
DRAVIDA NYELTEK, 
k ü l ö n ö s e n a Tamil< nye lv . 

(Olvastatott 1872. november 4-én az akadémiai gyűlésben.) 

Az akadémia könyvkiadó bizottsága többek közt Müller Mik
sának »Felolvasásait a' Nyelvtudományrul« fordíttatja. A' magyar 
kiadást, a! hol a' magyar olvasóra nézve szükséges lehet, jegyze-
tekkelfkell majd megbővíteni; az ezekre való szükség pedig leg
inkább a' VITI. felolvasásnál mutatkozik, a' mellyben Müller az 
általa úgynevezett Túrán nyelvosztályt jellemezi. A' Túrán nyelv
osztályban, a' szerint a' mint azt Müller felfogja, nagy hely jut a' 
dravida nyelveknek; jeles világosságot vet arra a' felfogásra az 
ékiratokbeli túrán nyelv is. En legalább úgy látom, hogy lehetet
len tökéletesen megérteni Müller előadását a túrán nyelvekrül, rs 
kivált nézeteit a' nyelvek osztályairul lehetetlen megbírálni, ha 
némileg nem ismerkedünk meg a' dravidasággal 's az ékiratokbeli 
túrán nyelvvel. Lássuk most a' dravida nyelveket. 

D r a v i d a n y e l v e k . 

1) A' Dravida vagy Dravira nyelvek Elő-India déli félszi
getén, a' Vindhja hegységén túl a' Komorin hegyfokig terjednek, 
sőt Ceylon sziget éjszaki részeit is lepik. Egy nyelvcsoportot ké
peznek azok; az egyes nyelveknek nagy és régi irodalmok van; 
újabb időben vélek az európai irodalom, különösen az angol és né
met hitterjesztők munkájinál fogva," sürüen foglalkozik. Nekem 
vezérem és forrásom Caldwell munkája, melly egybehasonlítólag 
tárgyalja azokat (»A Comparative Grammar of the Dravidian or 
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South-Indián family of Languages, London, 1856.«) A'szerző ti
zenhét évet töltött Kelet-indiában a" dravida nyelvek vidékein, '& 
könyvének tanúsága szerint* azon vala, hogy az illető népekkel és 
nyelveikkel, nemesak a' jelenre, hanem a' múltra nézve is, alapo
san megismerkedjék. 

Jeles tudósa ezen nyelveknek, különösen a tamilnak, Qraul 
K. is, a' Lipcsében székelő evang.-luterános missionak igazgatója, 
kitől Lipcsében 1854-ben a' Bibliotheca Tamulica indult meg, 's a' 
ki 1849—53. lakott vala a' Koromandel partján. Utazási leírásában*) 
sok becses adatot lehet összeszedni, mellyek annál nagyobb érde-
küek, mert Graul és Caldwell egyidöben ugyan, dejiem ismerve 
egymást, dolgozának. 

A' híres dán Rash állítá először, hogy a' dravida nyelvek nem 
tartoznak az ind-európai, hanem a scytha' nyelvrendszerhez; leg
közelebb pedig a' finn-ugorsághoz. Hasonlót állíta Müller Miksa is 
abban a' sokat emlegetett munkájában, mellyet maga levélnek ne
vez : A' túrán nyelvekről való tudományunk jelen állásárvl (On the 
present state of our knowledge of the TuranianTanguages), a' melly 
a' Bunsen »Outlines of the Philosophy of Universal History«-jében 
jelent meg 1856-ban.**) — Caldwell, jóllehet úgy találja, hogy 
Müllernek általában a' dravida grammatikai rendszerre 's annak a' 
finn-ugor nyelvekkel való hasonlóságára nézve igaza van, mégis 
azt gondolja, hogy Müller is igazolta Boehtlingk megjegyzését, 
melly szerint nagyon veszedelmes ollyan nyelvekrül írni, a' mellye-
ket alaposan nem ismerünk. Lehet, hogy ismertetésünk folytán 
majd Caldwellre is alkalmazhatónak látszik az említett megjegy
zés, de nem a' dravida nyélvek tudására nézve, a' mellyeket ala
posan ismer, hanem csak a' finn-ugorokra nézve, a mellyekhez 
amazokat hasonlítja. 

2) A' Dravida nyelvek, úgymond Caldwell, két ezer évnél 
tovább ellene állottak a' szanszkrit befolyásnak, 's alkalmasint el
lene fognak állani az újabb, teszem, angol behatásnak is. A' dra
vida nyelvek: 

*) Reise nach Ostindien über Palástina und Egypten von Juli 1849. bis 
April 1853. Erster Theil : Palastina ; Zweiter The i l : Egypten und der Sinai; 
Dritter Thei l : Die Westküste Ostindiens (Malabar) ; Vierter und Fünfter Theil c 
Der Süden Ostindiens und Ceylon. Leipzig, 1854—1856, 

**) Lásd »Nyelvtudományi Közlemények, l l . 381. stb. 
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1) A' Tamil vagy tamir, helytelen írják tamul-n&k (úgymond 
Caldwell, de Grraul mindig így írja), valamint az első európaiak 
helytelenül malabár-nsik nevezek. Ez a' legkorábban mivelt, leg
gazdagabb dravida nyelv. Van két nyelvjárása, a' sen-tamil azaz 
régi, 's a' Jcodun-tamü, azaz mostani. A' tamil biblia-fordítást arrul 
dicséri Graul, (die Vortreflichkeit unserer altén tamulischen Bibel-
übersetzung), hogy középen jár a' régi vagy tudós és a' köz vagy 
pórias nyelv között. — Egyébiránt a' tamilt beszéllik a' Karnatik-
ban, a' Grhat hegyek alj^n Palikat-tul Komorin fokig, sőt Ceylon 
éjszaki és éjszaknyugoti részein is. A tamilok, Caldwell szerint, 
kinek lakása Tinevelly szomszédságában vala, közel a' déli csúcs
hoz — Indiának görögjei vagy skótjai, legkevésbbé babonás, leg
vállalkozóbb és kitartóbb nép a' hinduk közt. Száma mintegy 10 
millió. Legrégibb irodalma Kr. u. 8-dik századig ér fel. Grraul uta
zási leirása IV. kötetének egyik toldatában arrul értesít, hogy a' 
Madras helytartóságban a' lakosság fele tamil, úgy de 1851-ben az 
22 milliót tesz vala. 

2) A' Telugu (telingu, telungu) régi miveltségére 's gazdag
ságára nézve legközelebb áll -a' tamilhoz, de széphangzatra nézve 
fölülmúlja azt. Beszéllik a keleti parton a' tamiltul éjszakfelé,tehát 
Palikattói fogva Cicacole-ig, a' hol az úrija nyelv kezdődik, to
vábbá Hyderabad és Mysore tartományain. A' telugu nép száma 14 
millióra megyén. 

3) A' kanaresz, Karnatakában 5 népe 5 millió. 
4) A' Malajdlam a' Malabar parton ; erre legtöbbet hatott a' 

szanszkrit. A' nép 2 és fél millió. 
Kisebb dravida népek a' TWw, Tuda, Kota, Gond és Ku, kik 

összesen 6—700,000 lelket tesznek. A'dravida nyelvű népek száma 
tehát 32 millión felül áll. 

Ismertetésünk a' dravidaságnak lehető világos és könnyen 
átnézhető képét akarván adni, leginkább a' tamil nyelvet emeli k i ; 
a' telugura csak néha tekint, hogy a' rokonságot is észrevegyük, a' 
többit mellőzi. 

3) Caldwell szerint a' tamil nép mivelődése és irodalma a' 
Kr. e. VI. vagy VII. században kezdődött, tehát még mielőtt aJ 

szanszkrit nép a' Dekkanra, azaz a' dravida népek lakta félszi
getre, kezdett hatni. Hogy ide a' dravida népek mikor telepedének, 
bizonytalan, de föl lehet venni, hogy az árják betolakodása után, 
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a' mellyet Kr. e. 1600-nál utóbbra tenni nem lehet. Talán más 
scytha népek, mellyek azután mint Súdrá-k az árják igájába ke
rültek, tolták volt délfelé a' dravidákat. 

A' keresztyén évszámlálás előtti VI. vagy VII. században 
Agastja, egy'bölcs brahman, mint tanító lépé föl a' tamilok közt, 
azért híjják őt tamir-muni-nak, azaz tamil bölcsnek. Akkor kelet
kezek Madurában a' pándi királyság árja elvek szerint. A' híres 
Kúrál (Jézus Sirákféle bölcseséget tanító verses) könyv a' Kr. u. 
IX. századbul való. Szerzője Tiruvalluver; a' munkának német 
fordítását Graul a' Bibliotheca Tamulica III-dik kötetében adja. 

é) A' tamil hangok ezek: a á, i i, u ü; e é ei ; o 6 aű; 

g n g 
V n5 

d n 
d n 
I) m 

r 1 v,- r - 1 R 

A' kövér t d ÍJ r 1 úgynevezett cerebral hangok. Caldwell 
-és más tudósok szerint ezen hangokat a' szanszkrit nyelv a' ben-
szülöttek nyelveibül fogadta volna el. 

A' tamil nyelvtudósok a mássalhangzókat így osztják el : 

valiinam = keményekre: k ö t t p R 
mellinam = lágyakra: ng n^ n n m 
ideijinam = középiesekre: j r 1 v r 1 

A' d, g, b hangok szó-elején nem állhatnak, a' szók köze
pén pedig kettős keménynyé válnak, tehát d-bül tt, g-bül kk, b-bül 
pp lesz. S is van, melly keményedéskor c-vé válik. Az R teljesebb 
r ; kettőztetéskor ttr-nak hangzik. 

Ezek kiejtése alig írható le. A' tamil szót, Graul szerint, 
majdnem tamirzh-n&k ejtik, 's ez az író azt állítja, hogy az ind ős-
nyelveket általában a' tamil név foglalja magában; mert ez a' dra
vida szóbul alakúit volna. A' szó elején dr hang nem állhat, hanem 
csak í, a' belhangu v pedig ra-mé lett, 's az utótagu d a' da-b&n, 
mint celebrál, hol ?-nek, hol r-nek hangzik, tehát tamil, tamir, sőt 
tamirzh is. — Alább látjuk majd, hogy Graul az eru szót, melly 
7-et jelent, 's a' melly a' teluguban élu} örzhu-nsik írja. 
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A' hiatust j , n, v töltik ki, p. o. ilei fiatal, an járulván hozzá 
lesz ileijan fiatal férfi; ko király, in genitivus rag járulván hozzá 
lesz kőnin; a az, i ez, ehhez járulván az ismeretes an lesznek avan 
az, ivan ez; emlékezzünk a' pdndiján-ra. — A' teluguban n helyett 
h áll, p. o.: 

badu, padi 10; továbbá tamilben eindu 5, áru 6, eru 7 ; telu
guban énu, áru, edu, tehát 

teluguban: tamilben: 
15. padi-h-énu padi-n-eindu 
16. padi-h-áru padi-n-áru 
17. padi-h-éru padi-n-éru 

A' magánhangzók egyezését vagy harmóniáját Caldwell »scy-
thian laio«-nsik. nevezvén, a' teluguban veszi észre, mint Graul is, 
mert ott p. o. lu a többesi képző lévén, ha az katti = késhez járul, 
lesz kattu-lu kések; ki a' dativusi rag lévén, egyes, számban katti-
ki =s késnek, de többesben nem katti-la ki. hanem kattu-la-ku kér 
seknek, a' hol a' többesi lu már ?a-vá lett. így kalugu képes lenni, 
hozzá járulván duk, egyik múltbeli képző, és nu rag, melly nén én-
bül való, lesz : kalvgudunu képes valék; de hozzájárulván ti} má-
.sik múltbeli képző, lesz: kalugitini képes voltam. 

G y ö k ö k . 

5) A' dravida gyökök, bár mi hosszak is a' képzett szók, ere
detileg egytaguak. Vegyük példának az irukkiradu, van, 's peru-
gugiradu} növekszik, szókat, ezekben adu a' harmadik személynek 
ragja, gir és kkir a' jelenidőnek kifejezője, maradnak még iru és 
perugu; úgyde az elsőben az u általános hangtoldó, mert a' dravida 
nyelvek az egytagú szókhoz rendesen u-t toldanak, marad tehát ir 
mint gyök =s val, finn. ol. A' másik perugu-h&n nemcsak az u (per-u), 
hanem a' gu is (per-u-gu), ollyan járulék, melly a' jelentést nem 
módosítja, tehát a' másiknak is per a' gyöke, a' mi a' perija, perun 
= nagybul is kitetszik. 

A' gyök-szókhoz rendesen u járul, mint láttuk, így még ad-u 
közellenni. 

i járul a' szanszkritbul vett szókhoz, mint sz. sap átkozni, 
tamilben sab-i. De járul eredeti tamil szókhoz is, mint kad-i harapni. 
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a az infinitivus kifejezője, mint kad-a átérni, általmenni; ezen 
a tehát nem volna jelentés nélküli. 

Fontosabb járulékok vagy szinte képzők a gu vagy ngu, sur 

du vagy ndu, bu vagy mbu, mellyek benható igegyökökhöz járul
nak, 's mellyek keményedve és kettőztetve kihatókká teszik azo
kat, így: 

d-gu lenni, válni, d-kku valamivé tenni; ní-ngu maradni, ni-
kku félretenni; 

adei-su menekülni, adei-cu menteni, keríteni; 
tiru-ndu jónak lenni, tiru-itu javítani; ni-ndu úszni, ni-ttal 

úsztató; 
nira-mbu teli lenni, nira-ppu tölteni. 
Általában a' gyökök névszók lehetnek és igeszók, mint: karéi 

lemosni, és part, mart; alei költözni és hullám; kadu éles (kadu 
nadei éles, erős járás, kadu voj éles száj = tigris), kadu-gu mustár, 
kadu-kkum élessé lesz. 

Sok kéttagú szónak utolsó tagja al, p. o. kada általmenni, 
kadal tenger; viri nyújt, viral újj ; kudei kivájni, kudal palaczk ; 
mintegy kivájt valami, és kural pipa; man föld, manal homok stb. 

Szokott végtagok még: ar ir ur; aY iv; aRu, iBu; al il ul, 
al il u l ; uk (ukku). 

Egyegy gyökbül sok szó keletkezik, p. o. ad-biü lesz: adu 
közel lenni, ada csatlakozni, adangu bennfoglalva lenni, adakku 
foglalni, adei keríteni stb. — anu érinteni, ani reátenni, ékesíteni, 
anei ölelni, anau támaszkodni, ebbül annál vagy annan bátya, 
mintegy támasz stb. 

N é v s z ó k . 

6) A' tamil grammatikusok a' névszókat kasztabeliekre és kaszta-
nélküliekre, a' telugu grammatikusok pedig mahdt (nagyokra) és 
a-mahdt (kicsinyekre) osztják. Amazokat az eszes lények, ezeket 
az esztelenek teszik. Az eszes lényeket jelentő névszók az egyes 
számban hím- és nő-nemüek, a7 többes számban közös neműek. Az. 
esztelen lényeket jelentő névszók mintegy semlegesek. 

A' névszók nemét a'mutató névmások fejezik ki ; a' tamilban 
avan hímnemű az, ivan nőnemű ez. Tehát a' tamil hímnemű jelelő 
an, dn} dn p. o. muppu kor, muppan koros ember; irei király, mint-
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egy elvont szó, de ireivan király-ember; iamir tamil, tamiran ta-
mili ember; villu íj, villanj villán és villan íjász. Ez más ragok után 
is járhat, mint: malei hegy, maleijin hegyé, maleijinan hegylakó 
masculini generis ; pad város, pattin városé, pattin-att-an városbeli, 
(az il helyrag = ben, mint látni fogjuk, más rag közvetítésével já
rul a' névszóhoz, mint manei ház, manei-j-idatt-il házban). 

A' tamil nő-nemü jelelő al, mint mag fi, magán fiu-gyerek, 
magol leány-gyerek: vellál-an földmivelő ember, vellál-al földmi
velő nő. De atti} tti is nőnemet jelent, mint rás-u király (szkr.) te
hát rásan király, rásátti királyné. így lesz oru egy-bül oruvan egy 
ember, orutti egy nő. 

A' tamil hím- és nő-nemü szók közös nemű többese ar} ár, 
or, ir} sőt mar is, p. o. purusan (szkr.) házi gazda, purusar házi 
gazdák; táj-tagappan-már anyák-atyák, azaz szülék. Az új tamil
ban, jegyzi meg Caldwell, már ollyan szókhoz járul, a' mellyek 
szüléket, papokat, királyokat jelentenek, az tehát tisztesség-tevő 
többes, mint a' magyar mek (»as a plural of honour, liké the Hun
gárián mek«). Ezt Caldwell Müller Miksátul vehette, kit Gyarma
tin ejtett tévedésbe.*) 

A' tamilban a7 semleges nemű névszónak többese gal. 
A'telugu hímnevü egyesszám kifejezője du, udu} adu; így 

vádu (va-adu) ő (hímnemű), mag-adu házi gazda; néha az egész 
mutató névmás vádu. tétetik ki ; mint cinna-vádu fiú = az, mi ki
csiny. A' többesben a' tamil aru helyett uru van a' teluguban. — 
Az egyesszám nőnemű kifejezője álu% mi nőt, asszonyt jelent. így 
manama-du unoka fiú, manama(r)-álu unoka leány. 

N é v s z ó - r a g o z á s . 

1) Az úgynevezett esetek száma annyi, mennyi a' viszonyszó, 
a7 nielly ragképen járulhat a' névszóhoz. De a' tamil grammatiku
sok a' sz.-krit nyelvtant követik, 's nyolcz esetet fogadnak el a' 
nominativuson kivül. Egy semleges nevű szó, manei a' ház, legyen 
itt példa. 

*) Gyarmathi t. i. a? lapp nyelvbeli kettős plurálishoz a' magyar két plu
rálist hasonlítja, azt gondolván, hogy atyánfc egyféle, és atyáméi másféle plurá
lis, ez utóbbi pedig mék volna (atyá-m-é-k). Lásd »Nyelvt. Közlem. II. 426. 
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Nomin. 
Accus. 
Instrum. 
Conjuctiv. 
Dativ. 
Ablativ. 
Grenetiv. 
Loeativ. 
Vocativ. 

Egyes szám 
manei 
manei-j-ei 
manei-j-ál 
manei-j-ödu 
manei-kku 
manei- j-il-irundu 
manei-j-in 
manei-j-idatt-il 

Többes szám 
manei-gal 
manei-gal-ei 
manei-gal-ál 
manei-gal-ődu 
manei-gal(u-)kku 
manei-gal-il-irundu 
manei-gal-in 
manei-gal-idatt-il 
manei-gal-é manei-j-e 

Az előre bocsátott példában a' szó és némelly ragjai között 
hiatus támadna (acc. manie-ei, instr. maniei-ál stb.), azt tehát a' j 
tölti ki. A' többes szám dativusában meg a' gal és kku közzé u van 
betoldva. Caldwell még többféle közbevetett tagot hoz fel, mellye-
ket inflexiónál increments-nek nevez, 's mellyek a' jelentést nem 
változtatnák, p. o. guru pap, il raggal lenne garu-v-il (a' v hiatus-
töltő), de mondják guruvinil a' papban, tehát in-nek közbevetésé
vel ; maram fa, ennek m-je elmarad, 's att, sőt att-in közbevetésé
vel lesz az instrumentális: marattál és maratlindl. A felhozott ma
nei példában is a' locativus idatt közbevetésével alakult, ;s az abla-
tivus két viszonyragot mutat. A' ragozás tehát nem olJy egyszerű, 
mint a' mi nyelveinkben. 

8) A' dravida nyelvekben a' névszó nem veszi fel a' birtokos 
ragokat, tehát azokban nincsenek illyenféle alakok: házam, házad, 
háza stb. 

9) A' tulaj donságnevek nem fokoztatnak, hanem a' nyelv az 
il és in ragok segítségével fejezi ki a' fokozás értelmét, mint: 
avattr-il idu nalladu = azokban ez jó = ez jobb azoknál. A' leg
főbb fokot a' szó ismétlése teszi, mint: perija-perija = nagy-nagy 
azaz legnagyobb. 

S z á m n e v e k . 

10) A' számnevek a' dolognév előtt, 's az ösz-szókban más, 
rövidebb alakúak, mint midőn magokban vannak. 

1. őr, oru / onru, ondru egy; oruvan egy ember, orutti egy nő 
2. ir; iru ; irandu kettő j iruvar két személy, 

irattu kettős; irubadu 20, irunüru 200. ' 
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3. murvrvy mundru három; művar, müvaru három személye 
mu pattit 30, münnúru 300. 

4. nálu, nángu négy; nárpadu 40, nánnűru 400. 
5. eindu öt, eivar öt személy, eimpulan öt érzék; eimbadu^ 

eimpadu 50, ein%uru 500; ei-j-eindu ötször öt (öt-öt). 
6. ár, aru ha t ; arubadu 60, aru-nüru 600. 
7. eru hét; erubadu 70, eru-núru 700. 
8. eííw nyolcz; enbadu 80, en-núru 800; 

eneru nyolczszor hét. 
9. onbadu kilencz, tonnüru 90, tol-á-jiram 900; — onbatt-eru 

kilenczszer hét. 
10. pattu tíz. 
A' teluguban a' 8 eni-midi, a' 9 tom-midi. Ezek nyilván úgy 

lettek, mint a' mi nyelveinkben 2—10, 1—10; ugyanezt világosan 
mutatják a' tamil 9-es, melly onbadu tehát 1—10; a' 90-es, melly 
ton-nűru} szószerint 1—100, mint a' vogul antel-sat vagy ontol-sat 
a' helyett, hogy 10—100, 's a' 900-as, melly tol-ájiram, szószerint 
1—1000. A' telugu tom (tom-idi 9) tehát a' tamil ton (ton-nűru 90) 
és tol (tol-ájiram 900)-ban látható. A' tamil 8-ban nem világos már 
afféle összetétel. 

11—19 a' számnevek úgy alakulnak, hogy a' pattu 10 elvál
tozott alakjai előzik meg az egyeseket, tehát: padin onru 11, pan-
nirandu 12, padin mundru 13, padin nángu 14, padin eindu 15, 
padin áru 16, padin eru 17, padin ettu 18, pattonbadu 19 azaz patt-
onbadu; — irubadu 20 stb. mint már láttuk. Graul »Utazása« I I I . 
köt. 349. lapján a' 17-et és 18-at így írja: pathin-örzhu, pathin-
öttu. A7 10-est általában pafhu-nak írja. 

100 nüru; 1000 ájiram. 
A' rendszámok: műdal első (mun el, előtt); iruvám kettődik,.. 

mundrám harmadik, náluvám negyedik, eindám ötödik stb. 

N é v m á s o k . 

11) Személyiek: nán, nan én, mint rag én, en 
ni te 
tán ő. 

Többesben : nám^jám mi, mint rag em 
nír ti 
tám ők. 
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De a' ndm, nír, tdm helyett vannak nang-gal mi, ning-gál ti, 
tang-gal ők is, mint a' magyarban a' miv (mü), tiv (tü), iv (ü ?) he
lyett mink, tik, ők is szerepelnek. 

12) Mutatók. Ezek tőji i ez, a az, a' mellyek sok alakban elő
tűnnek, p. o. indu nilam ez a' darab föld, anda maram az a' fa; 
ingű itt, angu ott; indu ekkor, andu akkor. 

A' dolognevek előtt úgy állanak, mint a' magyar ez az, p. o. 
poruda idő, tehát ipporuda ez az idő r= most, apporuda az az idő, 
akkor; így ndl nap, anndl a' nap; wr falu, hely, avvúr (a-v-űr) a' 
falu; vari út, ivvari ez az út, avvari az az út. 

A' kérdő névmás e, melly azonképen alakúi mint a' mutatók, 
úgy hogy mindnyáját így lehet összeállítani: 

Mutatók. Kérdők. 
Egyes szám hím ivari ez avan az evan ki ? 
Egyes szám nő ival ez aval az eua£ ki ? 
Egyes szám seml. idu ez adu az ew mi ? 
Töblb. szám közös ivar ezek avar azok euar kik ? 
Több. szám seml. ivei ezek avei azok eve?' mik ? 

E helyett ja is van a' tamilban, tehát: jdvan ki ? jtávaJ ki ? 
jddu mi ? jávar kik ? avan ^'ar az kicsoda ? 

De a' kérdő « ö, azon szót követik, a' mellyre a' kérdés jut, 
éppen úgy, mint a' magyarban, mint: avan tanddn teszi: ő adott. 
Ebbül kétféle kérdés támadhat: ő adott-e ? vagy az-e az, a' mit 
adott ? Az első így szól: avan tanddn-a ? a' másik: avan-a tanddn? 
r 

így adu úr az falu, ebbül lesz adu űr-a az falu-e ? 's adu-v-a űr 
az-e falu ? 

Az ó kérdő kétséget fejez ki egyszersmind, p. o. avan-ö ő-e ? 
inkább: vájjon ő-e ? evan-o ki lehet az ? 

A' teluguban a' ko kérdő a' szó elibe vettetik p. o. inta ennyi, 
anta annyi, enta mennyi ? konta vájjon mennyi ? 

Visszamutató névmások nincsenek. 

I g e s z ó k. 

13) A' dravida grammatikusok az igéket pira vinei = kiha-
tokra és tan vinei = benhatókra osztják. Ezt Caldwell tévesen a' 
magyar alanyi és tárgyi ragozáshoz hasonlítja, (The drávidian 
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transitives and intransitives exactly resemble in forme and use the 
determinate and indeterminate verbs of tbe Hungárián), mert azt 
gondolja, hogy szeretem azt teszi: I lőve somé person or tbing, 
szeretek pedig annyi volna mint: I lőve i. e. I am in lőve. A' dra
vida tan vinei = benbató, inkább alanyra ható, 's a magyar ikes 
igével egyeztethető, a' tan szó annyi lévén mint maga. 

Hogy lássuk, miképen lesznek a' benható igék kihatókká, az 
idők képzöjit kell megemlíteni. Tehát gir a' jelennek, i a' múltnak, 
v vagy b a' jövőnek kifejezője. P. o. pannu tenni-bül lesz : pannu-
girén teszek, panninen tevék, pannuven fogok tenni; pesu beszélleni 
lesz : pesugiren, pesinen, pesuven. Ezt előre bocsátván lássuk, hogy 
lesznek a' benhatók kihatókká: 

1) a' gu, su, du vagy ndu, bu vagy mbu járulékok keményí
tése meg kettőztetése által, azokbul kku, cu} ttu és ppu válván. P. 
peru-gu nagy, bő lenni, per-ukku nagyítani, bővíteni; pő-gu menni, 
pó-kku menetni; — adei-su menekülni, adei-cu menteni; tiru-ndu 
jó lenni, tiru-ttn javítani; nira-mbu teli lenni, nira-ppu tölteni. 

2) Az idő-képzők keményítése által, tehát: ser csatlód, sér-
giren csatlódom, ser-kirren csatolok, ser-ndén csatlódtam, ser-tten 
csatoltam, ser-ven fogok csatlódni, íer-ppen fogok csatolni. 

3) A' ttu képző által, mint padu fekünni, paduttu fektetni. 
4) A' vég d-nek vagy r-nek keményítése által, mint: vádu 

szél van, vattu szelet okoz; tindu érni, tittu fenni; máru változni, 
marni (ejts máttru) változtatni. 

14) Tétető ige a' kihatóbul vi képző által lesz, mint: pannu 
tenni, pannuvi tétetni; kattu építeni, kattuvi építtetni; anuppu kül
deni, anvppuvi küldetni. — A' vi képzőhöz kka is járulhat, mint: 
sej csinálni, sejvi és sejvikka csináltatni. Sőt vikka helyett ppikka 
is lehet. 

15) A' dravida nyelvekben nincs szenvedő alak, azt un enni, 
és más igékkel irják körül. P. o. adi verni, adi undan verést evett, 
azaz megveretett. 

16) De van tagadó ige, melly azonban nem külömbözteti meg 
az időket, melly tehát látszólag csak az idő-képző hiánya által fe

jeztetik ki, mint vár virágzani, mibül az időképzőkkel lesz: várgi-
ren} varndön, varven virágzóm, virágoztam, fogok virágozni: de 
várén nem virágzóm, nem virágzottam stb. vára vagy várádu nem 
virágzik. Azonban ha összehasonlítjuk a' telugut a' tamillal, azt 
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látjuk, hogy a' tagadó jelentést a képző adja meg, melly a' tamil
ban a' személyi raggal összeolvadt, de a' teluguban látható. P. o, 
&! teluguban CPJ, a' tamilban sej tenni, tagadó jelentéssel 

a teluguban: 
cej-a-nu nem teszek 
öej-a-vu nem tessz 
cej-a-mu nem teszünk 
éej-a-ru nem tesztek 

a' tamilban: 
sejj-én nem teszek 
sejj-áj nem tessz 
sejj-őm nem teszünk 
sejj-ír nem tesztek. 

17) A' személyi ragok névszókhoz is járulhatnak, mint a' 
mordvinben, új perzsában p. o. kőn király, kónen király vagyok, 
Jcónei király vagy, kőnan ő király; kónem király vagyunk, kőnir 
király vagytok, kőnar királyok ők. 'S ez így megyén a' viszonyító 
ragokkal is, mint: konin királyé, koninen királyé vagyok, koninan 
királyé ő, koninar királyé vannak. 

Hogy világosabb képzeletünk lehessen a' dravida igerül, a? 

cej} teszek, igének ragozását mutatom fel: 

I g e n l ő a l a k . 

Egyes sz. 1. öej-gind-én teszek öej-d-én tettem 
2. őej-gind-áj tessz cej-d-áj tettél 

| cej-gind-án \ hím J ícej-d-án \ . 
3. (éej-gind-ál ) nő ítészen <cej-d-ál \ tett 

fcej-gindadu) sémi.) (6ej-d-adu* 

Több. sz. 1. cej-gind-őm teszünk őej-d-öm tettünk 
2. cej-gind-írgal tesztek cej-d-írgal tettetek 
3 (öej-gind-argal (hím, nő) ícej-d-árgal) 

íöei-gind-ana (seml. (cei-d-ana > 

J ö v ő vag^y h a t á r o z a t l a n i d ő . 

Egyes sz. 1. cej-v-én 
2. cej-v-áj 

ícej-v-án 
3. <cej-v-ál 

(öej-jum 

Több. sz. öej-v-őm 
cej-v-írgal 
(cej-v-árgal 
töej-jum. 
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T a g a d ó a l a k . 

Egyes szám. 1. cejj-én = cejj-a-én nem teszek 
2. cejj-aj = cejj-a-áj stb. 

leejj-án s= cejj-a-án 
3. \cejj-al = cejj-a-ál 

'öejj-adu = cejj-a-adu 
Több. szám. 1. cejj-őm = cejj-a-öm 

2. cejj-irgal = cejj-a-írgal 
3 jcejj-argal = cejj-a-argal 

\őejj-á =£ cejj-a-a (na). 

18) A' módokra nézve az sajátságos, hogy a' dravida nyel
vek, tehát a' tamil is, aJ foglaló és föltételező módot egy igés név
szóval fejezik ki, a' melly természet szerint személy-jelölés nélkül 
való, de az il vagy in viszonyítóval jár. P. o. pog-a menni, tehát 
pőg-il, vagy pog-in ha én mennék, ha te mennél stb. De a' múlt 
alakbeli igésszó is képezheti ezt a' módot, ha hal vagy al tagot 
veszi föl, p. o. Sejda tett, sejda-kal, vagy sejd-al ha én tettem volna, 
ha te tettél volna stb. 

A' parancsoló mód rendesen maga az igető. 
A' határozatlan vagy névi mód rendesen a-val képződik, p. o. 

mdd-a tenni, pog-a menni. De ga is képezi azt, p. o. sej-ga tenni, 
váriga jönni stb. — Ezen névi módnak a képzőjét Caldwell sokfé
lével hasonlítja össze, p. o. perzsa és német infinitivussal, úgy hogy 
a' friz mak-a (angol mak-e, német machen) alakot is felhozza. De 
a' finn infinitivus, úgymond, (»is apparently identical with theDra-
vidian, being alsó in a, eg. oll-a to be; but it appears probable, that 
this a was originally preceded by a nasal, for the corresponding 
Esthonian infinitive is olle-ma, and the sign of the infinítive in Hun
gárián is m«) nyilván azonos a' dravidával, mert az is a-val kép
ződik, p. o. oll-a lenni; valószínű t. i. hogy ezt az a-t eredetileg 
egy orrhang előzte meg, mert a' megfelelő észt infinitivus így van: 
olle-ma} 's magyarban az infinitivus jelelője nű — A' látszat na
gyon csalja a' szerzőt. A' finnben az egyik infinitivus nem a, hanem 
tat mellynek í-je az óllá — lenni-ben hasonulás által tűnt el, mert 
ol-ta helyett van ól-la. Továbbá ott a' másik infinitivus ma-val kép
ződik, így : ole-ma. Az észt nyelv hasonlóan jár el, az is két infini-

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XI. 2 4 
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tivust képez : ol-ta és ole<ma: de a' nyelvtanokban és szótárakban 
a' ma infinitivust látjuk legtöbbnyire. Tehát a' finn olla és észt 
olle-ma két különféle infinitivus, 's az észt szót helytelenül írják 
két Z-vel, olema helyett. A' magyar ni infinitivusnak pedig a' finn
ben és észtben nem felel meg semmi infinitivusi alak. Ha itt álta
lában hasonlításrul lehet szó, tehát a' tamil mei volna egybetartható 
a' finn-ugor ma, m igésnév képzővel, mert p. o. tár-met alacsony
ság, iru-kkindr-a-mei nem lét. Lásd az iru igét az 5. alatt. 

A' rövid ismertetésbül azt látjuk, hogy a' dravida nyelvek 
ragozok, mint a' finn-ugor, a' török és más nyelvek; tehát nyilván 
való, hogy morphologiai haionlatosság van ezek és azok között. 
Ámde ez nem rokonság, a' melly csak közös származásiul keletke
zik. Morphologiai vagy képződési, alaki, hasonlatosság lehet ollyan 
nyelvfajok között is, mellyeknek nagyon külömböző eredetök van, 
vagyis a' mellyeknek közös származását nem mutathatjuk fel. Ezt, 
a' közös származást, az alaki, vagy inkább képződési hasonlatossá
gon kivül és felül, leginkább a' szók rokonsága bizonyítja, melly 
a' szabályos hangi változások által tűnik ki és igazoltatik, 's a'melly 
a' képzők és ragok közösségére is világot vet, tehát a' grammati
kai egyezést mutatja. Innen van, hogy a' rokonság nélkül mutat
kozó morphologiai hasonlatosság inkább külső, esetleges, hogysem 
belső vagy szükséges gyanánt mutatkozik. 

Egyébiránt a7 dravida nyelveknek még külső hasonlatossága 
is a' finn-ugor nyelvekhez fogva hézagos. A' vocalisok harmóniáját 
ezekben a' tőszó igazgatja: a' dravida nyelvekben a' képzők vo-
calisai egyezők néha néha. Továbbá a' dravida nyelveknek nin
csenek birtokos ragjaik (házam, ház-ad stb.), ámbár ezeket talán 
elveszíthették, mint p. o. az észt nyelv veszíti már; nincsenek szen
vedő képzőjü igéjik, a' mellyek a' finn-ugor és török nyelvekben 
nagyon uralkodnak: ellenben ki birják fejezni a' szó-nemi különb
ségét, a' melly általában idegen a' finn-ugor és török nyelvektül. 
'S a' hol Caldwell legbelsőbb hasonlatosságot vél észrevenni azok 
és ezek közt, mint a' tamil infinitivus képzőjében, vagy a' dravida 
igék alany-tárgyi ragozásában és egyébben, ott mindannyiszor 
csalatkozik, vagy inkább a? források ejtik tévedésbe, a' mellyekbül 
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merít. Ennek pedig részben a' mi nyelvtudományunk is az oka, a' 
melly még nem eleget szól a' külföldnek. 

A' szabályos hangi változások által igazolt és megfelelő szók 
tüntetik ki leginkább a' rokonságot, mondjuk. Mit találunk erre 
nézve Caldwell munkájában ? A' VII. szakaszban »glossarial affi-
nities«-t közöl, azt mondván (»I regard the comparison.of vocables, 
when carefully and cautiously conducted, as an important help to 
the determination of lingual affinities, and it will be found, I think, 
that the following vocabularies bear independent testimony, in their 
own degree, to the very same result, that whilst the Dravidian 
idioms exhibit traces of an ancient, deep-sented connexion with 
Pre-Sanscrit, their relationship to the languages of the Scythian 
group, especially to the Ugrian tongues, is closer, more distinctive, 
and more essential than any other«): »éu a' szók egybehasonlítását, 
ha gondosan és óvakodva tesszük meg, jeles segítségnek tartom a' 
nyelvi rokonság meghatározására, 's úgy hiszem, a' következő szó
jegyzékek, maguk részérül alapos bizonyítással járulnak ugyan
azon eredményhez, melly szerint a1 dravida nyelvek általában egy 
régi és nagyon mélyre menő kapcsolatot mutatnak ugyan a' szansz
kritot megelőző nyelvvel, de szorosabb, határozottabb és lényege
sebb a' viszonyuk a' scytha nyelvcsoporthoz, különösen pedig az 
ugor nyelvekhez, mintsem akármelly másokhoz,« Lássuk tehát, mit 
mutat fel Caldwell a' szóbeli rokonságokbul. 

Ezek I. indo-európai, még pedig l) szanszkrit, 2) nyugat
európai rokon szók; II. sémi rokon szók; III. scytha rokon szók. 
Minket itt az utolsók érdekelnek, mert ezekbül kellene a' dravida 
nyelvek szorosabb, határozottabb és lényegesebb viszonyának ki
tetszenie az ugor nyelvekhez. Azonban itt is, mint aJ grammatikai 
fejtegetésekben, az alaptévedés ellenmondásra vezet. Caldwell a' 
scytha nyelvek nevén a' finn, ugor, török, mongol, mandsu, szamo
jéd, az ékiratokbeli túrán stb, nyelveket érti, 's azokat úgy nézi, 
mint egyaránt rokonokat: mégis a' dravida nyelvek viszonyát kü
lönösen az ugor nyelvekhez gondolja kitüntethetni, a' mivel ter
mészet szerint, azt vallja, hogy ama nyelvek még sem egyaránt 
rokonai egymásnak. Világos ebbül, hogy Caldwell czélja nem ha
tározott ; de mondjuk meg legitt, hogy ezen téves felfogás ez ideig 
nagyon divatozik az európai tudományban, sőt az nálunk is nyilat
kozik még, 's a' Nagy Magyar szótár ezt vallja és követi. 

24* 
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Caldwell-nél a' scytha rokon szók között nem fordulnak elő 
a' szám- és viszonynevek, pedig ezek tanúskodnának leginkább a? 

nyelvrokonság mellett. A' hol a' szerző a' számnevekrül értekezik, 
ott nagyon kiemeli ugyan a' ndl szót, mi 4-et jelent: de többet an
nál nem is bir rokonságul felhozni. Látván pedig a' tamil számne
veket, bízvást állíthatjuk, hogy a? mennyi rokonságot azok mutat
nak az ugor, teszem, a' magyar és vogul számnevekhez, annyit 
talán minden nyelvben lehet fel fedezni. Megjegyzésre méltó azon
ban, hogy a' dravida 8-as, 9-es hasonlóképen összetételt mutatnak, 
így 2—10, 1—10, a' mi azt bizonyítja, hogy valaha a' hétig való 
számlálás nemcsak a' mi nyelveinkben divatozott. Megvolt az a' 
baszk nyelvben is, sőt a' szanszkritban és rokonaiban a' 8-as duális 
alakja hasonló eredetre mutat; szanszkr. astáu, gót aMaxi, görög 
ö;W, latin octo (mint ambo, duo, mellyek azonképen dualisok). Ez 
is tehát morphologiai hasonlatosság, mellynek nincs köze a' ro
konsághoz. 

A' viszonyneveket is (p. o. al, fel, bel, kül stb.) alkalmasint 
azért nem hozza elő Caldwell, mert nem látja vala rokonféléknek 
&' magyar vagy finn viszonynevekhez. Ha pedig ezek és aJ szám
nevek felszóval nem hirdetik az ugor rokonságot, ez valóban nem 
lehet nagy! 

Névszókbul vagy 52 tárgyszót 's néhány tulajdonság-szót 
hoz elő. Amazok közt első helyen vannak akk-a nén, att-an atya, 
ait-ál anya, ann-ei anya, apjo-an atya, amm-kl, amm-ei, amm-an 
anya, avva nagy anya. Ezek mindenesetre azért nevezetesek, mert 
nemcsak az árja és sémi, hanem más nyelvekben is megvannak, 
mintegy közös örökségül az ős régi korbul; de a' mellyek azért 
sem tanúskodhatnak valamelly különös rokonság mellett. 

Az emberi test részeit jelentő szók közül találom: elu-mlu 
csont, mellynek megfelelője a' finn luu volna; — kannir köny, finn 
kyynö, de azt szerző maga el veti, minthogy a' tamil szó kan = 
szem és nir víz, tehát szemvíz; — hál láb, melly mongolban koly 

osztjákban kur, vogulban lal (így írja a' lajl szót), kantoni sinában 
koh stb.; — kevi fül, szamojédben ko, hu, kus, koreanban kui, oszét
ben k'us, törökben kulák; — kei melly a' magyarban kar és kéz, 
de felhozza a' szanszkr. kara, a* görög |#% l*Q' °'^ »' finn ^as^ s ^ 
szókat is ; — tal-a fej, mongol tologoi, kalmük tólgo, buriat tulgai 
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stb.; — pal fog, lapp pane1 padne, osztják pank stb. Ezekbül is lát
juk , hogy illyetén szó-rokonságok nem sokat, egy szóval, semmit 
sem érnek. Legtöbb nyomosságu volna még kőn király, az ékiratok-
ban ku, mert ez lehet &! khdn-na\ rokon. De ha a' tamilban ti tűz, 
melly a' mi rokonainknál taut, tut} tul; tehát azt kellene gondol
nunk, hogy ott legkopottabbak a' szók, ha általában fajt teremtő 
rokonságrul lehetne itt kérdés. — Alább a' görög földrajz-irókbul 
vett egybehasonlítások közt a' tamil kod ház, kerítés, és ur város 
fordulnak elő, a' mellyek inkább ajánlkoznának finn-ugor hason
lításra. 

A' tulajdonság-nevekbül karú fekete, török kara ; áru becses, 
finn arvo — elég feltetszők; a' pas-u zöld mellett Caldwell nem is 
felejti el a' magyar pázsit-ot. 

Lássunk igeszókat is. id-u úszni, osztják üdém, ünn uin. Csak
hogy itt az író nem veszi észre a' nagy külömbséget. A' tamilban 
id volna a' tő, de az ugor szókban csak u a' tő, mert az osztják 
üde?n-ben a' d a' jelen időnek jelleme, tehát nem tartozik a' tőhöz. 
— Erud-u írni; melléje teszi a' magyar ír, a' mandsu ara} a' finn 
hír szókat. Itt is akár erűd, akár rud a' tamil tő, bajos vele az ir, 
kir tőket egyeztetni. 

Katt-u kötni, finn kuto; kel hallani, finn kuule; kol ölni, finn 
kuole hal; pid-u fogni,rfinn pitd ; vir-i vir-ad, vir-aszt stb. legalább 
hangilag egyeznek, de hogy magokban mi keveset bizonyítanak 
azok, már ebbül is kitetszik, hogy a' tamil kol ölni, legjobban meg
egyezne az angol to kill szóval. 

Caldwell felhozza az ul szót is, melly bent lenni jelent, 's mint 
"viszonyító: bel, '& mellyet a' finn ol (ol-ta lenni) létigével hasonlít 
össze; a' magyar val szót nem említi meg. 'S ámbár a' tamil ul(l)-
adu = ott van, kada-v-ul = felülmúló, azaz isten, az ul szónak 
szerepét mutatják: az még sem ollyan lét-ige, mint a' finn, török, 
magyar ol, val, mert az inkább viszonynév, mint a' magyar bel. 

Grraul, ki általában inkább a' törökhöz hasonlítja a' tamil-t, 
(mert p. o. a' tamil tagadó-ige inkább is törökös alak, jóllehet Cald
well a' tagadó a képzőt az ál- tY-bul származtatja, mellynek megfe
lelőjét mind a' finnben, mind a' héberben megtalálja, mert a' régi, 
vagy sen-tamilban sejg-al-ádár = nem tesznek) — Graul, mondom, 
.az ir-u és ul szókat tünteti fel, mert a' törökben is két verbum sub-
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stantivum van: i-mek vagy iV-mek és «Z-mak. »An Zufall kann 
um so weniger gedacht werden, als es sich um zwei verschiedene 
Formen des Verbum substant. handelt, — und ein bedeutungsvol-
leres Wort, als eben das Verbum substant., möchte es kaum gebén.« 
(Utaz. III. 352. lapj.). Olvasóinkat figyelmeztetjük, hogy a' tamil 
ul-ról itt szóltunk, az ir-u szót pedig az •>. említettük. 

Ha már nekünk kellene arra a' kérdésre felelni, hogy a' dra
vida nyelvek a' túrán nyelveknek mellyik fajtájához állanak leg
közelebb, a' finn-ugorhoz-e, vagy a' törökhöz, vagy a' mongolhoz ? 
stb., azt mondanók, hogy egyikhöz sem, mert úgy látjuk, hogy 
mindnyájához egyenlő közelségben vagy távolságban találjuk. Ha
nem igen is az tetszik ki ösmertetésünkbül is, hogy a' dravida nyel
vek olly külön fajtát képeznek, millyen a' finn-ugorság, a' török-
,ség stb. Ezen külön-külön fajtákon belül ollyan nyelvi rokonság 
van, millyen p. o. az árja és sémi nyelvek között; mert azon faj
táknak minden egyes nyelve fajtabeli közös rokonságra mutat. De 
a' milly rokonságot egyik fajtának nyelvei között, p. o. a' magyar 
és vogul, vagy a' tamil és telugu között találunk, ollyan lehetetlen 
a' külömbözö fajták között. A' millyen rokonság van p. o. a' szansz
krit és görög vagy gót között, ollyan nem lehet a szanszkrit nyelv 
és valamelly sémi nyelv, teszem a' héber, között; — vagy ha igen, a' 
héber nem volna sémi, hanem árja nyelv. 

De hát nem volna semmi viszony a' finn-ugorság, a' törökség 
stb. meg a' dravidaság között, holott mindnyájan a' ragozó nyelv
osztályhoz tartoznak V Legyen szabad egy más kérdéssel felelni: 
Van-e valami viszony az árja és sémi nyelvek között is, a' mellyek 
a' hajtogató vagy ílexiós nyelvosztályhoz tartoznak? Erre azt 
mondják, és talán jogosan is mondják, hogy nekik közös elődjök 
lehetett, de az ez ideig még homályos, 's az egybehasonlító nyelv
tudomány vele még nem sáfárkodhatik. Hibát követünk-e el, ha 
azt merjük mondani, hogy a7 finn-ugorságnak, törökségnek stb-nekv 

meg a' dravidaságnak lehet, hogy közös elődjök volt, de az ez 
ideig még nagyon homályos, azért a' mi egybehasonlító nyelvtu
dományunk nem sáfárkodhatik még vele. Biztos eredmény az, hogy 
a'morphologiai hasonlatosság nem azonos a' nyelvrokonsággal, 
melly csak a' nyelvfajtákon belül világosan közös eredetbül foly. 
Müller Miksa, 's utána Caldwell, Graul a' túrán nyelvekre nézve-* 
beérik a' morphologiai hasonlatossággal, sőt az első annyira me-
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gyen híres munkájában, hogy azoktul a' túrán nyelvektül meg is 
tagadja a' fajtabeli rokonságot, azt, felfogása szerint, lehetetlennek 
tartván. Felfogását megczáfolják azonban a' dravida nyelvek 
szintúgy, mint a' finn-ugorok 's mint a' török stb. nyelvek. 

Mutter Fridrik (Reise der österr. Fregatté Navara um die 
Erde. Linguistischer Theil. Bécs, 1867.) a' dravida nyelvek viszo
nyárul a' finn-ugor, vagy a? túrán nyelvekhez hasonlóképen itél, 
mint én.*) 0 is Caldwell munkája szerint jellemezi a' dravida nyel
veket, 's abbul az ö jellemzésébül vettem a' tamil és telugu igének 
ragozási példáját. Caldwell azt véli, hogy az árják ideje előtt talán 
más scytha nép tolta volt délfelé a' dravidákat. Müller ellenben azt 
tartja, hogy az árják előtt tisztán dravida nyelvű népek bírták 
vala egész Előindiát, 's hogy a' brahui nép is Bulogistan hegyei kö
zött egy dravida ág volna, melly a' betolakodó árják elől éjszak 
felé tért ki. 

Caldwell, mint látjuk, Rask után, scytha nevet ád a' turán-
ságnak; azt a' nevezetet általában használják az angol tudósok az 
ékiratok fejtegetéseiben is. E' szerint scythaság és turánság egy. 'S 
ha egyedül a' morphologiai jellemet tekintjük, azt lehet monda
nunk, hogy eme scythaságnak vagy turánságnak legeslegrégiebb 
emlékeit az ékiratokban találjuk meg, a' mellyek nemcsak Küros-
tul fogva Artaxerxes Memnonig (Kr. e. 550—359.) a' perzsa kirá
lyok felirataiban, hanem a' babüloniai uralkodás idejébül is meg
maradtak. — A' dravida nyelvekbül pedig a' görög földrajzírók 
(Ptolemaeus stb.) őrzötték meg a' legrégibb maradványokat a' hely
es nép-nevekben, a' mint azt Caldwell (61 — 69. 1.) megmutatja. 

Előbb azonban meg kell említeni, hogy a' bibliában is a' Ki
rályok I. könyve 10. fejezetének 22. versében dravida nyelvű, je
lesen tamil szók, fordulnak elő. Ott ugyan is azt olvassuk, hogy 
Salamon királynak tarsis-hajóji járnak vala a' tengeren, a' Hirám 
hajójival együtt, 's hogy azok három évben egyszer fordúláhak 
meg hozván aranyat, ezüstöt, elefánt-tetemet, majmokat és pávákat 

*) »Ich sehe die Dravida Spraclien, da mir die bisher geführten Beweise 
in Betreff der turanischen Verwandtschaft nicht genügen, für einen besondern, 
urthümlichen Sprachstamm an.« Az idézett munka 76. lapján. 
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— mibül világos, hogy Indiába jártak a' hajók. A' héberben a' két 
utolsó szó : hqfim és thukhijim, többes számbeli alakok, mellyek az 
egyesben kof és thukhi. Kof majmot, thukhi pávát jelentenek, 's 
Gtesenius amarrul azt jegyzi meg, hogy Jcapi a' szanszkritban és 
malabár-ban majmot teszen, »unde — teszi hozzá — görög xr\nog, 
xflfiog, xeifiog, quae voces de simiis maximé cauda instructis frequen-
tant«; emerrül pedig azt írja: (thukhi) »congruit malabar fogét) 
sanscr. sikhi. Ex hoc avis nomine domestico ortum etiam gr. ramg, 
raag [unde arab ^ . f io] , neque non pavo (t et p permutatis). A' 
mit Gesenius malabárnak nevez, az, mint tudjuk, tamil. 

Nem tudom, vájjon a' kapi = majom, szanszkrit-e vagy ta
mil : de a' másik szó igazán tamil, így: tőkei hosszú ó-val. E ' tamil 
szó pedig nagyon közel áll a' török tauk .v'.fis, magyar tyúk-hoz, 
sőt a' vogul tohoh = kakas is jelenkezik. 

A' görög földrajz-íróknál előforduló szók közül említem itt 
Caldwellbül: ó navőíwv, ni navőíovtg. Pándija a' Madura királyok 
nemzetsége vala; pándiján a' tamilban annyi, mint pándija nemzet-
ségbeli, 's azt a' tamil alakot fejezi ki a' görög 6 navdimr. 

Korrtaoa, mi kottára város, déli Travankore-nak tengerparti 
városa. Kod-u kerítést, erősítést jelent, 's áru folyót. A' tamil nyelv 
törvénye szerint ösz-szókban a' lágy hang kettős keménynyé vá
lik, tehát kott-áru; a' maláj álamban pedig áru helyett ára van, 
tehát kottára maláj álam szó, mi azt is mutatja, hogy már Ptolemaeus 
idejében a' tamil és maláj álam külömböznek vala egymástul. 

'AQ'MÍXOV ftavíXstov, most Árkot, tamilban áru-kadu = folyóbeli 
bozót. 

KaQovQd tamilban karűr, azaz fekete város = kar-űr. Ptole-
maeusnál sok indiai város név wr-ral végződik, mi tamilban várost 
jelent, p. o. nak-ovoa (pal = téj, tehát téj-város. 

Kaosoi nép, a' tamil karé vagy karéi part, tengerpart, tehát 
parti nép, mellyet a' Periplus Paraliába helyez (naoctlía). 

Ezt Vinson Gyula (a' Kevue de Linguistique et de Philologie 
comparée, tome deuxiéme. Paris, 1868.) bővebben is mutogatja, 
érvül használván arra, hogy az úgynevezett Erasmus-féle görög 
kiejtés csakugyan jobban megfelel a' régi görög kiejtésnek, mint 
az új görögök vélik. 
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Grraul szerint is a' görög Íróknál előforduló /Sara 'bizonyosan 
selyemmel foglalkozókat jelent, mert pattu selyem, 's mert pattu 
kottei = selyem vár helynév, mai napig van. A' X(5QV axgbv = kőru 
fok, a' tamil kori (köti), melly hegyfokot jelent. (Reise nach Ost-
indien IV. 341, 342.) 

Még azt említem meg, hogy a' tamil helynevek görög le
írása azt mutatja, hogy Ptolemaeus idejében a' görög rj még nem 
hangzik vala i-nek, mert az mindenkor a' tamil é-nek felel meg. 

Hunfalvy Pál. 


