
Ismertetések és bírálatok. 

Lexicon Lapponicum cum interpretatione Latina et Norvegica 
adiuncta brevi grammaticöe Lapponicse adumbratione, collegit et 
elaboravit J. A. F r i i s professor universitatis régise Fredericianse. 
Krisztiánia 1885—87. 4°, LIX és 868 lap. — Ára 20 német márka 
(kapható Bécsben is, C. Gerold könyvkereskedéséből). 

Eégóta várta már a tudományos világ Friisnek, a krisztiániai 
tud. egyetemen a lapp és finn nyelvek tanárának, e lapp szótárát. 
Nála hivatottabb ember alig vállalkozhatott volna a nagy munka 
megírására. Hiszen Friis egész életét, egész írói munkálkodását 
úgyszólván egy czélra szentelte: a lapp nép nyelvi és ethno-
graphiai viszonyainak ismertetésére. Az első valóban tudományos 
alapon álló lapp nyelvtant ő írta és adta ki már 1856-ban. E nyelv
tanban nemcsak a finmarki főnyelvjárást tárgyalja, hanem kiter
jeszkedik a svéd-lappságra is; nemcsak az irodalmi nyelvet ismer
teti, hanem saját kutatása alapján a külömböző nyelvjárásokat is 
igyekszik összefoglalni. Ugyancsak Friis volt az első, a ki a lap
poktól lakott egész norvég területet bejárta és figyelmét a lappok 
költészetére fordítva, mindenütt jegyezgetett, gyűjtött. E fárado
zásának eredménye volt a «Lappiske sprogpröver (lapp nyelv
mutatványok))) szerény czím alatt megjelent gyűjtemény, mely a 
lapp nép mesevilágát, közmondásait az eredeti nyelven, a külöm
böző nyelvjárási sajátságokat is szem előtt tartva, először mutatja 
be. A legújabb időkig ez volt az egyetlen közlemény, mely népies 
szöveget népies nyelven tartalmaz. Ugyancsak Friis volt az, a ki a 
lappok mythologiáját a külömböző szétszórt kézirati és nyomta
tásban megjelent följegyzések alapján először foglalta tudományos 
rendszerbe ós tárgyalta áttekinthetően. 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXI. 1 U 



" X 
146 ISMERTETÉSEK ÉS BIEÁLATOK. 

A lappok etlmographiai viszonyainak ismertetésében is kiváló 
szerep jutott neki. Még 1862-ben kiadta Finnmarkról szóló nagy 
tíz levélből álló ethnographiai térképét, melyen minden legcse
kélyebb lappok lakta pont meg van jelölve és 1886-ban jelent meg 
a T r o m s ö - A m t - o t ismertető térképe, melyen a lappok költöz
ködésének külömböző útjai is föl vannak tüntetve. A lappok szo
kásait, viseletét, erkölcseit, foglalkozását tudományosan több 
apróbb czikken kivtíl főleg «En Sommar i Finmarken, Kussisk 
Lapland og Nordkarelen», szépirodalmilag, elbeszélések keretében 
pedig «Fra Finmarken», «Lajla», «Klosteret i Petschenga» czímű 
műveiben ismertette. 

Friis mind ezeken kivűl az eredeti lapp irodalomnak is szor
galmas munkása. Az újabb időben eredeti finmarki lapp nyelven 
megjelent munkáknak legnagyobb részét Ő írta, illetőleg fordította 
vagy dolgozta át. 

Nagyon természetes, hogy Friistől ily érdemes munkálkodás 
után egyszersmind jelesen szerkesztett lapp szótárt is várunk. Es 
várakozásunkban, mint előre kijelenthetjük, nem is csalódunk. 
Mielőtt azonban ismertetéséhez fognánk, tekintsük át röviden a 
lapp nyelvi szókincs eddigi összegyűjtésének történetét. 

A lapp szótárírás a múlt században meglehetős élénk volt. 
A Svédországban élő lappok nyelvéről két rendbeli szótár jelent 
meg, az egyik 1788-ban Pehr Fjellström svéd-lapp, a másik 
1780-ban Lindahl és Öhrlingnek az akkori viszonyokhoz mérten 
kitűnően szerkesztett lapp-svéd-latin, és svéd-lapp szótára. A nor
végeknél Leem adta ki két rendbeli szótárát; az egyiket (norvég
lapp) «En lappisk nomenclator» czím alatt 1756-ban, a másik igen 
érdemes munkáját, nagy lapp-dán-latin szótárát 1776—81-ben. 
A múlt század óta azomban a lapp szótárírás terén a legújabb 
időig majdnem semmi sem történt. A svédek, a kik annyira buz
gólkodtak ég buzgólkodnak lapp nyelven írt szentirásbeli könyvek 
kiadásán, még mindig megelégesznek Lindahl és Öhrling egy 
századnál idősebb művével s csak a norvégek érezték szükségét, 
hogy a lapp nyelvet, melyet Leem munkája elavult helyesírásban 
és kissé nehézkesen mutat be, az újabb kutatások és irodalmi 
művek alapján dolgozzák föl. A jelen századbeli finmarki lapp 
irodalomnak Stockfleth N. W. adott új életet. Számos eredeti lapp 
nyelven írt könyvet szerkesztett, reformálta a helyesírást, kidől-
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gozta finmarki lapp nyelvtanát és működésének betetőzéséül 
1852-ben kiadta Norsk-Lappisk ordbog-ját (norvég-lapp szótárát), 
ezt a kiváló munkát, melynek Friis most megjelent lapp-norvég 
szótára természetes folytatását képezi. Stockfleth ugyan kidolgozta 
szótárának ezt a részét is, de ez bekövetkezett halála folytán kéz
iratban maradt. A mit Stockfleth félben hagyott, azt halála után 
Friis folytatta. Mint előszavában megjegyzi, húsz évig folyton dol
gozott e szótáron, míg végre elhatározta, hogy kiadását tovább 
nem halasztja. 

E szótár mindenesetre a legteljesebb ez eddig megjelentek 
közt és a felölelt nagy szókincs igen sok új, eddig ismeretlen, 
érdekes adatot tár elénk. Az eddigi szótárakat nemcsak a szókincs 
gazdaságával, hanem avval is fölülmúlja, hogy míg a régibb szó
tárírók, Stockflethet kivéve, ki már a svéd-lappságra is kiterjeszti 
figyelmét, csak egy nyelvjárással foglalkoznak, addig Friis lehető
leg az összes lapp nyelvjárások szóanyagát belefoglalja munkája 
keretébe. Nevezetesen az orosz-lapp az, melyről eddig semmi szó
tári följegyzósünk sem volt és melyet legelőször Friisnél találunk 
szótárilag földolgozva. Erre vonatkozólag az anyagot legnagyobb 
részt saját följegyzéseibői, részben pedig Genetz Arvid Máté evan
géliumának fordításából merítette. Hibáztatni való azomban, hogy 
az Enare-melléki lapp nyelvet sem a szótárban, sem az eléje bo
csátott nyelvtanban egyáltalában nem vette tekintetbe, pedig 
részint Lönnrot, részint Andelin meglehetős szójegyzéket közöltek 
belőle és grammatikáját is földolgozták. 

Friis munkájának megírásánál kétféle czélt tűzött maga elé. 
Az egyik, hogy a Finmarkokban lakó papok ós tisztviselők, kikre 
a lapp nyelv megtanulása kötelező, megbízható és lehetőleg kime
rítő segédkönyvet nyerjenek benne; a másik, hogy e mű kiadásá
val az ugor összehasonlító nyelvészetnek tegyen szolgálatot. 

Ha az első szempontból bíráljuk a szótárt, minden tekintet
ben csak dicsérni valót találunk rajta. Ilyen a szókincsnek már 
említett nagy gazdagsága, az alap- és származék-szók világos és 
áttekinthető csoportosítása, a jelentések szabatos és gondos fordí
tása és ugyanazon szó többféle hangalaki változásának föltünte
tése. A mellett nem elégszik meg valamely szó jelentésének puszta 
fölemlítésével, hanem a legtöbbet példával, mondatok idézésével 
világítja meg, a melyek valóságos mondattani kincsesbányát kó

ló* 
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peznek. E mondatok egyúttal fontos népnyelvi adalékokúi szolgál
nak, mert részint Friis, részint Stockfleth egyenesen a nép ajkáról 
gyűjtötték őket. A lappúi tanuló e szótár segítségével akadálytala
nul elolvashatja a nyomtatásban megjelent fmmarki lapp köny
veket is, a gyakorlati életben működő pap vagy tisztviselő pedig 
kevés kivétellel meg fogja benne találni a szavakat, melyeket 
érintkezés alkalmával a lappoktól hall. 

E most említett tulajdonságok, a szótárnak az összehasonlító 
nyelvészet szempontjából is dicséretes sajátságai maradnak. Nyel
vészeti használhatóság szempontjából azomban több lényeges fo
gyatkozását is tapasztaljuk. Egy olyan nyelvnek a szótári anyagát 
mint a lapp nyelv, sok tekintetben máskép kell földolgozni mint 
egy gazdag, változatos irodalommal és nagy múlttal rendelkező 
népnek a nyelvét. Ez utóbbinál külön választhatjuk és külömböző 
elvek szerint külön szótárakban tárgyalhatjuk az általános iro
dalmi, a dialektusokban élő és a régi nyelv szókincsét. A lapp 
nyelvnél azonban, melynek se számbavehető irodalma, se számba
vehető múltja nincs, a szótárírónak első sorban az élő nyelvre 
kell tekintenie s minthogy a nyelv az ilyen népnél kizárólagosan 
dialektusaiban él, a szótárírónak a szókincset dialektikus változá
saiban kell bemutatnia, más szóval első sorban tájszótárt kell 
adnia. Ennek kell pótolnia a hiányzó nyelvemlékeket, a régi 
nyelvet is. 

Friisnek minden oly szót, mely a könyvnyelvben megvan, ki 
kellett volna külön tüntetnie és utána tennie, hogy a főbb nyelv
járásokban milyen alakja van; a többi szóknál pedig, melyek a 
könyvnyelvben nem fordulnak elő, mindenütt föl kellett volna 
említenie, honnan, mely vidékről való a szó és lehetőleg phoneticc 
azon tájszólás szerint kellett volna leírnia. Igaz, hogy sok helyt 
használja a (diai.) megjelölést, de evvel csak azon szókat jelöli, 
melyeket neki egyes gyűjtői részint néhány finmarki, főleg Varan-
ger-fjordi, részint néhány délibb norvég-lapp dialektusból beküld
tek. Es még ezeknél sem mondja meg nekünk sehol, hogy a 
(diai.) jelölés alatt melyik nyelvjárást értsük. Pedig tudvalevő 
dolog, hogy a lapp nyelvjárások rendkívül kölömbözők és például 
a délibb Norvégiában élő lappok annyira eltérő dialektust hasz
nálnak az északiaktól, hogy egyik a másikat nem érti meg. A dé
libb Norvégiában lakók majdnem egészen azon a nyelven beszélnek, 
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mint az ugyanazon északi szélesség alatt lakó svédországi lappok. 
Ha Friis a (diai.) után oda tette volna e szót Skjaerstadfjord 
(Saltdal, Dunderlandsdal), Hatfjelddal, a honnan pl. Qvigstad kül
dözgette a maga följegyzett szavait, jakkor azt is tudnók, hogy ezt 
a szót Pite- és Ume-lappmarkban is használják. Ha Friis így jár 
el szótárának megírásánál, akkor a nyelvészetnek, különösen a 
lapp nyelvvel foglalkozónak, igen nagy szolgálatot tett volna; mert 
ily eljárással biztosan megállapíthatnék, miben és mennyire kü-
lömböznek egymástól a lapp dialektusok hangtanilag és mely 
dialektusnak melyek a hangtani sajátságai. így a mmt Friss szó
tára van, csak egy általános lapp nyelvről kapunk fogalmat. Ha 
olvassuk a minnje, oajje, coajje, nelle, nemma, nerre, szavakat, csak 
azt tudjuk meg, hogy a manne, oaivve, coaivve (őoavgje), nála, 
nainma, nadda szavaknak ilyen alakjuk is van a norvég lappság
ban, de azt már nem tudjuk meg, a norvég-lappságnak melyik 
részében találhatók ezen alakok, melyik nyelvjárásnak a saját
ságai. Én véletlenül tudom, hogy ez alakok a hatfjelddali dialectus-
ból valók, a melyek mint a fölsorolt példákból látható, egyik jel
lemző sajátsága, hogy számos alapszóban az a tőhangzó e v. ?'-vé 
gyöngül, hogy szó közepén ivv átváltozik j)'-re, fi pedig w-re. De 
hogy más is tudhassa, a kinek csak szótárból van a lapp nyelv 
szókincséről tudomása, elég lett volna, ha Friis a (diai.) után egy
szerűen megnevezi a vidéket is, melyet jelöl. Ezt pedig könnyen 
megtehette volna. A dialektikus jelölés tekintetében még Lindahl 
ós Öhrling múlt századbeli szótára is tökéletesebb, mert ez na
gyon sok tájszó mellé, ha mást nem, legalább az austr. ( = déli) 
és boreal. ( = északi) jeleket teszi. 

Friis szótárának egyik dicséretes tulajdonsága, hogy a régi 
nyelvet is figyelembe veszi és igen sok szó után odateszi az obso-
letum jelzőt. Itt is találunk azonban hiányokat. Nem tudom meg
ítélni, mennyiben használta föl a régibb lapp irodalmat, vájjon 
kiszedett-e onnan minden szót, a mi ma már nincs használatban, 
mert nálam e könyvek nincsenek meg. Annyit azomban tudok, 
hogy Leemnek rendelkezésére levő szótárát nem merítette ki 
teljesen. Nálam csak Leemnek norvég-lapp (a Porsangerfjord 
dialektusát tárgyaló) szótára van meg s alig hogy m elején néze
gettem egy kissé, már is a következő szók akadtak szemembe 
melyeketFriisnél nem találtam. Ilyenek: seuvcam «jegbegaarmig, 
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saa jeg overvínder farén» (Leem 32. 1.); hiedam «jeg bespoter» 
(41. 1.); liebinho «varm blaesende. Ordet bruges om vind, der i 
stöerk hede om sommeren haver saadan art» (53.1.); deuggnam 
fljeg kíendes blöd og myg under fölelsen. Ordets brug er om dun, 
uld etc.» (54. L). — E szók még most is használatban lehetnek a 
Porsangerfjordi dialektusban. Azonkívül több szó van Leemnól, 
mely részint eltérő alakjánál, részint jelentésénél fogva érdemelte 
volna meg a fölvételt. De minthogy ezek dialektikus alakok és erre 
vonatkozólag már elmondtam nézetemet, fölösleges velük bőveb
ben foglalkoznom. 

Friis külömben egyéb forrásokat se használt föl eléggé vagy 
egyáltalában nem, a melyekhez könnyen hozzáférhetett volna. Az 
Enare-lappságnak teljes mellőzését már említettük. A svéd-lapp
ságra vonatkozólag megelégszik Lindahl és Öhrling szótárával, 
pedig az előtte ós utána megjelent svéd-lapp könyvekben elég szót 
találhatott volna, mely az említett szótárban nincs meg, de meg
érdemelte volna a fölvételt. Csak találomra veszek elő egy múlt 
századbeli könyvet Fjellströmnek Grammatica Lapponica-ját 
(1738) ós egy ujabb időben (1878) megjelent svéd-lapp könyvet 
(C. T. Odhneren appetuskirje aitiglandan supcasi kum = Odhner 
C. T. tankönyve a hazai történetről Mörtsel fordításában) és mind 
kettőben találok több szót, melyet sem Lindahl, sem Friis szótára 
nem ismer. Ilyen szók például az előbbiből: jác «seilicet», bostit 
«retrorsum», gancemist «pone» stb.; az utóbbiból pedig: tekkajee 
«frisk och stark»; kersek (kerteken cukah) disznó (malaöz); alja
laka «annorlunda, máskép» stb. A svéd-lappságra nézve az egye
düli könyv, melyet a Lindahl-féle szótáron kivűl fölhasznált, az 
én Lule lappmarki szógyűjteményem, azomban az ebből merített 
szókat sem jelöli meg külön a szótárban. Ez pedig nem ártott volna, 
mert így* a ki a szótárt forgatja, legalább tudná, hogy e szók a Lule 
lappmarki dialectusban fordulnak elő. Azt sem helyeselhetem, hogy 
a Lindahl és Obrling szótárában található svéd eredetű szavakat, 
melyekre a lappságban eredeti szó is található, a saját szótárából 
egyszerűen kihagyta, mert külömben nagyon nagy terjedelművé 
nőtt volna a munkája. Csakhogy e szavakkal úgy vagyunk, hogy 
nagy nyelvterületeken kizárólag ezeket használják és az eredeti 
lapp kifejezést nem ismerik. Az egész déli lappság csak svöret, 
skük (v. skoaka) stb. szavakat ismeri az eredeli vasiadét (felelni), 
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vuoute (erdő) helyett. Ha az e fajta svéd-lapp szavakat nem vette 
föl, a norvég-lapp szavak közé sem lett volna szabad ilyen szava
két fölvennie mint isa (jég), fabel (mese), fiskar (halász), frtwa 
(asszony) stb., a melyekre általános használatú eredeti lapp sza
vak is élnek. 

Friis szótárának egyik elismerésre méltó sajátsága, hogy 
több magánhangzót ismer mint az eddigiek (//, a és á közti hang; 
á magyar a felé hajló hang; e, i felé hajló e) és hogy a magán
hangzók hosszúságát és rövidségét is megjelölve találjuk benne. 
Csak az akár, hogy itt sem jár el úgy, hogy egészen meg lehet
nénk vele elégedve. A hosszúságot és rövidséget legnagyobb részt 
csak ott jelöli, a hol külömben értelemzavar támadna; almes «plu-
viosus» : almes «dulcis»; bágge «res tumida» : bllgge «capistrum 
quod tárandó vectario imponiturw ; ballat «pertimescere» : bállat 
«timere» : bállet «fodere» : ballet «rnugire» (prass. s. 1. báliam, bá
lám, bálám, balam) stb. Másutt is megjelöli, de csak kivételesen, a 
mint eszébe ju t ; pedig nem ártott volna az egész munkán végig 
következetesen megtenni. E tekintetben elismerésre méltó mun
kásságot fejtett ki J. K. Qvigstad «Beitráge zur vergleichung des 
verwandten wortvorrates der lappischen und der finnischen 
sprache» czimű művében, s művéhez csatolt szójegyzókóben, a 
kinek eljárása Friisnek mind a hosszú és rövid hangok pontos je
lölésében, mind a nyelvjárások feltüntetésében például szolgálha
tott volna. 

A mássalhangzók tőbeli változása, vagyis a zártabb ós nyil-
tabb alakok mindenütt ki van tüntetve és ha mégis találok kifo
gást, e kifogást nem Friis, hanem a norvég fül ellen emelem, 
mely a k, p, t hangokat nem igen tudja a g, b, d hangoktól meg-
külömböztetni. Ugy vannak vele mint a németek, hogy a k, p, t 
hangokat aspiráltan (kh, ph, th) ejtik, a g, b, d hangok jelölésére 
pedig a mi (vagy a franczia) k, p, t hangjainkat használják. Saját 
tapasztalásom szerint akár a Lule-lappmarki, akár a karesuandói 
teljesen finmarki jellemű nyelvjárásnak hangjait vizsgáltam, a 
tőszótag zárt- ós nyiltságánál mindenütt élesen megkülömböztet-
ték e kétféle hangot, különösen a kk, pp, tt és gg, bb, dd hosszú 
mássalhangzókat. A karesuandói cogguoht «fölölteni» igének pél
dául praes. sing. 1. sz. mö cokkuon; az addiet (Lule: vaddet) 
«adní» igéé: ottan (Lul. vattau). A niibbie «másik» névmás géni-
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tivusa mindkét nyelvjárásban nuppie. Friisnól az addet ige jelen 
i. 1. sz. addam ; a coggat igéé coggam, a nubbe pedig változatlanul 
marad. Hasonló mássalhangzó-változás több is van a saját tapasz
talásom szerint, de minthogy ez dialektusi sajátság is lehet, ezek
kel pedig Friis nem foglalkozik, tehát e helyen én sem érintem. 
Van azomban a lapp nyelvnek a szótagok ez erősbűlésénél és 
gyöngülésénél olyan sajátsága is, mely mindenesetre általános
nak látszik, minthogy nemcsak én figyeltem meg a Lule-lappmarki 
és karesuandói nyelvjárásokban, sőt az egész lappságban, hanem, 
bár nem egészen pontosan és a kiejtéshez híven, Qvigstad is föl
tünteti már említett művében. E sajátság abban áll, hogy az erős
bűit alakokban két mássalhangzó vagy egy diphthongus után 
még egy rövid magánhangzó lép föl, melyet én u jellel jelöl
tem (á, é, í stb.), Qvigstad pedig ' jellel. Ilyen erősbűit tövek pl, 
Lul. álekiet, kar. álekie't, Qvigst. aVget (praes. s. 1. Lul. alhkau. 
kar. alkkan, Qv. algám) = kezdeni; Lul. tobőtot, kar. togödoht, Qv. 
dow'dat (prses. s. 1. Lul. toptau, kar. toktön, Qv. dowdam) = ismerni 
Lul., kar. koajevuot, Qv. goai'vot (praes. s. 1. Lul. koaivuou, kar. 
koaivvun, Qv. goaivom) = ásni stb. E fölsorolt szavakat Friis 
szótárában így találjuk : algget (algám), dobdat v. dovddát (dovdám), 
goaivvot (goaivam), tehát, mint láthatjuk, nála az egész lappságot 
jellemző hangtani tüneménynek nyoma sincs. 

A szótárt rövid nyelvtan előzi meg, mely nemcsak a fin-
marki, hanem a svéd- és orosz-lapp nyelvre is kitérjeszkedik* 
A hangtant csak érinti, a mondattannal egyáltalában nem foglal
kozik és czélja, úgy látszik, csak az alaktan tárgyalása volt. Az 
alaktant is kiválóan paradigmákban mutatja be és ezekhez fűzi a 
megjegyzéseit. Mind a mellett ez az egész műnek így is nagyon 
hasznos és több fontos újabb adatot magában foglaló része. Külö
nösen az orosz-lappot tárgyaló paradigmák és jegyzetek méltók 
figyelmünkre. Ezeknél ugyan, mint előszavában mondja, fölhasz
nálta az én kis orosz-lapp nyelvtanomat, de azért a saját följegyzése 
és megfigyelése útján több érdekes új adatot tár elénk. Az 4 ragos 
comitativusról, melyet én csak két példában tudtam bemutatni, 
kimutatja, hogy kiterjedt használatú; a szemelynóvmásoknál pedig 
a teljes duálist fölsorolja, holott én Genetz szövegeiből csak az 
egy sonaj adatot tudtam idézni, mely azomban Friisnek elkerülte 
a figyelmét. Az igeragozásnál Friis paradigmáiból is megálla-
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píthatjuk, hogy a dualisalakok teljesen kihaltak az orosz lapp
ból. Genetz textusai nem ismerik lie segédige imperativusát, 
Friisnél azonban teljesen megtaláljuk. Különös azonban, hogy 
Friis említést sem tesz a határozatlan többesi alanyra mutató 
ragozásról, mely egyedül a kólái lappságban van meg és mely 
egyik lényeges bizonyíték a lapp nyelvnek a finnel való szorosabb 
összetartozására. Talán a magyar czím gátolta benne, hogy a 
nyelvtanom 31. lapján levő fejezetet fölismerje és tárgyalásába 
fölvegye. — A szóképzés már nem terjeszkedik mind a három fő 
lapp nyelvre, csak a finmarkit mutatja be. 

Ennyi az, a mit a szótár átnézése közben fölemlítésre mél
tónak találtam. Összefoglalva Ítéletünket kimondhatjuk, hogy Friis 
könyve igen derék és valóban hézagpótló mű, melynek érdeméből 
a kimutatott hiányok nem vonnak le semmit, hanem a melynek 
érdemét és értékét rendkívül emelte volna, ha e könnyen elkerül
hető hiányok nem fordulnak elő benne. 

HALÁSZ IGNACZ. 

Dr. W. Radloff-nak: «Das türkische Sprachmaterial des 
CodexOumaniCUS» czímű tanulmánya ismertetését (fent 73—8011.) 
még ki kell egészítenem néhány kún-török szó megbeszéllésóvel, 
mely a magyar nyelv török elemeinek kutatóját méltán érde
kelheti. 

Legfontosabb ezek közül a cod.-beli eruv «vis», mely a m. 
erő-vel alakra nézve még jobban látszik megegyezni, mintsem az 
egyéb török dialektusokból vele egybevetett érik, irik szó. Radloff 
az eruv ot drü-nek olvassa, az adott alak alapján. Pedig nagyon 
föltetsző, hogy az eruv-hoz igazoló szót csak k-végűt találunk a 
többi törökségben: ujg. ark, árik, csag. árik, kirg. érik, kaz. irik, 
melyek «kraft, macht» meg «freier, wille»-t jelentenek. A kún 
nyelv meg korántsem oly nagy ellensége a szóvégi k-nak. mint a 
csuvas, pedig még ebben is e szónak irik az alakja («freier wille»). 
Hozzá járul, hogy a cod.-ben külömben árik (ark) van «wille, 
kraft, machtw jelentéssel (innen: cirkli «freiwillig», lirksiz «wider 
willen, machtloso). Ezért azt hiszem, hogy az eruv szót a codex-
nek hibás adatai közé kell számítanunk. Úgyis csak egyetlen egy
szer fordul elé (a 142. lapon) s lehetett bár eruc az eredeti helyes 
írása. 
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A cod. jihov (cod. 198. 1., 3-dik személyraggal jihovi) vagy 
gichöv (138.1. dativusraggal gichövga) «templum» szótRadloff egy 
helyen jikaü-nek veszi, másutt meg a cikaii olvasást ajánlja (mely 
nyilván a gichöv-re, támaszkodik, a szókezdő gi külömben == gi 
levén, úgy hogy hangkeményedés fölvételével kikerülne ciköv, 
cikaii). Eadloff ugyanis azt sejti, hogy ez a cikaii még teljesebb 
alakjában cirkáü volt, = or. cerkov, u,epKOBb, mely kaz. cirkáü lett 
(a csuvasban meg: cergü). De látni való, hogy ez az új magyará
zat, egyebet számba sem véve, már a szónak hangalakjára nézve 
többféle nehézségbe ütközik. Mert a szó jihov alakban is fordulván 
elé, a kezdő gi-nek ji-féle ejtésére annyiban nem támaszkodha
tunk, hogy ezt még továbbá ci-vé, illetőleg ezt a kún nyelvejtós 
sajátsága szerint ci-vé lehetne változtatnunk. Azután meg az r-nek 
mely a csuvas cergü-hen is megvan, mindenesetre meg kellett volna 
maradnia. — Tudva van, hogy a kún jihov, gichöv szót a magyar 
egyház-val hozták kapcsolatba, mint hasonló összetételt, melynek 
utórésze öv a «dornus»-t jelentő tör. áv, öy-nek felelne meg, elő
része jih, gich meg épen a ni. égy-nek, melyről azt tudjuk, hogy 
«szento (régi Eg-hi,Ig-kü olv. égy- v. igy-kű-hen = mai Hegy-kő, 
németül «Heiligen-stein)> lásd: gr. Kuun cod. 158. jegyzet; Hun-
falvy «A kún v. Petrarka-codex»> ez. ért. 42. 1. Arról, hogy milyen 
legyen a két szónak egymáshoz való viszonya, csak Hunfalvy nyi
latkozik, ki a m. égy, igy-et a törökből kerültnek nézi, habár a m. 
nyelv azt nem is kunoktól kapta, (mert már egy 1093 évbeli oklevél
ben fordul elé : Kerek-yghaz), hanem vagy a besenyőktől, vagy a 
kozár-csuvasoktól. «A jih, gich, mondja H., akár jistemV jelent, mint 
a kazáni tatár ejd, ije, akár ,szentet' mint a magyar id, üd: a kún 
jih-öv, gich-Öv jól összevág a m. yg- v. egy-ház-zal». Ez egybevetés 
első tekintetre igen plausibilisnak látszik, de még sincs benne 
számba véve minden megfontolni való. Ugyanis jihöv-iéle összeté-
teles szót, mint templom v. áldozó háznak elnevezését, ténylegesen 
meg kellene még egyik-másik török dialektusban találnunk, hogy 
annak már régibb használatos voltát fölvehessük. Azután elnevező 
összetett szókat a kölcsönvevő nyelvek rendszerint nem szoktak 
elemezni s szét bontani, habár van is egyik részre saját szavuk (pl. 
a perzsa mej-yane-t a török ugyanígy fogadta el, s nem fordította 
mej-ev «bor-ház»-ra); még föltűnőbb meg az volna, hogy a ma
gyar a felében átvett összetett szóból (égy-ház — jih-öv) az idegen 
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részt, a mely előtte aligha világosan érthető volt, elválasztván 
más összetételre is használta volna (C'gy-kü). Azután csak fönn 
kell tartanunk az égy- vagy igy-ház-beli égy, igy-nek az idnap, id-
leni-beli id-\e\ való azonosságát, a melyről azt tudjuk, hogy a 
«szent» fogalom kifejezője, míg a jUiöv-hei- török j?7i-nek értelme 
merőben kétséges. A kaz. ejd, ije «úr, isten (?)» szóval való magyará
zatnak («isten-háza») az a fő gyengéje, hogy ez a szó nem amúgy 
«urat» teszen, .hanem «valaminek az urát, gazdáját, birtokosát», 
még akkor is ha bizonyos szellemekre, manókra vonatkozik (kaz. 
sia ejdse víz ura, vizi manó, wassergeist, öj ejdse házi nemtő, 
manó); s ha jelentene is egyenesen «istent», az összetételnek bir-
tokosragosnak kellene lenni (jih-öv-iJiJi-házn). Ugy látszik hogy a 
jihöv épen csak a kunok számára készült hittérítői műszó, mely
ről inkább azt lehetne vélni, hogy neki a magyar <(igy-ház» szói
gált mintául. — Hogy a kun jihöv, gichöv mivoltának valameny-
nyire biztos nyomába juthassunk, mindenek előtt számba kell 
vennünk, hogy a codex írásmódja szerint a jih-, gich- előrószt, 
úgymint Eadloff teszi, jik-nek kell olvasnunk; az öv (dv) «ház» 
szót igen alkalmas utórészűl fogadván el, a jik-uok csak oly értel
met tulajdoníthatunk, mely nem kivánja meg az utószónak (öv) 
birtokosragozását. E követelésnek eleget tesz, még pedig alakra 
nézve is, az altaji-tatár ijik, mely «áldozásra jelölt állatot*) jelent 
(jKMBOTiioe Ha3na'ieHHoe na JKcpTBy). Talán nem képtelenség 
azt vélni, hogy a kunokhoz járt hittérítők a keresztyén «templom» 
elnevezésére ezt az ijik szót használták föl, mely a tatárok pogány 
«áldozására » vonatkozik, úgy hogy jik-öv (e h. ijik-öv) szószerint 
«áldozat-ház». Megemlítem, hogy Zolotniczki (Csuvas szótára 
150.1.) észrevette, hogy a tatár ijik-véi egyező a csuvas jiri% v. jiri%, 
mely «áldozatul fölakasztott mindenféle apró tárgyakat)) jelent, 
meg Szbojev szerint «kis hordót vagy kosarat, melyben az áldo
zott állatnak csontjait eltették»; de végre «öntött bálványka, házi
istenkép (#OManiHÍft óor'b))) értelem is fűződött hozzá. Még a ja-
kutban is megvan az ijik (csuv. iri-/)-nek mása kik alakban = «ge-
achtet, verehrt; heilig» (itik %aja «der verehrte felsen», name 
eines felsens in der náhe von Jakutsk : Böhtl.); a minuszinszki 
tatároknál meg a jó szellemek járnak az izik-ókon, a nekik ((szen
telt)) lovakon. 

A cod.-beli iesdd szót (cod. 159. 1.) eddigelé a perzsa jezdan 



156 J ISMERTETÉSEK ÉS BÍRÁLATOK. 

(izdan)-vsbí egyazonnak vettük, «deus» v. «dominus» értelemmel. 
Hiszen annyira világosnak látszott, hogy & friste iesda így olvasva: 
friste jezdá, és igazítva: feriste-i jezdan, bár perzsás szókötéssel, 
szépen megfelel az «angelus domini»-nek, a ki Lukács evángélioma 
szerint a pásztoroknak Krisztus születéséről hírt ad. Ez az iesda 
tehát adatul szolgált arra, hogy a kunok a perzsa jezdan «deus» 
szót is használták (1. Vámbéry, Magyarok eredete 367.1.) s ez meg 
némileg azon nézet mellett szólhatott, hogy a magyar %*ten szó a 
törökség révén (ha nem is épen a kunoktól) a perzsából került 
(1. Hunfalvy id. ért. 43. 1.). Méltán megkívánhatjuk tehát tudni, 
hogyan adja Radloff az ő kim szótárában ezt az érdekes iesda 
«deus» szót. Csakhogy azt hiába keressük nála. Pedig mégsem 
felejtette ki, hanem egészen más értelmet adott neki. Az illető 
szöveghelyet, hol a friste iesda eléfordúl, ugyanis így írja át 
(82. 1.): kdldi fdrista jazida, ajtti kt'Uüciga, kim kojlar kütdr, és 
fordítja így: [es] «erschien (kam) der engel a u f d e m f e l d e und 
sprach zu den hirten, die die schafe hüteten». Tehát nem «deus», 
hanem «in campo» jelentésű szót lát az iesdá-hen, a melyet 
jazida-vá megigazít. De vájjon jól van-e ez így? — Igaz hogy van 
külömben is a codexben egy ilyen «campust» jelentő szó iesse, yax, 
és jaz-nak írva, a következő helyeken: 191. 1. (pag. cod. 139.) Ave 
iessening cibugi tayjak bizga senddn bitti, egrimisni ol köndurir (olv. 
R. szerint: Ave, jazinín cibiyi, tájak bizga sandán bitti, ágrimizni 
ol köndurir — «Ave, du strauch der ebene, von dir ist für uns der 
stáb gewachsen, der die krummen unter uns grade macht») | 90.1. 
yax (olv. jaz) = prato (lat. pratum) | 146. 1. jazda, háromszor, 
találós mesében, melynek Radloff szerint való magyarázata a gróf 
Kuunó ellenében helyesnek kell elismernünk: 22. sz. «In der 
ebene (jazda) dreht sich (kokettirt) eine junge braut. — Die schilf-
blume (cod. hamisdasi, találóan igazítva: karnis basi), mig gr. 
Kuun így: waestate (jazda) juvenescit, se flectit»>; — 23. sz. «In 
der ebene (jazda) liegt ein fetter klöpfel, d. h. der igei» ; K. «madi-
dum lacrimis (jazda e h. jas-da) instrumentum ad pulsandum 
(quo lintea purgantnr), i. e. palpebrgew ; — 24. sz. «In der ebene 
(jazda) liegt ein fetter riemen, d. h. die schlangew; K. «acuncula 
íestate unguentis nitet.» E szerint megvan jazi, illetőleg kopott 
végű jaz, meg úgylátszik a ;' hatásából keletkezett magashangú 
dzi, jaz is (a mint pl. a kazáni-tatárban kezdő ja- többször /Y/'-nek 
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hangzik: pl. jaj és jaj nyár, jás fiatal) == alt. Qszm. jazi «fláche, 
ebene, feld»; még kopott jaz alakja is megvan a csag. és oszm.-
törökben. Cod. 130. van szintén iesse «breit», s ez bár ugyanezen 
jazi (jdzi) lehet (míg Radloff külön szóul oszm. jassi, kaz. ja&U-Y&l 
veti egybe); mert az alt. jazi nem csak ,nojieS hanem ,urapoKÍíf, 
(breit, weit)' is. Látni való, hogy alak tekintetében nem lehet az 
ellen kifogás, hogy a cod. iesdd ezt jelenthesse «in campo», s 
jazida helyett álljon. Sőt tán nem is kell egészen a jazida alakká 
igazítani, olvashatjuk bár jazida, illetőleg jdzdd-nek is. Továbbá 
meg kell jegyezni, hogy «in campo, a mezőn»-féle helyhatározás 
Lukács-evangeliomának illető helyéből is kiérthető: Luk. 2, 8. et 
pastores erant in regioné illa excubantes (dypaulouvzsq) = «valá-
nak pedig pásztorok azon tartományban, kik kin a mezőn hálnak 
vala és vigyáznak vala éjszakán az ő nyáj ok mellett. (9) És ime az 
Úr angyala hozzájok eljőve stb.» de egyszersmind észrevehető, 
hogy a cod.-beli elbeszélés nem jól tartja meg az evangeliumbeli 
előadás sorát, vagyis gyarlón van ebből kivonva. A keldi friste mellett 
hiányzik a «hozzájok — pásztorokhoz)), az iesdd (jazida) mellett 
kellene «valának pásztorok)). — Másrészt ha a supponált «angelus 
domini» értelmet szorosabban szemügyre vesszük, nem igen hihe
tőnek találjuk, hogy a kún fordítás szerzői ezt akarták volna a 
friste iesdd szókkal kifejezni. Ok meglehettek elégedve, ha a kellő 
keresztyén terminusokat egy valamely alakban megállapították ; a 
«dominus»-ra pedig külömben a török bej (bt) szóval éltek («dömi-
nus deus )):=&« tenri,& többi fordított szövegekben); vagy ha épen 
perzsa szóval akartak volna élni, változatosság kedvéért, nyúltak 
volna a inda szóhoz, melyet a codex (77 1.) föl is jegyzett ghoda, 
ghuda-nskk írva. A «deus» fogalomra külömben kivétel nélkül tengri 
(tdnri) szó szolgál, s teljességgel nem hihető, hogy a kunok e mel
lett még a perzsa jezdan-t használták volna; mert tényleg más 
északi török nyelvekből sem ez, hanem a perzsa yuda], yuda szó 
ismeretes (alt. kojb. szőj. kudaj «deus»). Végre hogy akkor jezdan 
helyett a cod. csak jezdd-t mutatna, még nem igen jelentene vala
mit; de igen is az, hogy a friste iesdd (— »angelus domini») idegen 
szószerkesztés volna, a melynek más párját a kún szövegekben 
nem találni. — Mindezeknél fogva most csatlakozunk Radloff ab
beli fölfogásához, hogy az iesdd szó a. m. jazida «in der ebene, auf 
dem felde», csak azt adván hozzá, hogy ez akár jazida, jdzdd-nek 
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is olvasható; a mi a fordítást illeti meg nem iparkodnánk a kaldi 
(jött) igét a jdzdd-ve\ összeilleszteni (E. «es erschien der engel auf 
dem felde»), hanem inkább a szöveghely szerkezetét fogyatékosnak 
tartjuk. 

Egyéb szók, melyek a magyar nyelvbe csakugyan mint köl-
csönszók jutottak be : cod. 30. 94. Konessu, chonasuj «vivum ar-
gentum» (quecksilber) = m. kéneső; R. kündsii-iiek olvassa; gr-
Kuun idézi hozzá a kaz. künd-siui-t (Bál., kend su Budag.); ha e 
szerint su «aqua» az utórésze, kérdés vájjon a konessu-t már tel
jesen egységes szónak lehet-e olvasni (künasii), vagy pedig künd-su 
kell? Másik kérdés: vájjon a künd-su (kaz. A;, siui =«k. vize») el 
van-e rontva ebből: kümüs «ezüst-víz», vagy más mit jelentett a 
künd? | cod. 125. chertme: R. olv. kdrtmd birne — m. körtve, kört* 
vély; egyező szót még Budagov hoz föl : nog. (krimi) kürtmii «vad 
körte». — Lásd e szóról Munkácsit, fent 121.1. Igaza lehet abban 
hogy a körtve, tör. kdrtmii-hez nincs köze a csuv. kütmel'-iaek, mely 
«áfonya, preiselbeere»-t jelent. De így még nincs megmagyarázva 
a régi m. körtrély alak ( körtvélyes-h&n). Talán egy megvolt tör. 
*kdrtmdld-re utal a körivély, úgy mint a kún bor mellett van borla 
«weingarten», s ehhez képest eredeti jelentése ez volt «birnen-
garten, körtvélyes» (v.ö. hogy or. vinograd «weinstock, weinbeeren» 
tkp. wein-«garten» : rpa£%, ropo^T. «bekerített hely, főképen: vá-
ros»; meg hogy a m. szöllti «weintraube, weinstock» és ((weingar
ten*)) | cod. 135. kukel: R. olv. kükül «unkrant» ; fordítatlan mon
datban fordul elé, s a mellette álló synonymumok, valamint a 
kimutatható egyezés szerint bátran a «spina» jelentés vehető 
föl. Hunfalvy, Petr. cod. 43. a m. kökény «schlehe, schlehdornw 
szót veti egybe és megfelelő kükül szóalakkal a küküllö (ebből: 
kükül-jó, v .ö. Kokel-üum, és szláv «Tirnava») folyónevet magya
rázza. Egyéb török egyezést mutatott ki Mnnkácsi, fent 120. 1. | 
cod. 135. kovra (az előbbi kukel, meg tigenek, alabota mellett, for
dítás nélkül): R. olv. küra «unkraut(?)». Világos, hogy effélét 
jelent a kovra, ^de fajtnja szorosabban meg nem határozható. 
Radloff egybeveti: kirg. küra/ (Ilm. szerint pacreme CL IIOJIHMT> 

CTeŐJieML, pflanze mit hohlem stengel); Munkácsi. NyK. XVII, 
98.: kaz. kúra hohler pflanzenstengel, csuv. ywa dürres gras, s 
egyezteti vele a m. kúró-í («dürrer pflanzenstengel», meg száraz
féle növények neveiben: bogács-kóró carduus, katáng-kóró cicho-
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rium) | cod. 135. alabota : R. olv. alahuta «dornen (?)» ; gr. Knun 
ala-bota «plánta rubra»-t (tkp. variegata) sejt ki belőle, s a m. la-
boda chenopodium-ra utal (mely Miki. szerint"= szerb, kisorosz 
loboda) ; non liquet | cod. 90. bor vinum. 89. borla vinea: R. az 
utóbbihoz a krimi borla, borlacik szókat is idézi (nyilván szintén 
»vinea» jelentéssel) | cod. 90. cager vinum: R. olv. eayir «wein», 
összevetve : tarancsi-tatáréágir «branntwein», orosz cegir «kaukasi-
scher wein»; gr. Kuun a m. csiger, csiger dauer, nachwein, trester-
wein»-re utal; e szerint a cager-t inkább cagir-nek olvasnók. 

B . J . 

É r t e s í t é s e k . 
A cseremisz nyelvről nemsokára újabb ismeretet fogunk 

nyerni két finn nyelvész eredeti nyomozásának és gyűjtésének 
kiadásával. Ugyanis Dr. G e n e t z Arvid, ki az 1887-ki jekaterin-
burgi iparkiállítást látogatván (a hol egyszersmind ethnographiai 
mutatványokúi uráli és egyéb ázsiai népek képviselői is láthatók 
voltak), azután a c s e r e m i s z e k közt nyelvészeti nyomozást és 
nyelvanyag-gyűjtést végzett, — tanulmányújának szép eredmé
nyét a Finn-ugor Társaságnak ajánlotta föl kiadás végett. Gyűjtött 
pedig ő cseremisz nópköltószetfélót: mesét néhány tizével, 100 
lyrai verset, 100 találós mesét s néhány tánczverset. Ezenkívül a 
Márk-evangéliumnak egy részét cseremiszre fordította. Legfonto
sabb szerzeménye azomban egy meglehetős teljes s z ó t á r és cse
r e m i s z n y e l v t a n . A F.-Ug. T. ezeket külön kötetben fogja 
kiadni. (1888. apr. 21. ülésről szóló jelentésből). — Dr. P o r k k a 
Volmár-ról, ki még 1885-ben járt a cseremiszek közt (1. fent 65.1.) 
meg azt a hírt vesszük (F.-Ug. T. 1888. novemberi üléséből), hogy 
nála készülőiéiben van c s e r e m i s z s z ó t á r és n y e l v t a n , 
a mihez jószámú népköltészeti nyelvmutatványok kiadása fog já
rulni. Betegsége miatt neki többször félbe kellett szakítani mun
káját, de most reményli, hogy munkája kinyomatását már a jövő 
év elején megkezdheti. 

Egy a n g o l úriember különösen a mordvin nyelv iránt ér
deklődik s annak kutatását akarja elémozdítani. A b e r c r o m b y 
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J. úr ugyanis a helsingforsi «Finn-ugor társaságnak* három éven át 
50—50 font st. ajánlott föl azon czólra, hogy a mordvin nyelv 
szókincse teljesebben összeszereztessék. A társaság ennél fogva e 
tanulmányútra vállalkozót keresvén, 2000 fmk. (=1000 frt.) úti
segély kitűzése mellett pályázatot hirdetett, nyomozandónak je
lölvén ki a Nizsninovgorod, Szimbirszk ós Penza guberniumokban 
lakó mordvinságot. 

Lapp nyelv. Mag. J a a k k o l a 1888. nyarán megint járt 
Jemtiandban, hogy a svéd-lapp nyelvbeli tanulmányát (1. fent 
65. 1.) kiegészítse és megigazítsa. — Szintén svéd-lappot kutatott 
a Lule-lappmarkban, Jokkmok egyházkerületében, egy upsalai 
egyetemi hallgató, W i k 1 u n d K. B. 

Kalevala. Kolmas helppohintainen, selityksillá ja kuvilla va-
rustettu painos. Helsingissá 1887. — A Kalevalának magyaráza-
tos kiadása, mely szó- és szólásmagyarázatokat ad s így a költe
ménynek karjalai tájnyelvét a finn nagyközönségnek jobban 
érthetővé teszi, először 1870-ben jelent meg s másod ízben 
1877-ben, újonnan átnézett és javított magyarázatokkal; a most 
megjelent harmadik kiadáshoz még érdekes adalékul 17 lapra ter
jedő kóp-gyüjtemóny járul, melyből a keleti finn népviseletről meg 
egyéb a Kalevalában gyakran eléforduló népéleti tárgyak alakjáról 
biztosabb fogalmat nyerünk. — Ara a «helppohintainem (olcsó)» 
Kalevala-kiadásnak: 3 finn márka (= 1.50 kr.). 

Kalevalán toisinnot. (Les variantes du Kalevala). Jálkimmái-
nen sarja, I. vihko. Helsingissá 1888. — Ez a vállalat meg fogja 
ismertetni az anyagot is, a melyből Lönnrot a finn népeposzt 
mint egészet megszerkesztette: a runókat, olyan alakban, a mint 
a gyűjtők eredetileg följegyezték, s így majd módot nyújt a finn 
epikus hagyomány mélyebb tanulmányozására. A most megjelent 
nagy füzettel előbb a II. sorozat (finnországi, ingriai és észt runók) 
veszi kezdetét. 

Kanteletar elikká Suomen kansan vanhoja lauluja ja virsiá. 
Kolmas painos. Helsingissá 1887. — A «Kanteletar» («vagyis a 
finn nép régi dalai és énekei») harmadik kiadása. A gyűjtemény 
harmadik könyve, mely a balladaszerű runókat foglalja magában, 
Lönnrotnák újabb, tetemesen bővített kézirata szerint van kiadva. 

' — Ára (kötve): 4 fmk. ( = 2 frt.) 

rS —««»rt I 



A M. T. AKADÉMIA NYELVÉSZETI KIADÁSAI. 

NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK. Kiadja a M. T. Akadémia Nyelv
tudományi Bizottsága. Szerkeszti H u n f a l v y P á l , I—XIV. köt . ; szer
keszti B u d e n z J ó z s e f , XV—XX. köt. 1862—1886. Ára köte tenként 
II—X-ig 1 fit 50 ki\, Xl- tö l fogva . 3 frt. 

N Y E L V E M L É K T Á R . Régi Magyar Codexek és Nyomtatványok. Kiadja 
a M. Tud. Akadémia Nyelvtudományi Bizottsága. Szerkesztik ; B u d e n z 
J ó z s e f , S z a r v a s G á b o r és S z i l á d y Á r o n . 1874—86. 8-adrét. 

I. kötet. Bécsi Codex. Müncheni Cod. Közzéteszi: V o l f G y . 
II . kötet. Weszprémi C. Peer C. Winkler C. Sándor C. Gyöngyösi C. 

Thewrewk C. Kriza C. Bod C. Közzéteszi : Vo 1 f G y. 
III . kötet. Nagyszombati C. Szent Domonkos C. Virginia C. Közzéteszik : 

K o m á r o m y L. és K i r á l y P. 
IV. V. kötet. Érdy C. Közzéteszi V o l f G y. 
VI. kötet. Tihanyi C. Kazinczy Codex. Horvát Codex. — VII. kötet . 

Ehrenfeld Cod. Simor C. Cornides C. Sz. Krisztina élete. Vitkovics C. 
Lányi C. — VII I . kötet. Sz. Margit élete. Példák könyve. A sz. 
apostoloknak méltóságáról. Apor C. Kulcsár C. — IX—X. kötet . 
Érsekújvári C. — XI. kötet. Debreczeni C. Gömöry C. —• XII . kötet. 
Döbrentei C. Teleid C. — XI I I . kötet. Fesztetics Cod. Pozsonyi C. 
Keszthelyi C. Miakolczi töredék. — Közzéteszi V o 1 f G y. 

Ara kötetenként 2 frt. 

R É G I MAGYAR N Y E L V E M L É K E K . V. kötet : A Jordánszky-codex biblia
fordítása. Kinyomatta T o l d y ; a Csemesz-töredék szövegével kiegészítette 
és előszóval ellátta V o l f Gy. 1888 Ára 6 frt. 

RÉGI MAGYAR KÖLTŐK TÁRA. (Corpus poetarum.) Szerkeszti S z i 
l á d y Á r o n . I. kö te t : Középkori magyar költői maradványokl877.IL—V. 
kö te t : XVI. századbeli magyar költök 1880—86. Ára kötetenként 2 frt. 

CODEX CUMANICUS bibliothecae ad templum Divi Marci Venetiarum. Jegy
zetekkel s glossariumokkal kiadta gr. K u u n G é z a . 1880. N.8-iét . Ára 5 frt. 

UGOR FÜZETEK. Adalékok az ugor nyelvek ismeretéhez és összehasonlitásá-
hoz. I. szám. G e n e t z A. Orosz-lapp nyelvmutatványok. 1879. Ára 60 kr. 
I I . sz.Zürjén nyelvmutatványok. K ö z i . B u d e n z J . s Halász 1.1883. Ára60kr . 

I I I . szám. H a l á s z I. Svéd-lapp nyelvtan és olvasmányok 1881. Ara 60 kr. 
IV. szám. Máté evangélioma moksa-mordvin nyelven. Tyumenyev fordí

tásából közölte B u d e n z J . 1881 Ára 60 kr. 
V. szám. M u n k á c s i B e r n á t . Votják nyelvmutatványok és nyelv

tanulmányok I. 188 i Ára 60 kr. 
VII . szám. H a l á s z Ignácz Svéd lapp nyelv. I. L u l e - é s Pi te- lappmarki 

nyelvmutatványok és szótár 1885 Ára 1 frt 20 kr. 
VIII . szám. Halász ígnácz. Svéd-lapp nyelv. I I . Jemtlan lí hipp nyelv

mutatványok. 1886 Ára 60 kr. 
(Különnyomatok a «Nyelvtud. Köidemények»-böl.) 

RÉGI MAGYAR NYELVÉSZEK Erdösitó'l Tsétsiig. (Corpus Grammatico-
ruin linguae Hungai icae veterum.) Kiad ta T o l d y F . 1866. Ára 2 frt. 



EGULY ANTAL HAGYOMÁNYÁT. A \o^± föld és nép. Kidolgozta 
H u n f a l vy Pá l - 1864 krá2 fi-t. 

MAGYAR-UGOR ÖSSZEHASONLÍTÓ SZÓTÁR. Irta B u d e n z J. 1873-81. 
Ára 5 frt. 

A A1AGYAR IGEIDŐK. Irta S z a r v a s G á b o r 1872 . . . . . . Ára 1 frt. 

A HELYES MAGYARSÁG ELVEI. Irta P. T h e w r e w k E m i l . 1873. 
Ára 1 frt. 

A MAGYAR NYELVÚJÍTÁS óta divatba jött idegen és hibás szólások birá-
lata. Irta I m r e S á n d o r . 1873 Ára 1 frt. 

KALEVALA. A finnek nemzeti eposza. Fordította B a r n a F é r d . Ára 1 frt. 

SIMONYI ZS. A magyar kötőszók, egyúttal az összetett mondat elmélete. 
I. kötet. (A mellérendelő kötőszók.) 1881 Ára 1 frt 20 kr. 
II. III. köt. (Az alárendelő kötőszók) 1882—83 Ára 2 fit 40 kr. 

KAZÁNI-TATÁR NYELVTANULMÁNYOK. Irta. S z. B á l i n t G á b o r . 
I. füzet. Kazáni-tatár szövegek. 1875. II. füzet. Kazáni-tatár szótár 1876. 
III. füzet. Kazáni-tatár nyelvtan 1877. Egy-egy füzetnek ára . . 1 frt. 

ÉRTEKEZÉSEK A NYELV- ÉS SZÉPTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Kiadja 
a M. T. Akad. Az I. oszt. rendeletéből szerk. G y u l a i Pá l , osztálytitkár. 
I—VIII. köt. 1867—1880. Ára 20 frt 20 kr. — IX. köt. (1—12 sz.) 1882. Ára 
3 frt 20 kr. —X. köt. (1—13 sz.) 1882. Ára 4 frt. - XI. köt. (1—12. sz.) 
1883. Ára 3 frt 70 kr. —XII. köt. (1—12. sz.) 1885. Ára 4 frt 60 kr. — 
XIII. kötet. (1—12. sz.) 1886—87. Ára 3 frt 40 kr. — XIV. köt. (1—7. sz.) 
1887—88 Ára 2 frt. 

SZINNYEI JÓZSEF. Finn-magyar szótár 1884 Ára 3 frt. 

AZ UGOR NYELVEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ALAKTANA. I r t a B u d e n z J . 
Első füzet: Igeképzés. 1884. (Különnyomat a Nyelvt. Közi.-bői.) Ára 1 frt. 
Második füzet: Névszóképzés. 1687 , . . Ára 80 kr. 

A PHONETIKA ELEMEI, különös tekintettel a magyar nyelvre. 
Trta B a l a s s a József ilr. 1886 Ára 70 kr. 

VOTJÁK NÉPKÖLTÉSZETI HAGYOMÁNYOK. Gyűjtötte és forditotta 
dr. M u n k á c s i Bernát 1887 Ára 2 frt. 

OSZMAN-TÖRÖK NÉPKÖLTÉSI GYŰJTEMÉNY. I. kötet: Oszmán-török 
népmesék. Gyűjtötte dr. K u n o s Ignácz. 1887 Ára 2 frt 30 kr . 

HÁROM KARAGÖZ-JÁTEK. Török szövegét följegyezte és magyarra fordította 
dr. K u n o s Ignácz. 1886. (Különnyomat a Nyelvtudományi Közlemények 
XX. kötetéből.) Ára 1 frt 

FRANKLIN-TÁRSULAT NYOMDÁJA 


