der altén Völkerkunde von Joh. Gustav 

Cuno. Erster Theil. Die Skythen. Berlin 1871.) 

, „Ezen könyv, azt írja szerző az előszóban, első részét teszi 
egy nagyobb kísérletnek, mely ó-Európának két nagy népét tár
gyalja, a kelteket és skythákat. Mind a kettő csak olykor emelke
dik fel a történelem láthatárára, rendesen alatta marad; de a görög 
és római történelem folyvást emlegeti őket, s a nélkül hogy látnók, 
mindig érezni lehet, mint hatalmas mozgalmak okait. Tehát a régi 
történelem álláspontjából lényeges érdek vonz hozzájok, mert so
kat fejthetnek meg ; de az új történelem álláspontjából is érdeke
sek, mert az általok lakott tartományok- az új történelem szülő 
helyei." 

„Közelebb hozhatná szemünk elé a két népet a nyelvhason
lítás ; s ez megtanítván minket az egyes népekben fölismerni és 
tisztelni az egyetemes szellemnek nyilatkozásait, kiváltképen pedig 
azért nem vetni meg azokat, hogy keveset tudunk róluk, meg sem 
tagadja tőlünk segédeszközeit. A hol az emberek hallgatnak, ott 
gyakran közvetlenül szól a szellem, a mely a nyelvben lakik. Ha 
ezen tolmács segítségével meg lehet mutatni, hogy a két nép azo
nos és rokon olyan népekkel, a melyeket jól ismerünk : ethnologi-
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kus láthatárunk tetemesen megbővül s történelmi tudásunk mint
egy alapjáig hathat le, s az által befejeződik." 

„Munkám jelen részének feladata, a Fekete tenger scythájinak 
azonosságát a lett-szláv népcsaláddal mutatni meg; második része a 
keltek és italok szorosabb rokonságát fogja feltüntetni. Ez áltál a 
két nagy népnek Szorosabb rokonsága jelöltetik meg az ind-ger-
mán törzsön belül. Mert hogy ind-germánok a keltek, az egy em
bernyom ólta (1837) a Pictet munkája által: „de l'affmité des lan-
gues celtiques avec le sanscrit" bizonyos; ily régi a skythák árja 
eredetének kimutatása is, melyet Zeuss az első nagy munkájában : 
„die Deutschen und die nachbarstámme", 1837-ben tett közzé." — 

E szerint tehát a skythák nemzetisége történelmi bizonyos
sággá válnék. Tudjuk, hogy minálunk a hun-scytha kérdés nagyon 
fontos s a mi történetíróink a hun-scythaságnak élő maradékait, a 
székelyeket, mutatják fel; arra is emlékezünk, hogy Neumann : 
„die Hellénen im Scythenlande" czímü munkájában, nem oly igen 
régen, de szinte húsz évvel Zeuss után, a skythákat mongoloknak 
találta, még pedig nemcsak a nyelvhasonlítás, hanem a néprajz se
gítségével is. A skytha kérdés tehát a mi tudományunkat is érdekli, 
s valóban kívánatos volna, hogy hun-scythásaink, — félre hagyván 
Anonymust és Kézai Simont, a kik állításai erre nézve nem bizo
nyítanak többet, mint ama régi franczia krónikások állításai, a kik 
a frankokat, tehát a mai francziák elődjeit, Trójából származtat
ják, s Paris városát Priamus fijának, Parisnak, tulajdonítják — 
egyéb és bizonyítóbb érvekkel mutassák meg először azt, hogy a 
magyarok a hunok igenes utódai, másodszor meg azt, hogy a hu
nok a Fekete tenger skythájinak igenes utódai. Ha az meg lesz, 
akkor fel sem veszszük többé se Neumannt, se Zeuss-t, se a legújabb 
Cuno-t. De minthogy az még nincs meg, ezt is számba kell ven
nünk, mert szlávokká teszi nem csak skytháinkat, hanem par-
thusainkat is! 

Cuno először a nyelvről és a nyelvhasonlító grammatikáról • 
azután az ind-germán népről szól, a harmadik fejezetben az ind-
germán és az ural-altaji nyelvtörzsöt tekintvén egymás mellett; to
vábbá az ind-germánokról és finnekről, az ural-altaji nyelvtörzsről 
és az ind-germán ősnyelvről értekezik. Azután következnek aHero-
dotus skytháji, valamint érdekes előadások Massaliai Pytheasról, 
Strabon, Plinius, Pomponius Méla és Ptolemaeos föld- és nép-
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rajzi tudósításairól. Erre a parthusokat, ind-skythákat és az ázsiai 
ind-germánokat veszi elő, valamint a nyolczadik fejezetben a sky-
thaföldbeli szlávokat stb. Anatóliában lett-szláv nyomokat talál, az 
amazonokat és a cseh leányháborút összehozza. Ismét a skythákat 
és sarmatokat a Niebuhr, Neumann, Schafarik, Zeuss, Müllenhoíf 
felfogásaiban mutatja fel. A Fekete tenger skythájinak nyelvéről' 
értekezvén a dákokat és gétákat, s a pontusi feliratokat tekinti. A 
tizenharmadik fejezetben a görög, lett-szláv és szanszkritnak szo
rosabb rokonságáról; s befejezésül a skythákat, kelteket és germá-
inokat illető viszonyokrul értekezik. 

A ki az illető nyelvekben nem jártas,, az másoknak kényte
len hinni, kik ama nyelveket tudják, a melyek segítségével okos
kodnak. S az nagy épüléssel olvashatja Cuno könyvét, de kivált a 
geographiai tudósításokat, amelyeket a régi írókból összehord, saz 
tt megnevezett újabb írók állításainak méltatását és bírálatját. 

A ki pedig köztünk a scytha kérdés megoldásához fog, egyi
két sem tudván azon sok nyelvnek, a melyekkel okoskodni kell, az 
természetesen jól jár. Nem ismervén semmi nehézséget, bátran ha
lad ezélja felé, s megcsinálja a históriát, a mint az neki kell. Ügy 
szereti a magyar olvasó is •' minek akarnánk még egyebet ? 

H . P . 
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A M. TUD. AKADÉMIA NYELVÉSZETI KIADÁSAI. 

A MAGYAR NYELV RENDSZERE, 2-dik kiad. Buda 1847. 1 ft. 
A MAGYAR HELYESÍRÁS ÉS SZÓRAGOZÁS főbb szabályai. 10-ik kiadás. Pest 

1853. 20 kr. 
A MAGYAR HELYESÍRÁS ügyében a M. Akad. Nyelvtud. Bizottmány Előter

jesztése a Nyelvtudományi Osztályhoz. Pe&. 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 szóképzöi, Buda, 1834. 53 kr. — II. Engel és Nagy J. A m. nyelv gyökei. 
Buda, 1838. 53 1. — JII . Szilágyi István : A m. szókötés szabályai. Pest 1846 
1 ft. — IV. Szvorónyi : Magyar ékes szókötés. Buda, 1840. 70 kr. 

A DUNÁNTÚLI NYELVJÁRÁS. Vass József jutalmazott pályamunkája. Pest 
18(50. 60 kr. 

A MAGYAR NYELV SZÓTÁRA, készítették Czuezor és Fogarasi. IV. kötet, 3 ft. 
Pest 1862—70. Sajtó alatt az V. k. Minden kötet ára 5 ft. 

MAGYAR ÉS NÉMET ZSEBSZÓTÁR. H-dik v. német-magyar rész, 2-ik kiadás. 
Buda 1813. 2 ft. 

MAGYAR TÁJSZÓTÁR. Buda 1838. 70 kr. 
MAGYAR TÖRVÉNYTUDOMÁNYI MŰSZÓTÁR. 2-dik kiad. Buda 1847. 2 ft. 
MAGYARÍTÁS A TERMÉSZETTUDOMÁNYOKBAN, Szabó Józseftől. Pest 18fil-

20 kr. . 

RÉGI MAGYAR NYELVEMLÉKEK. I. Halotti Beszéd. Régi Biblia. Buda 183*. 
5 ft — II . Kinizsi Pálné imakönyve. Vegyes m. iratok, Buda 1840. 5 ft. — 
III. Tatrosi Biblia. Vegyes m. iratok, 1842. 5 ft. — IV. I. Guary-codcx, Buda 
1810. 1 ft. 03 kr. - V. Bátori Bibliája sajtó alatt. 

MAGYAR LEVELES TÁR. I. Szalay Ágostontól. Pest 1864. 4 ft. 
CORPVS GRAMMATICORVM Linguae Hung. Veterum. Toldy Eerencztől. Pest 

1866. 4 ft. 

FINN NYELVTAN, Fábián Istvántól Pest 1859 2'ft. 
CHRESTOMATHIA FENNICA. Hunfalvy Páltél, Pest 1861. 3 ft. 
ABUSKA. Csagatájtörök Szógyűjtemény. Vámbéry Ármintól. Pest 1862. 1 ft. 
VOCABULARIUM CEREMISSICUM utriusque dialecti. Budenz Józseftől. Pest 

1865. 1 ft. 
REGULY ANTAL HAGYOMÁNYAI I. A vogul föld és nép. Pest 1864. 4 ft. 

11. AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ. Új folyam : Nyelv- és Széptud. Osztály. I. Pest 
1860 — 61, 3 ft. — II . 1861 -62, 3 ft. — I I I . 1863 — 65, 3 ft. 

NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK. I—VII. k. Pest. 1862—70. Mindenik 
kötet ára 3 ft. Sajtó alatt a VIII. köt. 

ÚJ MAGYAR SZLÁV ÉS SZLÁV-MAGYAR SZÓTÁR, Jancsovics Istvántól. Szar
vas 1848. 2 kiad. 3 ft. 36 kr 

HANGRENDI PÁRHUZAM ezer példában, Lugossy Józseftől. Post 1858. 20 kr. 

Pest. 1871. Nyomatott az „Athenaeum" nyomdájában. 




	001-066
	067-135
	136-174
	174-176

