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Hangsűly a magyar nyelvben. 

I . B e v e z e t é s . 

Az a határozatlanság, mely egyes nyelvtani műszavakhoz 
íűződik, gyakran nehezítette ós akadályozta a kutatás sikerét. Ha 
a szó helytelenül fejezi ki a fogalmat, melyet jelölnie kellene, 
vagy ha a kutatók nem egy értelemben használják, mindig csak 
zavart szül, mely a kutatás eredménytelenségével jár. A hangsúly 
szó is azok közé tartozik, melynek helytelen használata lehetet
lenné tette, hogy a kutatók helyes eredményre jussanak. Milyen 
a magyar hangsúly ? mik a szabályai ? mindez oly kérdés, melyre 
igaz feleletet adni nem lehet, a mig hangsúlyos és hangsúlytalan 
szótagokról beszélünk, s a míg azt vitatják, vajjon a magyar nyelv 
hangsúlya szó- vagy mondat-hangsúly-e. 

. A hangsúly nem egyes szótagok kiváltsága, mely őket a többiek
től megkülömbözteti, hanem minden egyes szótagnak, sőt minden 
egyes hangnak természetes sajátsága, mely nélkül ki sem ejthető. 
Hangsúlynak helyesen csakis azt az erőt nevezhetjük, a melyet az 
egyes hangok és szótagok kiejtésére fordítunk; s ez esetben ki kell 
törülnünk műszavaink sorából a ((hangsúlytalan szótagokat», hisz 
az ilyesmi nemcsak, hogy a magyar ember beszédében nem hall
ható, hanem ejtése egyáltalán lehetetlenség. 

Beszéd közben hangunk kétféle változáson mehet keresztül. 
Ha a tüdőből jövő levegőt hangok képzésére akarjuk fordítani, 
bizonyos erővel kell azt onnan kilöknünk. Minél nagyobb ez az 
erő, annál erősebben ütközik akijövő levegő a hangszalagokba, 
a létre jövő rezgési hullámok annál nagyobbak, s a hang is annál 
erősebb, vagyis annál hallhatóbb. Másrészt a hangszalagok külöm-
böző feszültséggel állhatnak a kijövő levegő elé; minél feszültebbek 
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a hangszalagok, annál több a létrejövő rezgési hullámok száma, s 
annál magasabb a keletkezett hang. Tehát minden egyes szótagnál5 

melyet kiejtünk, megfigyelhetjük a hang erősségét és zenei magas
ságát; és természetes, hogy olyan szótagot nem is képzelhetünk, 
melynek kiejtésére semmi erőt se fordítanánk, s melynek ejtésekor 
hangunknak semmiféle zenei magassága se volna. 

Beszéd közben hangunk erőssége és magassága nem marad 
egyforma, hanem szótagonként (néha még a szótagon belül is) vál
tozik. A hangnak ez a folytonos változása teszi beszédünket 
kellemessé és értbetővé; e nélkül a beszéd nemc=ak a fülnek volna 
kellemetlen, hanem az érthetőséget is nagyon megnehezítené. 
Bizonyítja ezt az olyan siketnémák beszéde, a kik megtanulták 
már egyes hangok képzését, össze is tudják őket fűzni szavakba, 
de a hang erőssége és magassága alig változik. 

Hangunk erősségének és magasságának ezt a folytonos válto
zását nevezzük hangsúlynak; és természetes, hogy ilyen értelem
ben hangsúlytalan szótagokról szó sem lehet. Azt is látjuk, hogy 
hangunknak kétféle változását jelöljük e szóval, pedig e kettő 
nem jár mindig együtt. A hang erősségének változásából nem kö
vetkezik, hogy magassága is változik, és viszont. Fontosságuk a 
beszédben szintén nem egyforma s nem is függenek egymástól; 
ugy hogy ha a magyar nyelv hangsúlyát részletesen akarjuk vizs
gálni, hangunknak e kétféle módosulását el kell egymástól külö
nítenünk, hogy mindeniket külön vizsgáljuk. S nehogy a szó két
értelmű használata ujabb zavart okozzon, hangsúlynak csakis 
általában hangunknak változását beszéd közben fogom nevezni; 
ha pedig külön szólok a hang erősségéről vagy magasságáról, 
mindegyiket külön szóval kell jelölnöm. A hang erősségét leg
helyesebben nyomatéknak nevezhetjük, és evvel szemben külön 
fogom tárgyalni a hang magasságát. 

De nemcsak a hang erősségének és magasságának változása 
teszi beszédünket kellemessé és érthetővé, hanem kiejtésünknek 
még egy másik sajátsága is, melyre eddig éppen nem fordítottak 
figyelmet azok, a kik a magyar hangsúlylyal foglalkoztak. Mi 
ugyanis nem mondjuk el mondandónkat egy huzamban minden 
megállás nélkül, hanem bizonyos időközökben hosszabb vagy rövi
debb szüneteket tartunk. Ezek a szünetek azért is szükségesek, hogy 
beszélő szervezetünk, főleg a tüdő pihenjen s új erőt szerezzen 
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a továbbműkődésre; másrészt meg beszédünk főleg e szünetek ál
tal válik széppé és érthetővé. Ezt az időnkénti pihenést első sor
ban ugyan szervezetünk követeli meg, a beszélő ember azomban 
felhasználta a mondat értelmi árnyalatainak kifejezésére, és — a 
mint látni fogjuk — összefüggésbe hozta a hang erősségének vál
tozásával is. 

Ha tehát a magyar nyelv hangsúlyával, vagyis hanghordo
zása módjával behatóan akarunk foglalkozni, nem szabad meg
elégednünk avval, hogy úgy a hogy megállapítjuk a hangsúlyos ós 
hangsúlytalan (?) szótagok helyét, hanem három kérdést kell 
teljesen tisztáznunk. Első sorban meg kell állapítanunk, hogyan 
oszlik beszédünk egyes részekre, és hogy mi összefüggésben van 
beszédünknek ez a részekre oszlása a kifejezendő értelemmel. 
Vizsgálnunk kell másod sorban, hogy hangunk erőssége (nyomaték) 
mint változik beszédünknek minden egyes legkisebb részén, s 
hogyan szolgál a nyomatéknak ez a változása a beszélő czéljának 
kifejezésére. Végre harmadszor, vizsgálnunk kell hangunk magas
ságának változását beszéd közben, a mennyiben ez is a beszélő 
czéljának kifejezésére szolgál. 

A nyelvbeli egyén a mondat, mint Brassai helyesen kifejtette 
a magyar mondatról szóló értekezésében (Akad. Értesítő, 1863). 
A mondat az az egység, melyben egy gondolatunkat teljesen ki
fejezhetjük; tehát a legnagyobb szünet, a mit beszéd közben tart
hatunk, a mondat végére jut. Itt megállhatunk, beszélő szerveze
tünk pihen, a tüdő megtelik levegővel a tovább beszélés számára, 
a nélkül, hogy e szünet az értelem rovására volna. Csak a rossz 
szavalón esik meg, hogy mondatközben kell megállania, mert el
fogyott tüdejében a levegő, s míg újra lélekzetet nem vesz, nem 
tud tovább beszólni. A kis gyermeken is megesik ez, a ki még nem 
tud a tüdőben levő levegővel kellőleg gazdálkodni. 

A mondaton belül szintén tartunk kisebb szüneteket, melyek
nek elhelyezése nemcsak beszélő szerveink pihentetésére, hanem 
főleg az értelem kitüntetésére szolgál. Pl. ezt a mondatot ejtve: a 
szabad életnek is vannak | lánczai \ kivált ha \ elöregszik az ember, 
csak három szünetet tartunk, s nem állunk meg minden szó után. 
Az olyan szót vagy szócsoportot a mondaton belül, melynek ej
tése közben nem tartunk szünetet, hanem mint egységes részt 
mondjuk el, szólamnak nevezzük (v. ö. Brassai, Szórend és accentus, 

26* 
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18. 1.) Még a szólamon belül is meg kell külömböztetnünk egyes 
kisebb részeket, melyek között ugyan szünetet nem tartunk, 
hanem melyeknek mindegyikét új lehelletkibocsátással képezzük; 
ezek a szótagok. Tehát mondat, szólam és szótag a beszédnek 
egyes részei, melyeknek alakulását a későbbiekben részletesen 
fogom vizsgálni. 

A nyomaték, a melylyel az egyes szótagokat kimondjuk, 
nem egyforma beszéd közben, és külömböző nyomatékú szótagokat 

• kell megkülömböztetnünk; azomban, — s ezt újra ki kell emelnem 
— olyan szótag nem fordul elő beszéd közben, a melyet semmi 
nyomatékkal se ejtenénk. A nyomaték fokairól a magyarban már 
szólottam a «Phonetika elemeiben*) (100. 1.); itt csak az ott elmon
dottakat ismétlem röviden. A magyar kiejtést vizsgálva a nyoma
téknak öt fokát kell megkülömböztetnünk, melyeknek erőssége 
azomban nem külömbözik egymástól annyira, mint pl. a német 
vagy angol nyelv külömbözőkép kiemelt szótagjainak nyomatéka. 
Az öt külömböző erősségű nyomaték elnevezésére a következő 
szavakat fogom használni: a legerősebben ejtett szótag erős nyoma
tékú; a következő négy fokot számokkal jelölöm, melyek közül 
legerősebb az elsőrendű nyomaték, ezután sorban következve 
mind gyengébb a másod-, harmad- és negyedrendű nyomaték. 
Hogyan helyezkedik el beszéd közben a nyomatéknak ez az öt 
foka, arról később lesz szó. 

A hang magasságának változása gyakran szintén az értelem 
kifejezésére szolgál. Sokszor változik ugyan a beszélő hangjának 
magassága a nélkül is, hogy az a jelentésnek valami külön módo
sulását vagy árnyalatát fejezné ki; ilyenkor ez főleg egyéni saját
ság. Gyakran tapasztaljuk ugyanis, hogy egyik ember beszéde 
kedvesen csengő, behizelgő, mig a másiké unalmasan egyhangú, 
vagy pedig kiállhatatlanul éneklő; mindez a hang magasságának 
kellemes vagy kellemetlen változtatásától függ. Tehát minden 
ember változtatja beszéd közben hangjának magasságát; a m í g 
azonban ez a változás nem szolgál az értelem kifejezésére, nem is 
tartozik vizsgálódásunk körébe. Itt csak annyiban fogom a hang 
magasságának változását is vizsgálni, a mennyiben az értelem 
árnyalatainak kifejezésére szolgál. S a magyar nyelvben a hang 
magassága nem szolgál annyira külömböző értelmi árnyalatok 
kifejezésére, hogy a magasságnak többféle fokát kellene megkülöm-
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böztetünk. Ami czéljainkra elég lesz, ha csak a hang magasság-
béli változásának irányáról szólunk s megkülömböztetünk magas 
és mély hangot, s beszélünk a hang emelkedéséről és eresz
kedéséről. 

Nagyon bonyodalmas volna, ha vizsgálódásunkat a nyelvbeli 
egyénen, a mondaton kezdenők; sokkal könnyebb és czélravezetőbb, 
ha megforditott sorrendet követünk, s előbb az egyes köveket 
vizsgáljuk, melyekből beszédünk felépül; azután nézzük, hogyan 
alakulnak az egyes kövekből az épület egyes részei, s e részekből 
az egész épület. Tehát kutatni fogom a szótagok, szólamok és a 
mondat alakulását a magyar beszédben; de nem választhatjuk el 
ezen részek alakulásától a hang erősségének és magasságának 
vizsgálatát sem, annyira összefüggenek egymással. És igy minden 
egyes résznek alakulása módjával együtt azt is figyelemmel fogjuk 
kisérni, hogy hogyan változik az illető részen belül hangunk erős
sége és magassága. 

I I . A s z ó t a g o k a l a k u l á s a és h a n g s ú l y a . 

A szótagok alakulásáról a magyarban részletesen szólottam 
Phonetikámban (90. s köv. 11.) és Phonetik der ung. Spraehe ez. 
czikkemben (Internat. Zeitschrift IV. 150. 1.). Itt csak az ott el
mondottakat akarom teljesség kedveért röviden összefoglalni. 

Szótagnak nevezzük az egy lehelletkibocsátással képzett 
hangcsoportot. Minden szótagnak van egy legfontosabb része, a 
mely köré a többi hang csoportosul. A szótagnak ezt a részét 
nevezzük sonans elemnek, s köréje csoportosul a többi consonans. 
A magyarban a sonans elem mindig a magánhangzó, a mely nél
kül magyar szótag nem képzelhető; a köréje sorakozó mással
hangzókkal együtt alakul a szótag. 

A mássalhangzók a magánhangzók körül a következő rendben 
helyezkednek el. A két magánhangzó között álló mássalhangzó 
mindig a második szótaghoz tartozik, még akkor is, ha ez a 
mássalhangzó a szó végén áll s utána magánhangzón kezdődő szó 
következik (sza-ba-dé-let ; a-zá-por). Tehát a magyarban minden 
szótag mássalhangzón kezdődik, kivéve ha maga a mondat első 
hangja magánhangzó, vagy ha két magánhangzó kerül egymás 
mellé (össze illenek; ha elmegyek; fi-a-im). Ámbár ez utóbbi eset-
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ben is a mindennapi beszédben j-t ejtünk a második magánhangzó 
előtt (fi-ja-jim, le-jány). 

Ha két magánhangzó között két mássalhangzó van, az egyiket 
az első, a másikat a másodikhoz ejtjük, még akkor is, ha a két 
mássalhangzó a szó végén áll s az utánuk következő szó magán
hangzóval kezdődik (kap-tam, at-tam ; ir-t ott; vol-t az ; vezess el). 
Két mássalhangzót nem szeret a magyar nyelv sem szótag elején, 
sem a végén. Az elején magyar szóban elő sem fordul s az idegen 
szavakban is lehetőleg kerüli (király, iskola; goróf). Ha két ma
gánhangzó közé bárom mássalhangzó kerül, kettőt ejtünk az első 
szótag végén, s csak egyet a következőnek elején (kedv-bői, holt-raj. 
Az ilyen szótag azonban ritka, mert ezen ugy segítünk, hogy ejtés 
közben, ha lehet, a három mássalhangzó egyikét, rendesen a közép
sőt elhagyjuk : asz-mon-ta (azt mondta), miny-nyá-jan (mindnyá
jan), ker-be (kertbe) stb. 

A magyar nyelv tehát ilyen alakot szeret adni a szótagnak : 
elül rendesen egy mássalhangzó áll, ezt mindig magánhangzó 
követi, a mely be is zárhatja a szótagot, de következhetik utána 
egy, sőt néha két mássalhangzó is. 

A hangsúlyról egyes szótagokon belül csak keveset szólha
tunk. A nyomaték, a melylyel ejtjük, nem magától az illető szó
tagtól függ, hanem a helytől, melyet a szólamban vagy a mondat
ban elfoglal: erről tehát később lesz szó. Azomban magán az egyes 
szótagon sem maradt a nyomaték mindvégig egészen egyforma. 
A hang erejének legnagyobb része a magánhangzóra és az őt meg
előző mássalhangzóra ju t ; ezentúl fogy a nyomaték, s a szótag
végző mássalhangzóra már kevesebb jut; még kevesebb jut rá, ha 
két mássalhangzó van a szótag végén. Tehát a rövid magánhangzóra 
végződő szótagon egyenletes a nyomaték; a hosszú magánhang-
zós szótag második felében már ereszkedik egy kissé; a zárt szótag 
nyomatéka a magánhangzón egyenletes, az utána következő mással
hangzón gyengül (decrescendo). A nyomatóknak ilyen eloszlása 
magyarázza meg, hogy ha a magyarban két mássalhangzó kerül 
egymás mellé, melyek assimilálódnak, mindig az első, a szótag
végző alkalmazkodik a másodikhoz, a szótagkezdőhöz; másrészt 
meg, hogy az egymás mellé kerülő 3 mássalhangzó közül rendesen 
a középső, a szótagvégző vész el. 

A hang magassága ritkán változik a szótagon belül, s ha 
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változik is, ez nem az illető szótag minőségétől, hanem mondat
beli helyétől s az egé3z mondat értelmétől függ. Erről tehát később 
lesz szó. A hang változásának iránya magában a szótagban vagy 
emelkedő vagy ereszkedő. 

I I I . S z ó l a m o k a l a k u l á s a és h a n g s ú l y a . 

Az olyan szót vagy szócsoportot, melynek ejtése közben 
szünetet nem tartunk, hanem melyet mint egységes egészet mon
dunk el, neveztem szólamnak. S a szólamok alakulásának vizsgá
lata rendkivül fontos, mert ettől függ egyrészt a nyomaték el
oszlása az egyes szótagokon, másrészt a szólamok alakulásával 
fejezhetjük csak ki érthetően gondolatunkat. Ugyanazok a szavak 
még ugyanabban a sorrendben is különféle gondolatot fejezhet
nek ki; s a kihez szólunk, csak akkor fogja helyesen érteni gondo
latunkat, ha a szavak kellő módon alakulnak szólamokká. 

A szavaknak szólamokká alakulása függ első sorban a beszélő 
czéljától. A mint mást és mást akarunk kifejezni, máskép alakít
juk a mondat egyes részeit szólamokká. Természetes azomban, 
hogy a szólamok alakulása nem függhet a beszélő kényétől vagy 
szeszélyétől, hanem ha szavait érthetővé akarja tenni, a magyar 
nyelv törvényei szerint kell a szólamokat alakítania. 

Szólamokká csakis a közvetlenül egymás mellett álló szavak 
alakulhatnak, tehát a szólamok alakulása összefügg a szórend 
vizsgálatával is. S noha ezúttal főczélom csakis a magyar nyelv 
hangsúlyozása módjának vizsgálata, ki kell terjeszkednem a szó
rendre is azon szoros összefüggésnél fogva, mely nyelvünk e két 
sajátsága között van. Az egyes szavak sorrendje a mondatban függ 
egyrészt a beszélő czéljától, másrészt az illető szavak mondatbeli 
szerepétől. S most, midőn a szólamok alakulásának részletes 
vizsgálatát megkezdem, a szavaknak mondatbeli szerepét fogom a 
vizsgálódás fonalául használni, kutatva, hogy hogy alakulnak szó
lamokká az egymásra vonatkozó mondatrészek. *) 

*) Példáimat nem magam csináltam, hanem majdnem kivétel nélkül 
Kisfaludy K. ((Csalódások)) ez. vígjátékából vettem. (A lapszámok a Jeles 
írók isk. tárában megjelent kiadásra vonatkoznak.) A szólamokat | választja 
el egymástól, a nagyobb nyomatókkal ejtett szótagokat pedig dőlt betűvel 
jelölöm. 
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1. A l a n y é s á l l í t m á n y . 

Minden mondat két főrészre oszlik, az alanyi és az állítmány! 
részre; az alanyi részhez tartozik az alanyon kivül a jelző, az állít
mányi részhez az allítmányon kivül a határozók (oda értve a 
tárgyat is) esetleges jelzőikkel. Magát az alanyt gyakran egy két 
határozó választja el az állitmánytól; ilyenkor természetes, hogy 
mindegyik külön szólam : 

Az asszonyság | semmit sem üzent? 8. 
Ez a | piczmy jószág | mennyi galibát okoz. 8. 
A | sorelem | sokszor csak | buborék. 9. 
Ez a I &?'sasszony | mmden virágimat | leténi. 11. 

Külön szólam marad gyakran az alany és állítmány akkor 
is, ha egymás mellett állanak: 

I. A | szabad életnek is vannak | /cmczai. 3. 
Minthogy téged | Lidi | szeret. 4. 
A | barátság | ráadás. 5. 
A | fű | nem kérő. 5. 
Elsüljed a | szekér. 5. 
Legalább | bátyám | el lesz foglalva. 8. 
Mig édes csalódások | n'ngatják. 40. 
Csendes | mmden. 47. 

II. Én | szeretem, ha a | szivek úgy | összefonódnak. 3. 
A leány | jő \ fürge \ eszes. 4. 
Én | szomorú vagyok. 6. 
Én pedig | el nem hagylak. 6. 
Mi | haragosan jöttünk. 7. 
0 | sejthetné \ miért. 38. 
Majd én | ^'mentelek. 38. 

Az itt elsorolt példák egy részében (I) egyforma nyomaték
kal ejtjük az alanyt is, az állítmányt is; ugyanis a beszélő mind 
a kettőt egyformán fontosnak tartja s mindkettőre egyformán 
akarja a hallót figyelmeztetni. Ezekben a példákban nemcsak a 
mondat egyik része újság, hanem az egész mondat, tehát a beszé
lőnek ki kell emelnie azt is, a miről szól, azt is, a mit róla mond. 
A többi mondatokban már nem egyforma fontosságú az alany és 
az állítmány; az alany ezekben nagyobb részt személynévmás, 
tehát a kiről szó van, már ismeretes a hallgató előtt is, a kieme-
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lendő csak az, hogy mit tesz. Ezekben tehát az állitmány fon-
tosabb az alanynál, nagyobb nyomatékkal ejtjük s külön szólamot 
kezdünk vele. Az alany elül áll s szintén külön szólam, csakhogy 
nem kap oly nyomatékot, mint az állítmány. Az ilyen kevésbbé 
fontos alany állhat az állítmány után is, s akkor már nem külön 
szólam, hanem egészen egybe ejtjük vele: 

Kivált ha | elöregszik az ember. 3. 
Még | lesz szerencsém. 42. 

Megesik azomban az is, hogy az elül álló alanyt s az utána 
következő állítmányt egy szólamba ejtjük : 

III. Azóta | én vagyok itt az | úr. 3. 
Nem azért mondom, hogy | én neveltem. 4. 
Mondd, a mit | én akarok. 4. 
Bátyám értette | úgy. 5. 
Ha | te haragszol | nem bánom. 7. 
Vendégem érkezett. 9. 
A | részvét tört ki | belőlem. 31. 
En vagyok | édes atyám. 48. 
Hisz | maga hitt ide. 48. 

Mindezekben a mondatokban az alany az újságolás tárgya, 
tehát rajta van a nagyobb nyomaték s az állítmányt, a mely rög
tön utána áll, vele egy szólamba ejtjük. Hogy melyik rész a mon
datban az újságolás tárgya, arra nézve a tapogató kérdések (Bras-
sai, Szór. és acc. 22. 1.) a legjobb útmutatók. Az első mondatokra 
igy kérdezhetünk: ki itt az úr ? ki nevelte ? ki akarja ? stb. 

A kérdő mondatban az a mondatrész a legfontosabb, s azt 
ejtjük legnagyobb nyomatékkal, a melyet kérdezünk : 

I. Hát az enyém | jó-e ? 43. 
Az asszonyság j egészséges? 9. 
&állásom | rmdén van ? 9. 

II. Összezendültek az uraságok ? 8. 
Mwlattatja e történet? 31. 
Szeret, | báró úr ? 65. 

III. Ki tudja | mit gondolnak ? 4. 
Tehát | /gánya is van ? 9. 
Mi hozta a | grófot ? 7. 

A szólamok alakulására nézve itt is a kérdezett mondatrész 
dönt. Ha az alanyt kérdezzük (III), ez kezdi a szólamot s hozzá 
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tartozik rögtön utána ejtve az állítmány is; viszont, ha az állít
mány a kérdés tárgya (II), ezt emeljük ki azzal, hogy szólamot 
kezd, s a legtöbb esetben utána ugyanabban a szólamban ejtjük 
az alanyt is. Ha azonban az alanyt is ki akarjuk emelni (I), külön 
szólamban ejtjük az állítmány előtt, mindkettőt egyforma nyoma
tékkal. 

Az alany és az állítmány elhelyezkedésére nézve tehát a 
következőket figyelhettük meg. Három esetet kell megkülönböz
tetnünk : 1. Ha a beszélő époly fontosnak tartja az alanyt, mint 
az állítmányt, mindegyiket külön szólamnak ejti, s mindegyik 
egyforma nyomatékot kap; az alany szólama állhat akár az állít-
mányé előtt, akár utána. 2. Ha az állítmány az újságolás tárgya, 
mindenesetre szólamot kezd; az alany állhat akár előtte, akár 
utána; ha előtte áll, gyengébb nyomatékkal külön szólam marad, 
ha pedig utána teszszük, egy szólamba tartozik vele. 3. Ha pedig 
az alany az újságolás tárgya, tehát a beszélő erre akarja a figyel
met felhívni, ez esetben az alany mindig az állítmány előtt áll, 
nagyobb nyomatékkal ejtjük s szólamot kezd, melybe az állítmány 
is tartozik. 

2. A jelző és jelzett szó. 

A jelző a magyarban rendesen megelőzi a főnevet, melynek 
jelzésére szolgál; csakis akkor vetjük a főnév után, ha nagyobb 
figyelmet akarunk rá fordíttatni j 

Mátyás az j igazságos. Zrínyi a [ költő. 
Toldit, az | öreget nézte. Toldi Est. I. é. 
Volt még azután is | n'adal [ akárhány. Toldi Szer. II. é. 
Gombok voltak | akkorák rajt | mint egy-egy | pogány

fej. Petőfi. 
Ekkor mind a főnevet, mind a jelzőt külön szólamnak ejtjük, 

mindkettőt egyforma nyomatékkal. A mindennapi beszédben a 
jelzőnek ilyen elhelyezése nem szokásos, költőknél azonban gyak
rabban is előfordul (v. ö. Lehr, Toldi, 205. 1.). 

A főnév előtt álló jelző többféle. 

a) M e l l é k n é v i j e l z ő . 
I. A szabad életnek is vannak | /árcczai. 3. 

Tavai télen | úgy elunatkoztam. 3. 
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ifázi becsület is kell. 3. 
Kis lelkem | nem csuklott ? 4. 
Ez a | vad ember lenne | ínyem! 5. 
Csak | ne veit leányom. 9. 
Itt egész | kis király. 13. 
Jó szive legyen. 43. 
A ki csak a | sült galambra bámul. 43. 
Azt az | ó szüzet | új ruhában? 44. 

II. Az örökös | ámom-dánom is | utóbb csak | bánommá 
lesz. 3. 

Mit szóljak, édes | odtyám? 5. 
Ha ez | nem volna puszta | föltétel bátyámtól. 5. 
Szeretem, mint kedves j testvéremet. 6. 
Mit akarsz j te eleven | s^rencsefazék. 15. 
ügy élnénk | minta kis | a/igyalok. 51. 
0 ezt a kis | gödröt arczornon | mindjárt észrevette. 51. 

III. I alóságos | angyal. 4. 
Külömben | távol | rokonom. 9. 
Taszta | arany. 37. 

Az itt elsorolt példák I. csoportjábau a jelző a főnév köze
lebbi meghatározására szolgál; nem is a főnév az ujságolás tárgya, 
hanem a minősége. Az első mondat azt akarja tudatni, hogy nem
csak a házas életnek, hanem a szabad életnek is vannak lánczai. 
A tapogató kérdések is útba igazíthatnak: Mikor télen unatkozott 
úgy el? Milyen becsület kell? stb. Ilyenkor a jelző kezdi a szóla
mot, rajta van a nagyobb nyomaték, s a főnevet vele egy szólamba 
ejtjük. 

A II. csoportbeli példáknál a főnév az ujságolás tárgya, a 
mire szintén rávezethetnek a tapogató kérdések: Mi lesz utóbb 
bánommá? Mi ez bátyámtól? stb. A mondatok egy részében a 
jelzőt el is hagyhatjuk az értelem lényeges változása nélkül, s ha 
ott is van, nagyobb nyomaték nélkül ejtjük, s utána a főnév kezdi 
a szólamot. Néha egyformán fontosnak tartjuk a jelzőt is, a fő
nevet is (III); ekkor egyforma nyomatékkal ejtjük mindkettőt, s 
mindegyik szólamot kezd. 

Tehát a jelző kétfelekép állhat főneve mellett. Ha arra szol
gál, hogy a főnév jelentésének körét szűkítse, tehát hogy értelmét 
megváltoztassa, egy szólamba ejtjük a két szót, élén a jelzővel, s 
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ilyenkor egészen ugy ejtjük, mint bármely összetett főnevet (v. ö. 
kisasszony, gőzhajó és öreg úr, száz ember, házi becsület). Csak ha 
a főnevet is külön ki akarjuk emelni, kezdünk vele is uj szólamot. 
Ha azonban a jelző nem változtatja meg a főnév értelmét, hanem 
csakis körülírásul, diszitésűl szolgál, külön szólamba ejtjük a két 
szót, ugy azonban, hogy a jelző az előző szólamhoz fűződik s a 
főnév nagyobb nyomatékkal új szólamot kezd. 

Ez a kiilömbségtétel a kétféle jelzők között nagyon fontos, 
mert a kifejezés értelme sokszor csakis attól függ, hogy melyik 
szón van a nagyobb nyomaték, a jelzőn-e, vagy a jelzett szón. 
A «kész orvos» és «kész | orvos», nkésznyereség* és «kész | nyexe-
ség» féle kifejezések közötti kölömbséget fejtegették már Lehr 
(Toldi, 48.1.) és Barbarics (Phil. Közi. XII, 282); ez utóbbi u. o. az 
«ígészember» és «egész | mber» közötti jelentésbeli külömbségről 
is szólt. A tapogató kérdések az ilyen kifejezésekre nézve is útba 
igazítanak, hogy mikor hogyan kell a jelzőt nyomósítanunk. Erre 
a kérdésre: «milyen orvos ö?» a felelet: «kész orvos», erre meg: 
«mi ő?» ckész | orvos». Vagy pedig: «milyen ember ő?» a felelet: 
«egész ember», erre meg: mi ő?» «egész | ember» 

b) S z á m n é v i j e l z ő . 
A reá maradt | fél uradalmat | commasszálta a | gróf

fal. 3. 
iíó'röndy tanácsos már | két esztendeje, hogy | mohait . 4. 
Én pedig | száz ember közt is | egyedül | veled va

gyok. 5. 
Legalább | harmincz esztendőt. 7. 

A számnév mindig lényeges jelzője a főnévnek, a mennyiben 
szám szerint pontosan meghatározza; a tapogató kérdés is mindig 
a jelzőre irányul (hány?). Az ilyen jelzőt tehát nagyobb nyomaték
kal ejtjük, s a főnév vele egy szólamba tartozik. Ha azonban a 
számnév nem a főnév számának meghatározására szolgál, nem 
kap nyomatékot, s nem kezdi a szólamot: 

Süsd rám azt a két | á/omkergetőt. 26. 
Ilyen nyomaték nélküli számnév a határozatlan névelő is, 

mely nem jelöli a főnév számát s nem is ejtjük nagyobb nyomaték
kal, hanem mindig a főnevet megelőző szólamhoz fűződik. 

En meg egy | /műszállal sem vagyok jobb | náladnál. 6. 
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c) M u t a t ó n é v m á s , m i n t j e l z ő . 

I. Kellemes húgát | ily embernek \ föl ne áldozza. 13. 
E pontban j összeillünk. 16. 
Nem hittem, hogy e | falakat | ily érzéssel lássam | va

laha. 24. 
II. En | nem szenvedhetem azt a | sswkiáltást. 6. 

^Jlek nevét e | fába, vésem. 18. 
Rég felmentettelek volna ily | nagylelkűségtől. 22. 
Jó leány az a | Vilma* ? 25. 
Minő [ erőszakoskodás! 26. 

A mutató névmás is kétfélekép állhat főneve előtt, vagy 
pontos megjelölésére szolgál, s ez esetben szólamot kezd s nagyobb 
nyomatókkal ejtjük; vagy pedig a főnév a fontosabb s ez kezdi a 
szólamot, a jelző pedig a megelőző szólamhoz fűződik. Ilyen nyo
maték nélküli névmás a határozott névelő is, melyet soha sem 
ejtünk nagyobb nyomatékkal s nem is tartozik főnevével egy 
szólamba. 

d) B i r t o k o s j e l z ő . 

I. Ha Lidi az | én szememmel nézne. 15. 
Külömben | nagysád parancsolatját teljesítem. 27. 
Nem a | kend gondja. 28. 
Már a | pórnak nyelve is | megakad bennük. 28. 

II. Az özvegy még férje | éltekor | ismerte a grófot. 3. 
i^á/tékenység a szerelem | árnyéka. 23. 
Nagysád | tórsalkodója. 25. 
iSragadom a csábító | karjából. 28. 

A birtokos jelző is épúgy viselkedik a jelzett szó mellett, mint 
az eddigiek. Ha a birtokos az ujságolás tárgya, ezt ejtjük nagyobb 
nyomatékkal s a szólam élén áll; ha pedig a birtok a fontosabb, 
ez kapja a nagyobb nyomatékot, szólamot kezd, s az előtte álló 
birtokost az előző szólamhoz ejtjük. Ha azonban a birtokos a bir
tok után áll, mindegyik külön szólamot kezd: 

ÍJAenségi a hideg | itrfvariasságnak. 30. 
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e) T ö b b j e l z ő egy f ő n é v m e l l e t t . 

A jelzőnek, mint az eddigiekben láttuk, kétféle szerepe le
het a főnév előtt; vagy igazán a jelzett szó közelebbi megha
tározására szolgál s jelentését többé vagy kevésbbé megváltoztatja; 
ilyenkor a jelzőt a szólam élén nagyobb nyomatékkal ejtjük, s vele 
egy szólamba tartozik a jelzett szó. Vagy pedig nem változtatja 
meg a jelzett szónak a halló előtt már ismert jelentését, a beszélő 
nem is fektet a jelzőre nagy súlyt, inkább diszitésűl, vagy beszédé
nek szabatossága czéljából mondja; ilyenkor nem is ejtjük a jel
zett szóval egy szólamba, hanem kisebb nyomatékkal az előző 
szólamhoz csatlakozik. 

A jelzőnek ilyen megkülömböztetése nagyon fontos arra 
nézve, hogy a több jelzővel ellátott szavak helyes ejtésére és 
helyes megértésére nézve eligazodhassunk. 

I. Ily | szép és | jó leányért. 5. 
A gazdag redő | jobb a | szegény \ sima képnél. 7. 
Kend | durva, | mogorva ember. 11. 
Előttem egy | jó j tiszta, lélek áll. 11. 

II. Mily | szegény teremtmény az | oly asszony. 18. 
Ezt a | szép kisasszonyt | ezt a | jó kisasszonyt. 21. 
Az ember | /^drágább kincsével. 23. 
Minő | ?"onda beszéd ez már | megint. 27. 
Ez a | bal foglalatosság lehet az | oka. 28. 
Csak a | részvét tört ki belőlem | nagysád | jó ked

vén. 31. 
Váljon meg az oly | ábrándozó gondolatoktól. 33. 
A vendégek | nagy része | bucsut vett. 60. 

III. Kökény szemű angyalom. 26. 
Mily | egyesen ballag | uj imádója karján. 29. 
Ez | oly türelmes szó. 30. 
Az | egész vidék titka ] nálam van lerakva. 42. 

Ha egy főnév előtt két vagy több jelző áll, háromfélekép 
ejthetjük őket. Ha mindegyik jelző melléknév, és mindegyik lénye
ges, úgy hogy akármelyik állana magában, a főnévvel egybe kel
lene ejtenünk (szép leányért, jó leányért), mindegyik jelző szólamot 
kezd, mindkettőt egyforma nyomatékkal ejtjük, s a másodikhoz 
tartozik a főnév. Ha azonban a két egy főnévre vonatkozó jelző 
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közül csak az egyik melléknév, a másik névmás vagy birtokos 
jelző, habár mindkettő fontos, nagyobb nyomatékot csak a máso
dik, a melléknévi jelző kap; az kezdi a szólamot, s hozzá csatla
kozik a főnév, az első jelzőt pedig nagyobb nyomaték nélkül, a 
megelőző szólamhoz csatoljuk. 

Lehetséges végre az is, hogy a főnév előtt álló két jelző 
közül csak az egyik vonatkozik magára a főnévre, a másik pedig 
erre a jelzőre ; természetes, hogy ekkor mindegyik jelző azon szó 
előtt áll, a melyikre vonatkozik, nagyobb nyomatékkal azomban 
csak az elsőt ejtjük, ez kezdi a szólamot, a melybe a másik jelző 
a főnévvel együtt tartozik. 

Nem szólva e három most tárgyalt eset közül az elsőről, 
midőn mindkét jelző egyformán fontos, látjuk, hogy a jelzők szere
pét gondosan meg kell figyelnünk, s a főfigyelmet arra kell fordíta
nunk, hogy mindegyik jelző melyik szónak szolgál közelebbi meg
határozására, mert mindig evvel ejtjük egy szólamba, mintha egy 
összetett szó volnának. Két külömböző jelző közül rendesen a 
melléknévi a fontosabb, tehát ez áll a jelzett szó előtt nagyobb 
nyomatékkal (pl. szegény teremtmény) ; a másik jelző pedig ehhez 
az egész kifejezéshez tartozik, tehát olyan, mint e°y összetett szó 
jelzője, a nagyobb nyomatékot azomban nem veszi át a jelzőtől, 
hanem az előző szólamhoz fűződik. 

Ha azomban a főnevet megelőző két jelző közül csak az 
egyik vonatkozik ő rá, a másik pedig ennek a jelzőnek közelebbi 
meghatározására szolgál, egész máskép ejtjük őket. Az első jelző 
ilyenkor szorosan a másodikhoz tartozik, ennek az értelmét vál
toztatja, tehát szólamot kezd, s a két jelzőt ejtjük ugy, mint egy 
összetett szavat (pl. kökény szemű). A főnévnek pedig most már 
csak egy jelzője van, ez az összetett szó, tehát a legnagyobb nyoma
ték az összetett szó első tagján, vagyis az első jelzőn van. 

Mindazáltal nincs igaza Brassainak, midőn hibáztatja az 
ily kifejezéseket: furcsa isten teremtése, facsaros istennyila, rövid 
magyarok története. Az igaz, hogy szabatosabb a kifejezés, ha a 
melléknévi jelző a maga főneve előtt áll; itt azonban ez a mellék
név nem csak a főnévre, hanem az egész birtokos jelzővel ellátott 
kifejezésre vonatkozik; isten teremtése, istennyila, magyarok törté
nete ezekben a kifejezésekben úgy szerepelnek, mint egy-egy össze
tett szó, s ennek a jelzője a melléknév. Legjobb is volna az ilyen 



4 1 6 BALASSA JÓZSEF. 

kifejezéseket egybeírni. É nélkül okozhat ugyan az Írásban félre
értést, ha maga az értelem biztosan útba nem igazít ; de a most 
említettekben sem fogja az olvasó az első jelzőt a másodikra vonat
koztatni, belátva, hogy az képtelenség. A kiejtés azomban pontosan 
útba igazít, mert a szólamot az összetett szó első tagja kezdi, a 
másik jelző pedig kisebb nyomatékkal előzi meg őt: 

Furcsa | isten teremtése. 
Facsaros | istennyila. 
Eövid | magyarok története. 

Mig, ha az első jelző a másodikra vonatkoznék, az kezdené a szó
lamot s az egészet egybe ejtenők; pl: 

A | jó isten teremtése. 
A | /mtalmas isten nyilai. 
A [ gyászm&gysLicok története. 

A kiejtésben az ily jelzőhalmozás soha sem adhat okot a 
félreértésre; de ha leirva maga az értelem nem igazíthat biztosan 
útba, s az egymásra vonatkozó szavakat sem írhatjuk egybe, 
mindenesetre jobb, ha szabatosabb kifejezést keresünk. 

3. Az állítmány és határozói. 

Láttuk már fentebb, hogy az álllítmány és az alany csak 
akkor kerülhetnek egy szólamba, ha közöttük határozó nincs. 
A legtöbb esetben azomban az állítmányt a határozók veszik körül; 
hisz ezek nem egyebek, mint az állítmány jelzői. A magyarban 
ezek a határozók nem sorakoznak szoros rendben az állítmány 
köré, a mint azt később látni fogjuk. Előbb azomban csak arról 
kell szólanunk, hogy az állítmány mellett álló határozók hogyan 
alakulnak szólamokká. Meg kell előre jegyeznem, hogy a határozók 
közé számítom a tárgyat és az igekötőt is, mert a magyarban mind
egyiknek a használata egészen olyan, mint bármely más határozóé. 

I. Az állítmány áll a határozó előtt, s az állítmány a 
fontosabb. 

1. Nézz fel | kis húgom. 5. 
ajánlom magamat. 25. 
Nagysád j neheztel reám. 31. 
Én | szeretem a | víg embert. 33. 
Forr már a | palota. 35. 
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• Gyűlölöm őt. 38. 
Jer az asszonyokhoz. 41. 
T*7tsa meg | nagyságos asszonyom. 54. 

"2. írj neki | olyan summát. 4. 
Hagyj békét a | szívnek. 6. 
Váljon meg az oly | ábrándozó gondolatoktól. 33. 
C7/jön oda a | Zwgasba. 45. 

II. Kiemelt határozó áll az állítmány előtt. 
1. Jól teszed | oorátom. 3. 

Együtt költöztek a | városba. 3. 
Soká halasztják a | menyegzőt. 4. 
Eljő-e hozzám ? 4. 
Mit mondasz ? 5. 
Ugy értetted ? 5. 
Te | Lidit szereted. 6. 
A szép ruha | íóbbet nyom az | embernél. 16. 
Én | annyi hálával tartozom szives | forgalmáért. 29. 
Nehogy | itt leljen | először. 29. 
Én éppen az [ ellenkezőt hiszem. 33. 
Minő | w?/zígodtan nézek az | életbe. 35. 
Én | megiszom a bort. 43. 

% Több határozó áll az állítmány előtt. 
Meggyógyulsz, ha jószágát | megismered. 7. 
Tegnapelőtt | nagy mérgesen | /iazajött. 8. 
Keményen | összezendültek. 8. 
Én őt | forrón szerettem. 23. 
A | rám bizott dolgott | elvégeztem. 29. 
Mintha magyarul | jól szólna. 39. 
Én azt az embert ma | úgy keresem. 42. 
Mindjárt | elküldöm. 45. 
En is derekasan | visszanyomtam. 4G. 
Azt | meo/tesszük. 55. 
Hogy [ öccsét könnyebben [ Htudjabelőle.Toldi VIILé. 
Egy | jó darab májat | ki löktek elébe. Toldi. IX. ó. 

Az itt csoportosított példákból könnyen megállapíthatjuk, 
hogyan helyezkednek el a határozók az állítmány körül. 

Két esetet kell megkülömböztetnünk: 1. vagy az állítmány a 
fontosabb rész, 2. vagy valamelyik határozó. Már az eddigiekből 
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láttuk, hogy a magyarban a legfontosabb rész mindig szólamot 
kezd s egybe ejtjük vele azt a mondatrészt, a melyik követi; a mi 
pedig előtte áll, szintén külön szólam. Ugyanezt látjuk itt is. Ha 
az állítmány az újságolás tárgya, ez kezdi a szólamot, a határozó 
utána áll s vele egy szólamba ejtendő • kivéve, ha a beszélő enne e 
is némi fontosságot tulajdonít. Ez utóbbi esetben a határozó is 
külön szólam, s gyakran ugyanolyan nyomatékkal kezdjük, mint 
az állítmányt Az ilyen határozó állhat mint külön szólam az állít
mány előtt is : 

A választól | mentsem föl. 25. 
Most | eítem | ?7tam. 47. 

Ha a mondatban az alany az újságolás főtárgya, mint már 
fentebb láttuk, ez áll az állítmány előtt s kezdi a szólamot; a hatá
rozók ez esetben is egészen úgy helyezkednek el, mint mikor 
magán az állítmányon van a főnyomaték : 

Azóta | én vagyok itt az | úr. 3. 
i^átyám értette úgy. 5. 
En mondom neked. 6. 
A részvét tört ki | belőlem. 31. 

Vonatkozhatik az így kiemelt állítmányra több határozó is; 
ekkor azt, a melyik közvetlenül utána áll, vele egy szólamba ejtjük, 
a másik pedig (esetleg a többi) kisebb nyomatékkal új szólamot kezd. 

Ha azonban az újságolás főtárgya nem az állítmány, lianem 
egyik határozó, ez kezdi a szólamot; rögtön utána következik az 
állítmány, mely vele mindenesetre egy szólamba tartozik, s ezt a 
kiemelt szólamot megelőzi vagy követi az alany mint külön szólam. 
Ha ezen az egyen kívül más határozó is vonatkozik az állítmányra, 
ezeketkétfélekóp helyezhetjük el: vagy követik a kiemelt szólamot, 
vagy megelőzik. Azt a határozót, a melyiknek legkevesebb fontos
ságot tulajdonít a beszélő, rögtön az állítmány után s vele egy 
szólamban ejtjük; a többi határozót úgy helyezzük el, hogy a 
fontosabbakat az állítmány után külön szólamnak ejtjük, a kevósbbé 
fontosokat pedig az előtte álló szólamhoz csatoljuk. Nyomatékuk 
szintén fontosságuktól 4'ügg; s a nyomatókkal még az állítmány 
szólama előtt álló határozót is kiemelhetjük, ha szükséges. 

Az állítmány előtt nagyobb nyomatékkal, úgy hogy az ő 
szólamát kezdi, csakis egy határozó állhat, és pedig az, a melyik
nek a beszélő legnagyobb fontosságot tulajdonít az egész mondat-
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ban. Az így kiemelt határozót nagyobb nyomatékkal csakis saját 
jelzője előzheti meg, s ez át is veszi szólamkezdő szerepét. 

Az eddig tapasztaltakból megmagyarázhatjuk azt is, hogy 
hogyan állhat bizonyos esetekben az igekötős állítmány előtt még 
más határozó is, a nélkül, hogy az igekötőnek az állítmány mögé 
kellene kerülnie. Láttuk, hogy az igekötő ép oly határozó, mint 
bármely másik, tehát elhelyezkedésére nézve is ugyanazok a szabá
lyok állanak. Ha tehát a legjobban kiemelendő fogalmat az ige
kötő fejezi ki, megmarad az állítmány előtt, ha van is előtte még 
más határozó (mindjárt elküldöm). De ha más határozót akarunk 
jobban kiemelni, ez kerül az állítmány elé, az igekőtőnek el kell 
hagynia helyét s az állítmány mögé jut (most küldöm el). Ugyanez 
történik akkor is, ha bármi más határozó áll az állítmány előtt 
(mindjárt | haza, küldöm; most küldtem haza; v. ö. Lehr, Toldi, 
Í273. 1.). Az igekötő helye csak annyiban külömbözik más hatá
rozókétól, hogy a többi határozó, ha nem a legfontosabb, úgy hogy 
az állítmány elé kell kerülnie, állhat fontossága szerint, akár előtte 
akár utána; az igekőiő azomban vagy az állítmány előtt áll, ha 
kiemeljük, vagy, ha nem emeljük ki, csakis köz vetetlenül utána 
állhat. 

Az igekötő helyére vonatkozó vitákra főleg az adott okot, 
hogy van néhány határozó, a mely mellett az igekötő legtöbbször 
nem válik el igéjétől, míg mások mellett mindig elválik. Azomban 
azt előre is meg kell jegyeznünk, hogy bármely határozó mellett 
elválhat az igekötő igéjétől, mihelyt a határozót emeljük ki; csak
hogy némely határozót nem igen lehet kiemelni. E kétféle hatá
rozó közti külömbséget helyes érzékkel fogta fel Arany «Szórend» 
ez. czikkében (MNyőr, II. és bővebben: Hátrahagyott Iratai, 
II, 356): «Azt vettem észre, hogy az állító mondatok rendszerét 
(az igekötő nem válik el) követi minden olyan mondat, mely posi-
tiv, a tagadókét (az igekötő elválik), mely negatív jelleműnek mond
ható, úgy hogy e részben ellentétesek: sokszor — ritkán; leg
inkább— legkevésbbé; is —sem; jobban— nem annyira; könnyen 
— nehezen; nagyon — kissé; bőven — szűken stb. a végtelenig.» 
E határozóknak ilyen magukviseletét könnyen meg is magyaráz
hatjuk. A positiv jellemű határozók nem változtatják meg lényege
sen az állítmány jelentésót, csak magyarázzák; föfontosságú tehát 
vagy maga az állítmány vagy igekötője, s így csakis ezeken lehet 

27* 
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a főnyomaték. Ellenben a negatív jellemű határozók mindig meg
változtatják az állítmány jelentését, tehát kiváló fontosságúak s 
rajtuk kell a főnyomatéknak lenni. Pl. ebben a mondatban: sok
szor | megszólította, az ujságolás tárgya az, hogy megszólította. 
Ha azt kórdenők: hányszor szólította meg ? a felelet: sokszor, vagy 
egész mondattal: sokszor szólította meg.*) Ebben a mondatban : 
ritkán szólította meg, az ujságolás tárgya már nem a megszólítás, 
hanem az, hogy ritkán ; természetes, hogy ennek kell az állítmány 
előtt állania. Láthatjuk tehát, hogy az igekötő helye semmi nehéz
séget sem okoz, ha helyes szempontból vizsgáljuk. 

Még az is lehetséges, hogy az igekőtő előtt álló határozó kezdi 
a szólamot nagyobb nyomatékkal, s az igekötő mégis helyén 
marad; de csak az esetben, ha ez a határozó nem az állítmány, 
hanem az igekötő közelebbi meghatározására szolgál. Pl : 

A tömérdek ember az | iíres sátrakat | majd elnyelte j 
szemmel. Toldi. IX. é. 

A határozóval egészen egy sorsban részesül a tagadó ós a 
tiltó szócska is (nem, ne), ha az állítmányra vonatkozik. E két 
szócskával ugyanis vagy az egész mondatot tagadjuk vagy tiltjuk, 
vagy csak egyik mondatrészt. 

I. Én | nem szoktam oly | mályen gondolkodni. 5. 
Te I nem ismered az | embert. 5. 
0 akarja | ne szeressük egymást. 6. 
Ha | te haragszol | nem bánom. 7. 
Mikor nagysád | itt volt | még | nem tűnt szembe. 9. 
Kend többé | ne merészelje így | megtámadni a | kis-

asszonyt. 11. 
Azzal te | ne gondolj! 14. 

II. Nem azért mondom, hogy [ én neveltem. 4. 
Azokkal | nem sokat vesződöm. 13. 
Nem a kend gondja. 28. 
Nem a kertész | dolgozik ott ? 30. 
Nem úgy verik a | czigányt. 32. 

*) A kik kérdés útján akarják megállapítani a kiemelt határozó 
helyét a mondatban, gyakran felejtik, hogy a magyarban ritkán szoktunk 
egész mondattal felelni, hanem csakis a kérdést, tehát kiemelt határozót 
ismételjük magában: il%teszed? Meg. — EYvitted? El. — Beérsz? Eá. — 
Haza ment? Haza. — Nem láttad? Nem. 
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Ezekből a példákból láthatjuk, hogy, ha a nem, ne az egész 

mondatra, illetőleg az állítmányra vonatkozik, egészen úgy visel
kedik, mint bármely más kiemelt határozó. Szólamot kezd, mely
ben az állítmány követi; a többi határozó is úgy helyezkedik el, 
mint fentebb láttuk. Ha azonban a nem, ne csak valamelyik mon
datrészre vonatkozik, úgy viselkedik, mint a kiemelt jelző. Szóla
mot kezd, melyben rögtön utána következik a jelzett szó, s azután 
az állítmány. Mindkét esetben a nem kiemeli a jelzett mondatrészt, 
s ez az ujságolás tárgya. 

Néha a nem szócska nem jelent tagadást, hanem csak vala
mely névszó ellenkezőjét,pl: tetszés — nem tetszés; törődés — nem 
törődés stb. Az így használt nem nem is emeli ki az illető mondat
részt, a mely előtt áll: 

Barátját korholta a | szavak miatt, melyek | nem tet
szését | /^/k eltették. 

Nem reménylett szerencse | nagyságodat | itt lát
nom. 29. 

Ha a nem ellentétet fejez ki, s szemben áll a hanem kötőszó
val, őt magát is úgy ejtjük mint a kötőszót (1. alább): 

Nem | Hváncsiság | hanem tiszta | részvét szól belő
lem. 33. 

Meg kell végre emlékeznem a magyar szórend azon különös
ségéről, hogy ha az állítmányt különösen ki akarjuk emelni, a szó
lamot máskép alakítjuk, mint rendesen. Ugyanis nem magával az 
igével, hanem az igekötővel, vagy egy határozóval kezdjük a szó
lamot ; ha pedig az állítmány jelentését nagyobb nyomatékkal 
tagadni vagy tiltani akarjuk, a nem, ne szócska kerül a határozó és 
az állítmány közé (v. ö. Lehr, Toldi, 417. 1.): 

Kellemes húgát | ily embernek | föl ne áldozza. 13. 
.Hánumon | el nem dőlhet. 14. 
A sérelmet | ki nem ejtem. 18. 
Ha te | meg nem csalsz. 26. 
Ha az | édes anyja | előtte nem volna. Ar. Toldi, IV. é. 
De | ne legyen nekem az | Isten | Istenem. 
Ha | öoszút nem állok | érettek a csehen. Ar. Toldi, 

VII. é. 
Álljanak itt Arany példái is (1. Hátr. ír . II, 362) : 

Első fokú parancsolás: Állj meg! Vidd el! Tudd meg! 
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Tiltva : Ne állj meg! Ne vidd el! Ne tudd meg! 
Másodfokú, erősebb nyomatékkal: Megállj | hé! 

Efaidd azt az | ostort innen ! 
M^tudd, hogy | megbánod! 

Tiltva: Meg ne állj 
El ne vidd! 
Meg ne tudj semmit! 

Ismét más jelentésárnyalatot fejezünk ki, ha a szólamot a 
nem szócskával kezdjük, utána áll az igekötő s azután az állítmány, 
mind egy szólamba ejtve: 

Nem elfért volna az | másutt is'? 
Nem megparancsolták, hogy | eljöj] ? 
Nem be van az én | szűröm ujja | kötve? 
Nem le tudom én ezt | írni ? 

Ezt a különösséget igy magyarázza Arany: «a fenforgó példa 
nem egyszerű kérdés, sőt nem is tagadás, hanem állítás, kérdő
tagadás álarczában, s így, mint kedélymozzanatot kifejező, nyoma
tékossá vált.» (L. Hátr. ír. II, 361 ; v. ö. Lehr, Toldi, 467. 1.) 

4. Egyes beszédrészek helye a szólamban. 

Mielőtt a szólamok alakulásának vizsgálatát befejeznők, 
szólnunk kell egynémely fontosabb beszédrész szerepéről a 
szólamban. 

a) A s e g é d i g e h e l y e . 
Segédigének vehetünk minden igét, ha valamely igenévvel 

kapcsolatban alkotja az állítmányt: 
Én | nem szoktam oly | mélyen gondolkodni. 5. 
Nem kell | féltened. 7. 
Legalább | bátyád \ el lesz foglalva. 8. 
Tán a | javításokat méltóztatik | mq/szemlélni. 9. 
A /iatalabb szomszédok előtt | dugva, volt nagysád. 24. 
Mokány ur | igen sokat akar | tudni. 25. 
Melytől | sokat | el kell tűrni. 33. 
Ha | tetszik szives tanácsomat | követni. 33. 
Az | úgy szokott lenni. 39. 
$zólni kell az | embernek. 45. 
Látom | más helyre kell mennem. 47. 
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Az itt felsorolt példákból azt látjuk, hogy ha az állítmányban 
két ige van, melyek közül az egyik határozott időben áll, a másik 
pedig igenév, a tulajdonképpeni állítmány mindig a határozott 
idejű ige. Ez elé kerül, szólamot kezdve, a kiemelt határozó; az 
igekötő is — ha kiemeljük — elhagyja igéjét s evvel a segédigével 
olvad egybe. Az igenév pedig ugyanolyan helyzetbe jut, mint bár
melyik határozó. Ha kiemeljük, szólamot kezd, s a határozott idejű 
ige elé áll; ha más mondatrészt emelünk ki, az ige mögé kerül, és 
pedig rendesen a mondat végére, a hol uj szólamot kezd, de nem 
oly nyomatékkal, mint a kiemelt rész. Ha az igekötőt nem emel
jük ki, a maga igeneve elé kerül, s egy szólamnak ejtjük őket. 

h) A n é v m á s h e l y e . 

A névmások szerepét a szólamokban eddig már elég példá
ban láttuk. Itt csak röviden össze kell foglalnunk az eddig tapasz
taltakat. 

A főnévi névmások bármelyike állhat a mondatban mint 
alany vagy mint határozó; mindkét esetben helye a szólamban 
attól függ, hogy kiemeljük-e vagy nem, a mint azt fentebb láttuk. 
A kérdő névmáson ásómban mindig nyomaték van, tehát az állít
mány előtt áll s szólamot kezd. 

A melléknévi névmás mint jelző mindig főneve előtt áll; 
helye pedig a szólamban szintén fontosságától függ. 

c) A k ö t ő s z ó h e l y e . 

A kötőszó sohasem válhatik a mondatban oly fontossá, hogy 
nagyobb nyomatékot kapjon és szólamot kezdjen. *) Ha a mondat 

*) A kötőszók nagyrészt jelentős szavakból váltak szó és mondat
viszonyító elemekké, s némelyik még ma is használatos eredeti jelentésé
ben is. Ezeket csakis a nyomaték külömbözteti meg a kötőszótól. Néha 
szintén a nyomaték különböztet meg egyes kötőszót hasonló hangzású 
szavaktól. — Pl . : 

hogy: Hogy kinyílt a | szíve | hogy megoldott | nyelve. (Ar. Toldi, IV. é.) 
de : Azt mondta, hogy | kinyílt a szíve. 

hogyne: Hát Miklós ugyan | hogyne szánná meg. (Ar. Toldi, VII, é.) 
de : Hogy | ne örült volna | abból | semmi sincsen. (Ar. Toldi X. é.) 

V. ö. még a szinte és szinten kétféle jelentése közti külömbséget. 
{Lehr, Toldi, 68. 1.) 
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ólén áll, gyenge nyomatékkal szólamelőzőnek ejtjük; két mondat 
között gyakran egészen az előbbi mondat utolsó szólamához fűző
dik, vagy ha tartunk is előtte rövid szünetet, gyenge nyomatókkal 
kezdjük, tehát szintén csak szólamelőző. 

Fogjunk kezet és | menjünk szét. 5. 
Azt | Mkérném, ha | feleségem lenne. 5. 
De | csintalan szomszéd | kit értett levelében ? 20. 
Mióta | megismertem | hódoltam neki. 21. 
A | féltékeny J dúl-íúl | de | marad. 23. 
De | ne véld ám, hogy ez | boszú legyen. 23. 
jBeszélj vele, ha | tudsz, 25. 

Azok a kötőszók, melyek nem a mondat elén állanak, mindig 
az előttük álló szólamhoz csatlakoznak: 

JVekem pedig | van ám egy. 12. 
^n pedig | azt hiszem. 23. 

Az is kötőszó helye a mondatban már sok vitára adott okot. 
Leghelyesebben Simonyi Zs. tárgyalta (Magy. Kötőszók I. 34 s 
köv. 11.); s ő nemcsak arról szól, hogy ma hol van az is helye a 
mondatban, hanem tárgyalja használatát a régi nyelvben is. 
Bennünket ezúttal csakis mai használata érdekel, erre nézve 
csoportosítok alább néhány példát; ezek s a már eddig elmondottak, 
könnyen útba fognak igazítani. 

«Ha az is-nek szórendi szerepét világosan át akarjuk érteni, 
mindenekelőtt szigorúan meg kell külömböztetnünk . . . két esetet: 
azt t. i., a melyben az is a mondatnak csak egyik fogalmát köti 
össze valamely más fogalommal, és azt, a melyben az egész gon
dolatot összeköti egy másik mondatnak egész tartalmával.)) Ehhez 
kell függesztenünk, mint harmadik esetet a megengedő is hasz
nálatát (1. Simonyi, i. h.). 

I. üraságaim is | nemsokára | ősiekéinek. 3. 
Hogy | magam is | elhűljek bele. 4. 
Hát te | /wígodra is | alkudni akarsz ? 4. 
Én is a | szél hátán jártam | házasodni. 7. 
^4zért is | lármázok. 10. 
Szomszédimat is | yo7keresem. 12. 
Maga is szinte j félve beszél. 20. 
Már csak | találnék valakit | ennek is. 20. 
Panaszom is van. 27. 
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Van | más emberem is. 36. 
Azt a | vak is | észrevette. 42. 

II. Össze is illenek | ám. 3. 
Jobb is lesz. 4. 
Azonfelül | írtam is már | Luczának. 7. 
Mit is mondjak? 11. 
Nem is kell nekem olyan | nyámmogó dajna. 15. 
Ideje is már. 61. 

III. Nem bánom, ha | kőből van is. 14. 
Ha | nem verem is j éüie a j pénzt. 24. 
Ha az | igazat | megvallom is. 32. 
Ha | tette is | csak | gúnyból tette. 37. 
Ha | s^meim | nem oly igézők is. 41. 

Ezekből a példákból láthatjuk, hogy az is sohasem áll a. 
mondat élén; mindig az előtte álló szóhoz tartozik s evvel ejtjük 
egy szólamba. 

A fogalmakat kapcsoló is (I) mindig azon szó mögött áll, a 
melynek kapcsolására szolgál. Az is a kapcsolt fogalom szórendi 
helyzetét nem változtatja meg, csak annyiban, hogy az a szó, 
melyet az is követ, mindig új szólamot kezd. Állhat ez a szólam 
az állítmány előtt, vagy akár utána, sőt ejthetünk több szólamot 
is közte és az állítmány között. Nyomatéka pedig attól függ, hogy 
milyen fontosságú a kapcsolt fogalom a mondatban. Eendesen 
kisebb nyomatékú, mint az állítmány szólama, néha azomban, ha 
a kapcsolt fogalom az újságolás tárgya, ez áll az állítmány szólamá
nak élére : 

Majd | alattomban | én is dolgozom. 20. 
A gondolatokat kapcsoló is-nek (II) az állítmányi részben 

van a helye. Láttuk az eddigiekben, hogy ha az állítmány a leg
fontosabb a mondatban, ezt, mint szólamkezdőt, legnagyobb 
nyomatékkal ejtjük; ha azomban más mondatrészt emelünk ki,. 
ez áll a legnagyobb nyomatókkal ejtett szólam élén s rögtön utána 
következik az állítmány. A gondolatokat kapcsoló is ebben a leg-
nyomatékosabb részben helyezkedik el, és pedig az első szó után. 
A jelzőt azomban nem választja el a jelzett szótól. Ha tehát az 
állítmány kezdi a szólamot, ezt követi az is; ha az alany vagy 
valamely határozó áll a szólam élén, az is közte és az állítmány 
között áll. 

t 
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A megengedő M-t (III) Kisfaludy az elsorolt példákban 
mindig a legjobban kiemelt szólam végére teszi; ebben a szólam
ban van az állítmány is. A mai nyelvszokás azomban megtűri a 
megengedő is-t ott is, a hol a gondolatokat kapcsoló is áll, vagyis 
az állítmány szólamának első szava után (1. Simonyi i. m. 43. s 
köv. 11.). Tehát a fentebbi példákat így is mondhatjuk: 

Nem bánom én, ha | kőből is van. 
Ha | nem is verem | é/ire a | pénzt. 
Ha az | igazat | meg is vallom. 

A sem, se csakis fogalmakat kapcsol, s ezeken a fogalmakon 
mindig különös nyomaték van, mert hisz ép ezt a fogalmat tagad
juk; úgy hogy az állítmány elé kerül s szólamot kezd, mint 
bármely kiemelt határszó : 

y4pám se olvasott | mégis | íekintetes úr volt. 13. 
Ily j csekélység | szót se érdemel. 13. 
A | hitleriéit egy | tópést se többé. 23. 
/Semmit se szólok. 27. 
Egy | szót se többet a j sorelemről. 34. 

Mit sem változtat a sem-mel kapcsolt fogalom helyzetén, ha 
a sem-ei még az is követi: 

Be sem is mutattad | meg sem ismertetted. (Ar. Toldi, 
VIII. é.) 

l£/suhan | dlebben | le sem is néz | rájuk. (Ar. Toldi 
Szer. I. é.) 

hamarjában | e/sem is fárad. (Petőfi, Az én pegazusom.) 

d) N é v u t ó h e l y e . 
A névutó szorosan az előtte álló főnévhez tartozik; ter

mészetes, hogy mindig mellette kell állania s vele egy szólamba 
tartozik. A névszó helyzetén a mondatban a hozzá tartozó névutó 
mitsem változtat; állhat a névszó akár a szólam élén, akár belse
jében, a névutót mindig úgy ejtjük, mintha vele egy szó volna: 

P/ánumom szerint | jövő héten | tófogást tartunk. 4. 
Én meg | száz ember közt is | egyedül j veled vagyok. 6. 

A szólamok hangsúlya. 
Az eddigi részletes vizsgálódásból már most láthatjuk, hogyan 

alakulnak beszéd közben a szavak szólamokká. Láttuk, hogy a 
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szólamok alakulása teszi beszédünket világossá és érthetővé; 
természetes tehát, hogy ez alakulásra a beszélő czélja van leg
nagyobb befolyással. A mely szóra a beszélő legnagyobb figyelmet 
akar fordíttatni, azt az által emeli ki, hogy előtte rövid szünetet 
tart s magát a szót nagyobb nyomatékkal ejti, vagyis szólamot 
kezd vele. Egy szólamba az egymás mellett álló s egymásra 
vonatkozó mondatrészek tartoznak, melyeket az első szótagnak 
nagyobb nyomatéka kapcsol össze. 

Szólam élén állhat az állítmány, alany, s bármely határozó, 
ha a beszélő figyelmet akar rájuk fordíttatni; továbbá a jelző, ha 
a jelzett szó értelmének változtatására szolgál. A szólam belsejében 
állhat az állítmány, ha valamely más mondatrészt akarunk 
különösen kiemelni; ez esetben mindjárt ezen mondatrész után 
foglal helyet. Állhat továbbá a szólam belsejében és pedig rendesen 
az állítmány mögött az alany vagy bármely határozó, ha az állít
mány t vagy valamely másik határozót akarunk kiemelni. A jelző 
is a főnevét megelőző szólam belsejében áll, ha csak díszítésűi 
szolgál. Csakis a szólam belsejében állhat a nóvutó, egybeejtve 
főnevével, továbbá a kötőszók, a melyek mindig az előző szólam
hoz csatlakoznak. 

A szólamok alakulása nagyon változatos nyelvünkben, a 
nyomaték eloszlása azomban az egyes szólamokon belül mindig 
egyforma. Legnagyobb nyomaték jut a szólam első tagjára, s ez 
lehet erős vagy elsőrendű nyomaték. 

A szólam első tagja rendesen elsőrendű nyomatékot kap; 
erős nyomaték csak akkor jut rá, ha a beszélő a szólamot különösen 
ki akarja emelni, s ilyen csakis az állítmány szólama lehet. Néha 
a külömben egybetartozó szólam oly hosszú, hogy szünet nélkül 
nem tudjuk kiejteni; ez esetben alkalmas helyen megszakítjuk, 
rövid pihenőt tartunk s az utána következő részt másodrendű 
nyomatékkal kezdjük. Néha egy-egy szólamot a mondat elején is 
másodrendű nyomatékkal kezdünk, ha nem akarunk különös súlyt 
fektetni rá. Az első szótag után a többit mind kisebb nyomaték
kal ejtjük, és pedig váltakozva majd harmad, majd negyed
rendűvel. 

A másodikra és minden utána következő páros számú he
lyen álló szótagra negyedrendű, a harmadikra s minden utána 
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következő páratlan számú helyen álló szótagra harmadrendű nyo
maték jut.*) 

Miután a magyarban erős, első- és másodrendű nyomaték 
csakis a szó első tagjára juthat, minden szólam új szóval kezdődik; 
vannak azomban, mint láttuk olyan szavak is (névelő, kötőszó), 
melyekre a mondatban sohasem jut ilyen nyomaték. Ha tehát 
ezek állanak a mondat élén, a szólam csak az utánuk következő 
szóval kezdődik, őket pedig külön mint szólamelőzőt ejtjük; 
nyomatékuk a páratlan számú szótagokon harmad-, a páros 
számúakon negyedrendű: 

Pl.: Aztán | elgyere. A | grófot láttam. 
Ilyen szólamelőző rész két mondat között is előfordulhat: 

Sok | azt véli | ha | más nyelvet | rosszul beszél | oko
sabb J mintha | magyarul | jól szólna. 39. 

A hang magasságának változása semmi befolyással sincs a 
szólamok alakulására, tehát erről itt mit sem kell szólanunk. 

I V . M o n d a t o k a l a k u l á s a és h a n g s ú l y a . 

Az egymás mellé sorozott szólamokból alakul a mondat, és 
pedig úgy, hogy az egész mondatban minden egyes kiemelendő 
mondatrész első szótagja határvonal, melylyel uj szólam kezdődik. 
Két ily határvonal közé eső rész egy szólam. 

Miután az eddigiek alapján láttuk a szólamok alakulásának 
módját, láttuk a nyomaték eloszlását az egyes szólamokon belül, 
a mi arra az eredményre vezetett, hogy az egyes szótagok nyoma
téka a szólamon belül mindig egyforma, csakis az első tagon lehet 
külömböző nyomaték; — most ezek alapján azt kell vizsgálnunk : 
1. hogy a mondatban mindegyik szólam miféle nyomatékkal kez
dődik ; 2. hogy milyen sorrendben következnek egymás után ezek 
a szólamok; végül 3. vizsgálnunk kell a hang magasságának befo
lyását a mondatok alakulására. 

*) A jelölésre nézve meg kell jegyeznem, hogy a külömböző hang
súlyt különböző betűk jelöl ik: erős, elsőrendű, másodrendű hangsúly; a 
harmad és negyedrendűt nem szükséges jelölni. A szólamokat | választja el 
egymástól, mint eddig; azomban a szólam belsejében másodrendű nyoma
tókkal kezdődő részt nem fogom elkülöníteni, csakis az első tag nyomaté
kát jelölöm. 
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1. Az egyes szólamok nyomatéka a mondatban. 

A szólam a mondatban háromféle nyomatékkal kezdődhetik; 
az első szótagot ejthetjük erős, elsőrendű vagy másodrendű nyo
matókkal. Hogy minden egyes szólamra e három közül milyen 
nyomaték jut, függ az illető részek fontosságától s a beszelő czél-
jától. «Azt a szót (szólamot) hangsúlyozza a mondó — írja Brassai 
(Szórend és accentus, 21.1.) — a melyikre kiváltkép akar figyelmet 
fordíttatni a hallóval Természetes, hogy arra az eszmére 
hívja fel a halló figyelmét különösen a mondó, a melyet nem 
tudottnak teszen fel a hallónál, következőleg az azt jelölő szót 
accentuálja.)) 

A már eddig nagy számban idézett példák feleslegessé teszik, 
hogy további vizsgálódásunk számára újakat idézzünk. Az eddig 
idézettekből láthattuk, hogy egy mondat több szólamból is állhat, 
és hogy e szólamok közül nemcsak egyet emelünk ki, hisz a mon
dat több része is ismeretlen lehet a halló előtt. Nyomatékuk pedig 
mindig attól függ, hogy mily figyelmet akar a beszélő az illető 
szólam első szavára fordíttatni. 

Meg kell jegyeznünk, a mit az eddigiekben is már bő alkal
munk volt tapasztalni, hogy a szólamok alakulására nézve legfon
tosabb mondatrész az állítmány, ós pedig a határozott idejű ige. 
Főnév vagy melléknév csak akkor állhat az állítmány helyére, ha 
határozott idejű ige nincs a mondatban (Fiam | nagyon jó; bá
tyám | katona,). A többi mondatrésznek egészen egyforma szerepe 
jut a szólamok alakulásában. S ha ezentúl az álhtmányról beszé
lek, ez mindig csakis a határozott idejű igét jelenti; evvel ellen
tétben a mondat mellékrészeinek kell neveznem az alanyt, a hatá
rozókat, az állítmányhoz tartozó fő- és melléknevet, igenevet. 

Minden olyan mondatrészt, melyre a beszélő a halló figyel
mét fel akarja hívni, akár mivel nem tudottnak tartja, vagy ha 
tudja is, különös figyelmébe akarja ajánlani, szólam elején első
rendű nyomatékkal ejti. Ilyen elsőrendű nyomaték illeti meg első 
sorban az állítmányt, mert igen gyakran az ujságolás tárgya. Ha 
azomban nem magára a cselekvésre akarjuk a hallót figyelmez
tetni, hanem annak módjára vagy valamely körülményére, egy 
más mondatrészt kell kiemelnünk; az így kiemelt mondatrósz után, 
ugyanabban a szólamban áll az állítmány is. Ez a szólam szintén 
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elsőrendű nyomatékot kap. Ha ezen kívül egyéb mondatrészre is 
fel akarja a beszélő a halló figyelmét hívni, mivel ezt is ismeret
lennek tartja, elsőrendű nyomatékkal kezdi azt a szólamot is, a 
melynek élén ez a mondatrész áll. 

Az erős hangsúly csak arra való, hogy a mondat egy részére 
különös figyelmet fordíttassunk. Több elsőrendű nyomatókkal biró 
szólam közül azt, a melyben az állítmány van, különösen is kiemel
heti a beszélő azzal, ha erős nyomatókkal kezdi. Ilyen erős nyo
matékot hallunk főleg a parancsoló mondatokban, és az olya
nokban, a melyek ellentétet fejeznek ki: Lidi | szólj ! 5. 

Te | sokat látsz ] én meg | semmit. 5. 
Másodrendű nyomatékkal kezdünk minden oly szólamot,, 

vagy oly részt a szólamon belül, melyről a beszélő azt hiszi, hogy 
a halló előtt már ismeretes, s maga is inkább csak a gondolat tel
jessége kedvéért mondja el, vagy azért, hogy félreértés ne kelet
kezzék. 

2. A szólamok sorrendje a mondatban. 

Az egyes mondatrészek sorrendjéről a szólamon belül, már 
szólottunk. Minden szólamban elül áll az a szó, a melyet a beszélő 
legfontosabbnak tart, utána s vele szorosan egybe olvadva követ
keznek a szorosan reá vonatkozó, de ki nem emelt mondat
részek. 

A midőn azomban már a mondat alakulását vizsgáljuk, nem 
beszélhetünk szórendről, mivel nem az egyes szók, hanem a szóla
mok rendjét kell megállapítanunk. A magyarban, — s ezt előre 
meg kell jegyeznünk — csakis egyféle szórendről beszélhetünk, 
mivel a jelentő mondat szórendje ugyanolyan, mint a kérdő mon
daté. Még külön kiemelő szórendről sem szólhatunk, mert a ma
gyarban minden mondatban kiemelünk valamit, ha mást nem, az 
állítmányt. 

A mondatban a legfontosabb szólam az, a melyben az állít
mány is van, mivel ezt az a mondatrész kezdi, a melyet a szóló 
legfontosabbnak tart; e köré sorakozik a többi szólam. Ez a leg
fontosabb szólam állhat a mondat élén, s a többi szólam utána 
következik; állhat azomban előtte is, utána is egy vagy két szólam. 
A magyarban a szavak sorrendje csakis a szólamokban függ szoros 
szabálytól; maguknak a szólamoknak rendje sokkal szabadabb, 
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mivel az egyes szólamok fontosságát a beszélő már nem a he
lyükkel tünteti ki, hanem az első szótag nyomatékával. Némi 
rendet mégis láthatunk. Az állítmány szólama elé szoktuk he
lyezni azt a szólamot, a melyet nem tartunk nagyon fontosnak; 
utána inkább azokat, a melyeket szintén ki akarunk emelni. Azom-
ban ez sem általános érvényű szabály, mivel elsőrendű nyoma
tékkal kezdve az állítmány előtt is kiemelhetjük a szólamot. A 
szólamok helyes elrendezése a beszélő vagy iró helyes érzékétől 
függ, s vizsgálata inkább a stilisztika, mint a nyelvtan körébe vág. 
A mondat értelmén az mit sem változtat, ha az egyes szólamokat 
külömböző rendbe helyezzük, pl : 

Ugyan | okosan tette a gróf, hogy | eljött, | legalább | bá
tyám | el lesz foglalva s j nem vesződik telünk. 8. 

vagy: 
A j gróf ugyan | okosan tette, hogy | eljött, | legalább | el 

lesz foglalva a | bátyám, s velxmk [ nem vesződik. 
A jó iró mindenesetre arra fog törekedni, hogy az állítmány 

szólama köré arányosan helyezkedjenek el a többi szólamok, 
nehogy mindnyájuknak egy oldalra dobása pongyolaságot, nehéz
kességet okozzon. 

Az állítmány szólama tehát gyakran három részre osztja a 
mondatot, ő maga, mint legfontosabb középütt foglal helyet. 
A mondatnak ezen három részre oszlása megfelel Brassai megkülöm-
böztetésének : inchoativum, mondatzöm, egészítmény. Csak az nem 
helyes, hogy a mondatzömöt tartja hangsúlyos résznek, a másik 
kettőt pedig hangsúlytalannak. Láttuk, hogy mind az inchoati-
vumban, mind az egészítményben lehetnek fontos kiemelt részek; 
igaz azomban, hogy a legfontosabb az állítmány szólama, a mon
datzöm. De nyomatéka is csak akkor nagyobb a többi szólaménál, 
ha különös fontosságúnak tartja a szóló, s erős nyomatékkal ejti ; 
külömben egészen olyan, mint a többi kiemelt szólamé. 

3 . A hang magasságának változása a mondatban. 

A hang magasságának változását nem kötik szoros szabá
lyok; az egyes érzelmeket, a kifejezendő gondolat árnyalatait, a 
mit az irás soha vissza nem tükröztethet, a hang külömböző ma
gasságával fejezzük ki. Altalános tapasztalat, s ez minden nyelvben 
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úgy van, hogy a magas hang vidámságot, örömet, kellemes megle
petést fejez ki; a mély hang ellenben szomorúságot, fájdalmat. 
A részletekre itt nem terjeszkedhetem ki, hisz az, hogy hogyan 
fejezzük ki hangunk magasságának változtatásával a külömbözö 
érzelmeket, a jó szavaló, a jó szinész titka. 

Ezúttal csakis azon esetekről szólhatunk, midőn a hang ma
gasságának módosulása a mondat értelmének jelölésére szolgál. 
Ez történik a kérdő mondatoknál; ezeket ugyanis a jelentő mon
dattól nem a szórend, hanem csakis a hang magasságának változása 
külömbözteti meg. Mi a rendes kérdő mondatokat úgy ejtjük, hogy 
a hang a mondat első tagjától kezdve folyton emelkedik egész a 
mondat utolsó előtti tagjáig, az utolsón hirtelen esik*): 

/ Megint együtt vagytok? 6. 
/ Szeretik egymást? 9. 
Ha azomban az utolsó szó egytagú, ezen éri el tetőpontját a 

hangnak emelkedése, s evvel végződik a mondat: 
Tehát / leánya is van ? 9. 
A mely kérdő mondatban kérdő névmás is van, két részre 

oszlik az emelkedés. Előbb egyenletesen emelkedik a kérdő szón s 
a hozzá tartozó szólamon végig, a következő szólammal újra ugyan
azon hangból kezd emelkedni: 

/ Mi baja volt az / öreggel? 11. 
/ Miért vonakodik / annyira? 18. 
Ha a mondatnak csak egy részét kérdezzük, csupán ezen 

rész szólamán emelkedik a hang: 
Az asszonyság / egészséges ? 9. 
Szállásom / rendén van? 9. 
Te Antal, az asszonyság / semmit se üzent? 8. 
Végül meg kell emlékeznem a hazánk némely vidékén divó, 

úgynevezett «éneklő hangsúlyról)), mely a nélkül hogy az értelem 
kifejezésére szolgálna, egyszerűen nyomosításúl, magasabb hangon 
ejti a mondat utolsó szótagját. (Bővebben szólottam erről Nyőr, 
XIX. k.) 

*) A hang magasságbeli változásának irányát az illető rósz elé tett 
/ vagy \ jelenti. Az így jelölt részen egyenletesen emelkedik vagy esik a 
hang; ha csak egyes szótagon történik ez az emelkedés vagy esés, az illető 
szótag fölé tett zl vagy ^ jelenti. 
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V . B e f e j e z é s . 

A hangsúly és szórend vizsgálata a magyarban már nagyon 
sok vitára adott okot; s hogy a vitatkozók eddig megállapodásra 
nem juthattak, főleg annak tulajdoníthatjuk, hogy nem látták 
helyesen mi a hangsúly; néha még a szórend ós a hangsúly viszo
nyával sem voltak tisztában. Nem akartam biráigatni azokat, a kik 
eddig e tárgygyal foglalkoztak, mert az ily birálgatás sok felesleges 
szószaporítással jár; czélra vezetőbbnek tartottam, ha egész rend
szeresen és részletesen tárgyalom a hangsúly szerepet a magyar 
nyelvben. A hangsúlylyal összefügg a szórend vizsgálata is; ezt 
azomban nem tárgyaltam égés?; részletesen, csakis a fő elveket 
akartam tisztázni; a részletekre nézve sok becses anyagot hal
moztak már össze az eddigi kutatók (Brassai, Arany, Simonyi, 
Joannovics). 

Annyit azonban, azt hiszem, ez a dolgozat is világosan 
bebizonyított, hogy hangsúly és szórend nem állanak okozati 
összefüggésben, hanem hogy mindkettő egy közös czélra szolgál: 
érthetővé és világossá tenni a halló előtt a beszélő gondolatát, 
írásban a szórend (segítségül véve az Írásjeleket), beszédben főleg 
a hangsúly szolgál e czél elérésére. 

Összeállítom itt végül azokat a fontosabb tapasztalatokat, 
melyeket a hangsúlyra és szórendre vonatkozólag ebben a dolgo
zatban kifejteni igyekeztem: 

1. A mondat beszéd közben nem szavakra, hanem szóla
mokra oszlik. 

2. Egy nyelvben sincsenek hangsúlyos és hangsúlytalan szó
tagok, mert minden szótagot bizonyos súlylyal ejtünk. 

3. Meg kell külömböztetnünk a hang erősségének ós a hang 
magasságának változását beszéd közben. A hang erősségének vál
tozása (nyomaték) összefügg a szólamok alakulásával. 

4. Helytelen ez a megkülömböztetés : szóhangsúly és mondat
hangsúly. A hangsúly változása csakis a mondat jelentésének 
változtatására szolgál. 

5. Minden oly mondatrész, melyre a beszélő figyelmet akar 
fordíttatni, szólam élére áll, és elsőrendű nyomatókkal kezdjük. 

6. Az ilyen mondatrész után következő ki nem emelt részek 
UYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXI. OQ 
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vele egy szólamba tartoznak, az előtte állók pedig az előbbi szó
lamhoz csatlakoznak. 

7. Egy mondatban nemcsak egy kiemelt mondatrósz lehet, 
hanem annyi, a hány részt a beszélő a halló előtt ismeret
lennek, tehát fontosnak tart ; s mindezeket elsőrendű nyomatékkal 
kezdjük. 

8. Legfontosabb szólam a mondatban az, a melyben az állít
mány is van. Ez a szólam vagy magával az állítmánynyal kez
dődik, vagy bármely más mellékrészszel, a melyre a beszélő 
különös figyelmet akar fordíttatni. 

9. Az állítmány előtt vele egy szólamba ejtve csakis egy 
mellókrész állhat; a többi mellékrészek fontosságuk szerint előtte 
és utána helyezkednek el. Fontosságuktól függ a nyomaték is, a 
melylyel az illető szólamokat kezdjük. 

10. Azokat a mondatrészeket, melyekről a beszélő azt hiszi, 
hogy a halló előtt már ismeretesek, alkalmas helyen valamely 
szólamhoz csatoljuk, melylyel szoros egységet alkotnak; vagy 
pedig a mondat elején szólamelőzőnek ejtjük őket. 

11. A szók rendje az előbbi három pontban említett körül
ményektől függ, s az egyes szólamokban nem is változtathatjuk 
meg a szavak rendjét az értelem változtatása nélkül. Meg kell még 
említenem, hogy a szorosan egymásra vonatkozó mondatrészek 
(jelző, jelzett szó), még ha külön szólamba tartoznak is, mindig 
egymás mellett maradnak. 

12. A szólamok rendjét azomban nem kötik szoros szabályok, 
s az értelem változtatása nélkül is könnyen változtathatjuk a 
szólamok sorrendjét a mondatban. 

BALASSA JÓZSEF. 



Éjszaki vogul nyelvmutatványok. 

3. 

U j -áns kéné éltáné y oli-erV 

1 Ujukivé, ujukwé kénéamién ! 
ujukivé, ujukivé varamlén! 

yoli-seri sa'ipá náj-éánin 

kars jiw lápin ti pats, 
5 talkwé jiw tal'yén ti lapés. 

Uj kensamlén, uj varamlén! 
möléy, jüwlé yuUém supét 
nan yuripén tq>rémné kelem jelpin uj, 

nan yuripén ülé7ntal alné jqmés uj, 
ío akw" pál sayén Tarémné sa'iyatés, 

akw' pal sayén Költésén sa'iyatés : 

an as qsin tárpá tárifi ülém, 

sat sawlat yqsá ülém 

yasá, vaü yujilén f! — 
15 Uj kénéamién, uj vq,ramlén! 

jani' tarém tanya yatáls, 
jani' pupV Iqnyá yq,táls. 

nan möléy, jani' tqrém, Iqnyá yq,tláné-mos, 

kars jiw lápin éánin lapné-mos 
20 lunt nqpmin, vas napmin sat sq,jimén, 

titin sqjim-titén, taVyin sq,jim tatyén, 

pusén yoltilésán: 
an cfs qsin tárpá tárin ülém 

yásá, vád yujilén ? ! 
25 yoli-seri sa'ipá náj-éánikén 

28* 
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nq,ny kiválmá yumlé at va'ilén ? ! 
Taréin kívcdné jqmés svukén 
élál' voss postili f — 
Tq,rém-yqn jcmV turká alinétné 

30 yumlé toy yajtaivakén í ! 
élém-yalés-pi asné 
yár-úelm páywén qutá q,linétné 
yumlé toy yajtawákén í ! 
elém-yalés-pV asné 

35 yár-pés jánV sa'irép q>linétné 
yumlé toy yajtaivén ? I 
élém-yalés-pV asné 
assin-palit yqsá kasaj alinétné 
yumlé toy yajtaivén f ! 

4o TJj kensamlén ! 
ti tür-tép-suná saw kivolt, 
ti ÁS'tép-sund saiv kwolt 
uj varamlén! 
pákwin sispá sat vörén 

45 aú ul nqmsaln ! 
pilin sispá sat űrkén 
aú ul nqmsaln ! 
lámin sispá saw rasén 
aú ul nqmsaln ! 

50 aú élém-yalés-pi ünléné 
porsin kwolté yajtawén, 
áyi-kásin, pi-kasin 
suúin kwolté yajtawén : 
tllé kensamlén ujukwé, ujukwé t 

55 ur-líim-uj, vör-lqm-uj saukán 
vássV ul nqmésán ! 
jánV tq,rém tárátém jelpin mákén 
aú ti kátlántél nortilén. 

* * 
* 



ÉJSZAKI VOGUL NYELVMUTATVÁNYOK. 4 3 7 

Ti yum-pV yütéylané 
m jani tqrém, jani pupV sáltém kwolkén 

uj kénsamláln, uj vqramláln ! 
ti tür-tep, Ás-tép éunin kwol, 
ti vouta jarmak ímíin kwol, 
ti vouta nuj éunin kwol 

65 uj yqtláln ! 
ti yáltal qlné afi-has, 
ti yqltal qlné pV-kas 
pusén sunsáln ! 
ti vouta jarmak suúin altul, 

70 ti vouta nuj éunin altul, 
pusén nan-jotén voss sunilaivé. 
Uj at at étén taulané jui-palt, 

yoli-séri úanikén yqtlané-müs, 
yoü-Kaltés sáriikén yqtlané-müs 

75 jdnV tqrém-ta'ilél voss mastawén! 
jalnV pupV ta'üél voss mastawén ! 
yqltal qlne tür-tép éunin pürin 
sáninné voss joytyati! 
yqltal qlné Ás-tép éunin" pürin 

so asénné voss joytyati! 
kit tqrém-yal, kit kworés-yal 
num-pálné minné lányén püsné 
jani' tqrém-sujil voss sujtawé, 
mán tqrém-sujil-voss sujtawé ! 

85 jánV qln sujin voss yántlawé, 
mán qln sujin voss yqntlawé ! 
kit pál qlné tqwlin tqrémné 
pusén voss yolawé ! 

Az á l l a t ö r e g e t 1 ( m e d v é t ) k ö l t ő r e g g e l i é n e k . 2 

i Medvécske (állatocska), medvécske, ébredj föl! 
Medvécske, medvécske, serkenj föl!3 

A reghajnal-sugaras (hajfonatos)4 fejedelmi asszony, a te 
anyád5 (a nap) 
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íme a magas fa ágernyőjére 6 jutott (esett, magasan áll), 
5 íme az alacsony fa tetejéig emelkedett. — 

Medve ébredj föl, medve serkenj föl! 
Azelőtt, [életed] hátrahagyott részében,7 

magadformájú égbe tetszett8 (rajzolódott) szent állat, 
magadformájú álomtalanúl élő jó állat, 

10 egyik fél szemed (hajfonatod) Tqrém-ica, (az égre föl) tekintett9 

(fonódott), 
másik fél szemed Kaltéi-m, (a kelő napra) tekintett: 
most pedig vastag gyökerű gyökeres 10 álmot, 
hét medveálomnyin hosszú álmot 
rövid, vagy hosszú ideig fogsz-e még feküdni12 ?! — 

15 Medve ébredj föl, medve serkenj föl! 
A nagy isen útja kivilágosodott13 (nappal lett), 
a nagy pupi114 útja kivilágosodott. 
Te azelőtt a nagy isten útjának kivilágosodtáig, [déséig 
anyádnak a (napnak) a magas fa ágernyöjéig való fölemelke-

20 lúd bukdácsoló,15 récze bukdácsoló hét patakodat, 
torkolatos patakod torkolatát, forrásos patakod forrását, 
mind bejártad:16 

most pedig vastag gyökerű gyökeres álmot 
rövid, vagy hosszú ideig fogsz-e még feküdni ?! 

25 Eeghajnal-sugaras fejedelmi asszony anyácskádnak 
fölkeltét hogyan nem látod ?! [(csillagocskád) 
Tqirém fölkeltehez (a fölkelő naphoz) hasonló szép szemecskéd 
ragyogjon csak előre (tekintsen maga elé)!17 — 
A hatalmas (isteni)18 khán nagy puskájával levők19 

30 hogyan futkoshatnak melletted úgy [büntetlenül] ? ! 
Ember fia tulajdonát tevő 
rónbika nyelv szélességű kopjával levők 
hogyan futkoshatnak melletted úgy ?!2() 

Ember fia tulajdonát tevő 
85 rénbika-czomb nagyságú fejszével levők 

hogyan futkoshatnak melletted úgy ? ! 
Ember fia tulajdonát tevő 
rőfnyi hosszú késsel levők 
hogyan futkoshatnak melletted úgy ?! — 

40 Medve ébredj föl! 
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Ezen tói eledel21 boldogságában bővelkedő házban, 
ezen obi eledel boldogságában bővelkedő házban 
medve serkenj föl! 
Czirbolyatobzos hátú hét erdődre 

45 most ne gondolj!22 

Földi bogyós hátú hét hegyecskódre 
most ne gondolj! 
barkóczabogyós hátú sok kavicspartodra 
most ne gondolj! 

50 Most ember fia lakó 
szemetes házban futkosnak melletted, 
leány vigalmával, fiú vigalmával teli, 
boldog házban futkosnak melletted: 
ide [tekintve] ébredj föl,23 medvécske, medvécske! 

55 Hegyi szúnyog, erdei szúnyog [okozta] bajaidra 
többé ne gondolj! 
Nagy istentől alábocsátott szent helyecskédet 
teríted be ím most kacsóiddal.24 

* * 
* 

Ezen házacskádat, melybe férfiak hódolta (bajlongotta) 
6o nagy isten, nagy pupV szállott be, 

medve, tedd ébredésed, fölserkenésed helyévé ! 
Ezen tói eledellel, obi eledellel boldog házat, 
ezen finom selyemmel boldog házat, 
ezen finom posztóval boldog házat, 

65 medve tedd nappalra keltednek helyévé! 
Ezt a vége érhetetlen25 leányvigalmat, 
ezt a vége érhetetlen fiúvigalmat 
nézd meg mind ! 
Ezen finom selyem boldogságos birtokát,26 

70 ezen finom posztó boldogságos birtokát, 
hadd éldelhessük mind veled együtt!27 

Medvét illető öt éjjeled eltelte után 28 

a mint reghajnal anyácskád kivilágosodik, 
a mint Yeg-Kaltés anyácskád kivilágosodik : 

75 nagy isten ruhájával ruháztassál föl,29 

nagy pupV ruhájával ruháztassál föl! 
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Vége érhetetlen, tói eledelből álló boldog áldozatlakomád 
jusson (Költés) anyádnak ! 30 

Vége érhetetlen obi eledelből álló boldog áldozatlakomád 
só jusson (Numi-Tqrém) atyádnak ! 

Két ég közötti,31 két menny közötti, 
fölfelé menő utadnak megnyílása 
nagy isten hangjával hangozzék/52 

kis isten hangjával hangozzék! 
85 Figyeljenek nagy ezüstöd hangjára, 

figyeljenek his ezüstöd hangjára! 
A két oldalt levő szárnyas istenek 
hallják meg ezt mind ! 

Följegyeztem a felső szoszvai Na/sem- Vol faluból való Va-
s zilij Ki r il'ic s No m i n k özlése után Tqréy-paul-h&n 1888, 
július 17-ikén. A magyarázó jegyzetek Tatjána Alexejevna Szotyi
nova asszonytól valók. 

J e g y z e t e k . 1. A medve a vogul mythologiának egyik kiváló 
alakja, Numi-Tqrém dédelgetett gyermeke, ki saját erős óhajtása 
következtében bocsátatott alá a földre, hol az igazság s különösen 
az eskü szentségének őrizete teszi hivatását. Mennyből való leszál
lásának történetét, földi élete boldog napjait és szenvedéseit, isten-
fiakkal és emberekkel való küzdelmeit és a leteríttetóse alkalmával 
rendezett ünnepek szertartásait egy gazdagon kifejlett énekkölté
szet tárgyalja, melynek egyik mutatványa a jelen ének is. Mint 
afféle «földi istenke* (ma-yar-tqrém, pupakwé) hall mindent, s lát 
mindent akkor is, ha távol van; a vogul beszédet érti (mariéi latin 
yoli) s nem szíveli, ha róla tisztességtelen hangon beszélnek, vagy 
ha akárcsak fontos ok nélkül emlegetik. «Talav' unléné jelpén 
sqrnikwé, akiv' jémt-ke taican nquyatimen : mindig csak őt, a szent 
aranyoskát piszkálgatjuk — üljön csak ő magában (azaz: ne kíván
jon engem is magához)!» kiáltja föl egy ízben Szotyinova, midőn 
Eeguly déli nyelvű medveénekeinek megfejtésével bajlódtunk s 
midőn hébe korba magyarázatképpen valami medvetörténetkét 
beszélt el oroszul, semmi áron sem volt rábírható, hogy ugyanazt 
vogulúl adja elő. Ez a félelem, illetőleg tisztelet teszi azt, hogy a 
vogul a medvére vonatkozólag különös műnyelvet (uj-latin) alko
tott, melyben minden fogalom a rendestől eltérő szóval, vagy 
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körűlírásokkal s képes kifejezésekkel jelölődik. így pl. — hogy 
csak az éjszaki nyelvjárás keretében maradjunk — a medvének 
elnevezései: erdei öreg (vört alné ajka, pujin qlné ajka), állatöreg 
(uj-ans), földházas állat (má-kwolin uj), istenke (pupahvé — így 
nevezik specialiter a nők), vagy %az é^o/yjv «állat» (uj). Szigvai 
elnevezések: húgocskám (jiikém = né uj, nőstény medve), öcsikém 
(apéikém = yum-uj, hímmedve). Az ének nyelvén: erős állat 
(nürém-uj), vadon állat (ünt-uj), nagy állat (onl'e vojl'e), szent 
állat (jelpiri uj), nyírhéj-bocskoros férfi (sas úárán yum) stb.; 
ha embert ölt s bosszú hangján szólnak róla: samin lltpi ((nagy
szemű Utpi (ördög)» (1. a Kufatér kaj-sqiv-hoz csatolt 14. sz. 
jegyzetet). A mai nyelvérzék szempontjából talán a szigvai asjey, 
osjay s a lozvai tqraiv, taráw «medve» jelentésű szók volnának ez 
állat igazi, nem képes kifejezésű nevei; ámde az elsőre nézve v. ö. 
a középlozvai és pelimi q>éjéy «suba» szót, a második pedig a tav-
dai tarén változattal együtt a tqrém szóval látszik egybefüggőnek 
(v. ö. pupahvé «istenke» és «medve»). A medvebocs, ha egy éves: 
süsüm (ettől süs-«elágazni, szétoszlani*); — medvéről mondva: 
« szü ln i» ) , ha két éves: yqsa palp squtér hosszú füles — (?) 
Hasonló műszók a medve testrészeire: áwa fej | saiv, yös csillag, 
•sá'i hajfonat = medveszem | áfihvél levágott fatörzs, fatönk — 
m. fül | atéjén'-ut szagló valami = m. orr. | norma (Szig.) állás, 
polcz = m. ajak | sajV, ansér medvefog | yqsnj, Szig. kus medve
nyelv | pori' fűszár = m. torok | yum-punk sajtélpi emberfő 
rothasztó = m. has | yap csolnak = m. mell | pus-jiw üst
tartó fa == m. hát | tarV-pakw fenyőtoboz, étyélap éhező = simii, 
szíve, gyomra | Szósz, yultyéj (v. ö. y. ma ingovány, yultyinti, yultyi 
inog, reng pl. a föld) = m. tüdő | yulay holló = m. máj | táp 
medveepe j(v. ö. tavdai: tép =s köz vogul voérém epe, magy. epe, finn 
sappe stb.) | noW kígyó = m. bél | vort sof, kemény fából való 
nyárs = m. hímvessző | ráma a nőstény medve nemirésze | 
yansan pássá tarka kesztyű = m. far | qulá a nyári sátor elő-
karóira keresztbe fektetett rúd =* m. borda | üs város = az elő-
lábak czombja | saktás a hátsó lábak czombja | kátlá, kátlám, káttáp 
előlábak (v. ö. kát kéz) | polyés, sqpék csizma == hátsó lábak | pot-
yar pattá, pötrés pattá m. talp | sukém czipő, papucs = hátsó m. 
talp | nás vasmacska == m. karom || saus m. vér | simi m. csont | 
ulám ruha = m. hús | kasáj-lqny kés útja = m. háj | kürmak kiöl-
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vasztott m. zsír J sáyi suba == m. bőr | sayi-pun subaszőr = m. 
szőr | yul' m. szar. A medve cselekedeteire vonatkozó különös 
műszók: atili, atilayti nagy lépésekkel ugrik; at, atil m. ugrás | 
tarmati az emberre «ereszkedik», veti magát | Ulti «leheli», dühö
sen ordít | kuryi morog | sayi punaná éláí sasipiána «előre önti 
subája szőrét», fölmered a szőre | portésli bagzik | sünsi, süsi szül | 
sbsyati «elömlik», meghal | elém-yqlés ünléné kwolné va'ili az ember 
lakta házba «leszáll*, midőn t. i. leterítik s hazaviszik | va'iltawé 
«leszállíttatik», leteríttetik. Külön elnevezések vannak a medve
vadászat alkalmával használt eszközökre is, pl. nir-lé'ipa vessző 
farkú = eb | sijifí turép hangos torkú = puska | tal'yin sol hegyes 
nyárs -- jégtörő vas, ha medve ellen használják | mafiyw fok 
(fejsze -f.) = m'irép fejsze | sol! nyárs = kés | nurin ut akasztó 
karikás valami = nz üst melyben főzik | kiwrin ut üreges valami = 
a tálteknő, melyből eszik | sakwal'ik szarka = a nagy fakanál, mely-
lyel az üstből húsát kimelik | voikén ut, vit ajn' ut fehér valami, 
vizet ivó valami = a gyaluforgács, mellyel az edényeket letörülik 
(ossi ) , midőn a medvehús kerül bele. 

2. Midőn a medve fejét s teljes bőrét hazavitték deszkaállást 
készítenek számára; ezt posztóval, selyemmel, drága bőrökkel 
megrakják; azután reáhelyezik a medvefejet, melynek fülére és 
szemei elé mindenféle ezüsttárgyakat, az istenke (pupV) szent 
edényeit és csecsebecséit, rakják oda. Azután lehető víg tor követ
kezik, mely hím medvénél öt napig, nősténynél négy napig tart 
szakadatlanul éjjel-nappal. Ezen tor alkalmával játsszák a medve-
bohózatokat (tülilép) s a medvetánczokat (uj-jékw); ugyancsak 
ekkor éneklik a medveénekeket is. Ez utóbbiaknak megállapo
dott rituális sorrendje van. Az első t. i. minden hajnalban, az első 
napsugarak jelentkezésekor a k ö l t ő , vagy r e g g e l i ének, mely
ben a medvét erős álmából költögetik. A második, melyet három 
személy különös díszruhában, sapkásán s övvel felszerelve hajlon
gások közben ad elő: a m e d v e m e n n y b ő l v a l ó l e s z á l l á 
s á n a k é n e k e (numél va'ilém érV). A harmadik a medve üldözte
tésének, illetőleg a «Világot néző férfiúw nevű istenkétől való el e j -
t e t é s é n e k é n e k e (Mir susné-yum va'ilténé érVJ. Ezután 
következnek a többi medveónekbeli műfajok határozatlan rendben. 
Az utolsó a « t a n í t ó » (uj yansténé en ) , vagy k i k í s é r ő é n e k 
(saywiisané éri', parné erV). 
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3. vqrémli, vörémli az éjszaklozvaiban a medve ébredésének 
speciális műszava. A szigvaiban emberre is mondják nany-vcirémli 
fölserken. Alapjelentésére nézve az éjsz. osztják vorlal- glánzen, 
magy. virrad, mord. varhmede- tagén, hell werden adhatnak tájé
koztatást. A 65. sorban synonymja: yqtli «nappalodik». 

4. yoli-séri vagy yoli-seri panyw yTpeimjifi 3apa, reggeli haj
nal. — yqtél-sa'í napsugár, tkp. nap-hajfonat. A vogul is, mint a pri
mitív műveltségű ember általában, maga formájú embernek, illető
leg hős férfinak, vagy nőnek (lásd az 5. jegyz.) appercipiálja a napot. 
A napsugarak az ő f ü r t j e i , h a j f o n a t a i (az éjszaki vogul és 
osztják férfi is két hosszú hajfonatot hord); midőn a nap a sűrű 
főlhők mögül súgárkévét bocsát, ez az ő «k e z e» : yqtél-kdt; tavdai 
nyelven így beszélnek: khqtél tqkhl'q-pqsMiq mm-mástil a n a p 
f e l ö l t i a k u c s m á j á t és k e s z t y ű j é t = sugárzik, khqtél 
ju-khqrqtql a n a p b e t e k i n t , besüt a (szobába). Azért mondja 
az ének a «Világot néző férfiúi) solaris mythosalakról: Sqrni-qtér 
kivond kwdli, sayd tárémti • taw sayát yqtél tot Viíl'i, taw saydt ét-pös 
tot lüli az Aranyhős kikél, h a j f o n a t j át k i b o n t j a; az ő h a j -
f o n a t j á n o t t á l l a n a p , az ő h aj fonatj án ott áll a hold; s 
ugyanígy a hajnalt, illetőleg kelő napot személyesítő Kaltés isten
nőről: Sqrni-Kaltéú kivond kwdli, sayd tdrémti; taw saydnel yqtél 
pokapi, taiv sayanél ét-pos yuUli az Arsnay-Kaltés kikél, hajfonatat 
kibontja; az ő hajfonatából kél ki a nap, az ő hajfonatából emel
kedik ki a hold (Az ég és föld elöntetésének éneke). 

5. Hogy az éneknek e kifejezése: «a reghajnal sugaras (haj
fonatos) fejedelmi asszony a te anyád» tényleg a n a p r a vonat
kozik, ha egyébként a további tartalomból is ki nem derülne, két
ségtelen a Kvl!-qtér hymnusának következő helyéből: «holnapi 
napon, midőn a t ü z e s n a p , a mi fejedelmi asszony anyánk 
(dréén yqtél ndj-dnküw) atyja (Numi-Tqrém) házának tetejére 
(az égre) emelkedik, szél támad». Érdekes jelenség, hogy az éjszaki 
vogulban és osztjákban a «nap» (sol) jelentésre a közönséges yqtél 
szón kívül a naj is járja, mely külömben ((fejedelmi, előkelő asz-
szony, istennőcske» értelemben ismeretes. Ez t. i. a nap eredeti, 
mythikus apperceptióján alapuló kifejezés, mely szerint, mint az 
előbbi idézetekből is látjuk a nap egy szépséges asszony, istenek ós 
emberek ősanya. Ez ének egyik alább következő helyéből (1. 73. és 
74. sor) megtudjuk közelebbről, hogy ez a napasszony a Kaltés-^ 
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a s s z o n y , kinek solaris természetét igazolja az előbbi jegyzet idé
zete is. E női alakon kívül ismer a vogul-osztják mythologia egy 
férfi solaris alakot is, az énekekben és imádságokban dicsőitett «hét 
világot körüljáró napsugaras (hajfonatos) Arany fejedelmet)) (Sqrúi-
•qtér kaj-sqir), más nevén «Világot néző férfiút)) (Mir-susné-yum), 
kinek «hajfonatján ott ál la nap» (1. a 4. jegyz.). A két alak mythi-
kus jelentése úgy látszik eredetileg külömbözött; a Kaltés t. i. a 
bíborban elömlő, ki nem bontakozott kelő napot, a h a j n a l t jelen
tette; az «Aranyfejedelemw (Sqrni-qtér) pedig a magasban tün
döklő, a sötétségből teljesen kibontakozott napot. Ezért nevezi az 
ének a napasszonyt « r e g - Kait é é anyácskának)) (yoli-Kaltés 
sáriikén), megfelelőleg a parallel « r e g h aj n a l anyácska*) kifeje
zésnek (u. i. 73. és 74. sor); ezért mondják róla, hogy «az ő haj-
fonatából k é l ki a nap (míg az Aranyfej edelem én «ott á l l a 
nap»), az ő hajfonatából e m e l k e d i k k i a hold». Kifejezi e 
külömbséget a két mythosalak közt levő geneticus viszony is, t. i. 
az Arany-fejedelem a Kaltés- asszony f i a (innen: Kkwii-pi' piris 
((Asszonyfi fiúcska» neve is), illetőleg más relatiók szerint: u n o 
k á j a és ö c c s e ; ez a mythos nyelvén — mint más népek mytho-
logiájából számos analógiával bizonyíthatni — annyit jelent, hogy 
a n a p u t á n a k ö v e t k e z i k a h a j n a l n a k . * ) 

6. lápi MÍ.CTO Ha ^epeBÍi, OTKy^a cyii>a uoH^yTL, az a 

*) Úgy sejtem e mythicus felfogás alapján lesz megfejthető a 
magy. nap szó is, mely egy vogul náj-pV «asszonyfi» ( = Ekwa-
pi = nap) összetételnek ép úgy megfelel mint a magy. nép szó 
elemei (1. MUgsz. nő, né czikkét) a vogul ne nő, pi fi szók ne-pV-
fóle összetételének. A magy. nő, né mélyhangú mását amúgy is 
kimutatta Szinnyei (Nyelvőr XIX.) a magy. leány szóban. Az itten 
jelenkező *naj (lejány = *lajány, *najány) pontos mása a vogul
osztják naj «nő» szónak, úgy, hogy a magy. nap mai hangzásához 
*najp, *náp-íéle hangfejlődésen átjuthatott, mely utóbbi alak meg 
is maradt még az őrségi minap, tennáp szókban (1. Nyr. Kalauz 
38.1.). A napimádás minden éjszaki népnek természetes ősvallása s 
igen érthető, hogy a magy. nap szóban is — ép ugy mint a vogul
osztják naj «nap» szóban — mythologiai residuummal van dol
gunk. Ha helyes Budenz felvétele, hogy a magy. isten «atyácska»-
féle eredeti értelmével a Numi-Taréma i'iké m «N. T. atyácskám» 
kifejezésnek mása, úgy a nap szó egy második nyoma a magyar és 
vogul-osztják népek közös mythologiai fölfogásának. 
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hely a fán, a honnan az ágak kezdődnek; a fa koronájának alsó 
ágernyője. 

7. upea^e, Hasadt TOMV BpeMa; előbb, a mögöttünk levfr 
időben. — Ugyané kifejezés megvan a lozvai vízi szent (Lüsm-vit 
jelpiü) imádságában is. 

8. kéli = nánki látszik, pl. tot viyir tar keli ott vörös kendő 
látszik, piroslik (TV-TT. KpacHMÜ njraTOKt KpacHBeTi.) \yalalpi tqrné 
kels a festék belement (tkp. látszóvá lett) a kendőbe (Kpacita wí> 
luiaTOKi) Bomjia, iuiaTOirb uo^Kpacnjica) | tailém nár pumné kélwés 
ruhám befestődött a zöld fűtől (iuiarn>e Moe 3a3ejieHiM0Cí> OTT> 
TpaBH) | kéül, kélatpi festék (itpacKa). Tehát tarémné kélem jelpin 
uj: égbe rajzolódott szent állat. Ez czélzás a má kwolin uj sqw 
«a földházas állat csillagára», vagyis a medvecsillagzatra, a mint 
a kis gönczölt nevezik. A «jávorcsillag» ( = nagy gönczöl) éneké
ben is azt olvassuk, hogy péüifá sa'irém nilá la'ilép uj tarémné 
nany ta kélejis a czombja levágott négy lábú állat (a jávor) most 
fölrajzolódott, föltetszett az égbe (yuritá nany-yansyatés alakja föl
íródott). 

9. sa'i hajfonat = pupakivé sqwá, a medve szeme (tüjtné tátin, 
titkos szó). — sa'íyati = sunsi; tkp. «fonódik», pl. átém akwán 
saiyatés hajam összefonódott (MOH BOJIOCH BMÍ>CTB cnjiejincB). 
A mondat értelme ez: azelőtt, medvócske nem aludtál így; a reg
gel ébren talált, a te szemed sugara s a kelő nap sugara összefonód
tak : hogy van, hogy most oly mely álomba merültél ?! 

10. tár gyökér; qsin tárpa tárin ülém (iípBinrift COHI>) a hősi
es medveénekekben számtalanszor ismétlődő szólás a «móly» 
álomra, mely mint valami vastag gyökér a fát a földhöz úgy köti 
le az embert fekvő helyéhez. 

11. saulát: ülém latin, junséné latin (uj tüjtaytné latina ti) 
((álmot, szunnyadást jelentő szó (az «állat» — t. i. a medve — elől 
rejtőző kifejezés ez). — Eitka (csupán medveénekben előforduló) 
s alapórtelmóre nézve előttem homályos szó. A Világot-ügyelő-
fórfiútól való «leszállíttatás» (leteríttetés) énekében van egy másik 
adata : akio' pál ánkwél-pálkém yujné ülém sát saulütné minüawé ; 
akw' pál ánkív él-pálkém yontéláli egyik fél fülecskémet fekvő álom
beli hét medveálom (t. i. erős álom) járja; másik fél fülecském 
[ellenben ébren] hallgatózik. 

12. ^ojiro-jin KopoTKO-jiH óy^eniB cnaTb ?! HpejK^e TBI Tanon 
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He Őbui'b, sati-feMT. TH Tenepb TaKB ^ojiro ciiiiiiib ? soká, vagy keve
set fogsz-e még aludni ? ! Te azelőtt nem voltál ilyen, mit alszol te 
most olyan soká? 

13. A&HB CTajrb, nappal lett. — A «nagy isten, nagy pupi'» 
kinek ú t j a kivilágosodtáról itt szó van, nyilván a «földek hét 
vidékét, vizek hat vidéket bejáró» solaris alak: Numi-Trirém,Y&g}J 

a vele rokon Mir-susné-yum Sarni qtér. Egész közönséges szólás a 
mythos nyelvén, hogy a nap, mint valami vándorló hős járja be 
pályáját; jusson csak itt eszünkbe a zsoltár (19.) verse: «és ő (anap) 
mint vőlegény lép ki menyasszonya sátrából, örül mint egy hős, 
hogy befutja pályáját.» 

14. pupi ós tarém synonym fogalmak. Mindkettő vallásos 
tiszteletben álló mythikus személyt, istenkót jelent; csakhogy míg 
az utóbbi működése terét főképpen a magasban, az égben képze
lik ; a pupV határozottabb vonású és functiójú földi istenke, kinek 
bálványképét is faragják. Kifejezik e külömséget a hősi énekekben 
és imádságokban gyakran található következő epithetonjaik is: 
numél minné tqwliii tqrém, jolél yajtné Wilin pupV fönnt járó szár
nyas istenke, alant futó lábas pupV. Hogy itt a «nagy pupV)) 
é g i útjáról beszél az ének, az csak a parallelismus kedvéért tör
ténik, mely megtűri sőt kedvelli némely esetekben az ellenmon
dást; v. ö. pl. az Ajds isten énekében : «egy kötélre kötött h é i 
áldozatot hoznak ők, egy kötélre kötött h a t áldozatot hoznak ők» 
(38. sor); vagy «hót ég közében, h a t ég közében (u. o. 98. sor). 

15. lü jáfikélmat jol-nqpés a ló belesülyedt a mocsárba (yTO-
Hyjia, saBHSJia) | sqjim — sas patak, folyócska (pftmía). 

16. u p e a w , noná cBÍvrajia, TH BCB pfriKH, BCÍ. BepniHHbi, 
BCÍÍ yctsí, Bcf> npoxajKHBajn.; Tenepb 3smhwh TBI crajiB TaKb 
^ojiro ciiaTt? te azelőtt, míg kivilágosodott, mind a folyócská-
kat — mind az ő forrástájékukat, mind az ő torkolatukat, mind 
bejártad, mind elvégezted; most pedig miért adtad magad ily hosz-
szú alvásra ? 

17. óorr. Kami. cBliTaeTi., TBOH TaKie rjra3a nycTB cBiTaiOTi., 
nycTL CMOTpaTi.! »az isten (ég) kivilágosodásához hasonló [fényes
ségű] szemed világosodjók ki, tekintsen előre», lássa mi történik 
magad körűi, mint futkosnak melletted nagy puskás, nagy fejszés, 
széles kópjás emberfiák. 

18. öoacbaro napa óojibinoe pyatbe. — Az «isteni» jelző nom 
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vallásos czélzatú, hanem «isten hatalmával uralkodót» jelent; 
más helyen fyul'ém-paulin né-uj é.) egyszerűbb yan-turká változatát 
találjuk. Megjegyezzük itt, hogy a vogulok vadászfegyvere több
nyire hadi használatból régóta kikerült kovás, taplós k a t o n a i 
puska; ezért nevezi az ének «czár (v. khán) puskájának)). | turka az 
orosz ^POŐOBHKT. »srétpuska» szó elrontása. 

19. JHO,HH MHMO Teöa ótraioTT. pyjKbeMb H TM Bee eme 
emuin.; npes^e 9TO He BO3MOJKHO ÖMJIO : emberek fegyverrel sza
ladgálnak körülötted s te egyre alszol; ez azelőtt nem volt lehet
séges. — jdnV turka alinétné, paywén autá alinétné, jani sdirép 
qlifietné kivételes, pusztán az ének nyelvében található szerkezet' 
a rendes beszédben instrum. -I ragos névszó (turkál, autdl alinétné) 
volna itt helyén. Analóg példák: ydr-ndrém jdnV sa'irép ta-kwoss 
sa'irildlitd: tatéi qlné üs-nqul ness ta sa'irilálitá rénbika-lapoczka 
nagyságú fejszével hiába vágja: csak amúgy az üresen levő 
czombhúst vágja (eltéveszti a czélt a vadász s nem a valóságos, ha
nem a képzelt czombhúst vágja, azaz a levegőbe suhint fejszéjével) 
yqrém-pav.lin TomiX-é. || nila yum takwsi-yul jqmés nur-jiw, tüjd-yul 
jqmés nur-jiw akwdt ti tüte'it négy férfi őszi hal jó nyársán, ta
vaszi hal jó nyársán íme együtt állanak (értsd, a hősnek kilövött 
nyila négy férfit fűzött fel magára, úgy hogy ezek úgy állanak 
rajta, mint nyársra fűzött halak). Ta'it-kwot'l ajka térnin éryd \ 
jelpin tumpén nqnydX tusténé tarin jiw tárd nqnydX tustawé szent 
szigetedet fölforgatott (felfelé állított) gyökeres fa gyökerekép
p e n fölforgatják. Ta'lt-taléy ajka térnin éryd \ motéy patné rakw 
sam ti patilán! gyorsan eső esőszem k é n t essetek ide! Vit-jelpin 
satmild. 

20. tiejiOB'feKa pojK,a,eHHMi CHHT. Kant MHMO Teóa őbraeTi. 
nraporaiMi. KonbeMT., KaKT> öbmift ÍI3MKT.: ember fia hogyan futkos 
mint bikanyelv, oly széles kopjával. 

21. Az énekekben állandó szólás a jómódúság kifejezésére : 
tür-tép sun, Ás-tép-sun «tavi eledel, obi eledel boldogsága (bősége)». 
A «tavi eledel» főképpen a kárászhal (tür-yul «tavi hab) , melyek a 
vogulok tavaiban rendkívül nagyok s igen ízletes húsuak. Az «obi 
eledeli) a tengerből a folyókba ereszkedő hal. 

22. TM He ,nyMaH őojibme o TBoeMT. Ke,n;poBHHKT,; TH Tenepb 
BT. őoraTOMi. ,HOMT. jKHBemb, y Teőa Bee ecTb nepe^T. TOŐOH Ha 
CTOJIT,, Ky,n;a Teősi noca,a,HJiH: te ne gondolkozzál többé a te czir-
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bolyafenyvesedről; te most gazdag házban lakol, előtted van min
denfelé azon az asztalon, hova téged ültettek. 

23. cio^a oőpaTHCL, CMOTPH Hame Becejite, CMOTPH KaKB 
MOjro^eati. HrpaeTB! ide fordulj, nézd a mi vígságunkat, nézd mint 
játszik a fiatalság! 

24. Az ének e helyének következő az értelme: te most ne 
gondolj semerre, sem czirbolyatobzos erdőidre, sem bogyótermő 
hegyeidre, sem a sok szúnyog okozta bajokra: te most ide figyelj 
a mi vígságunkra; mert ide a nagy isten akarata rendelt téged 
(nem emberfia kónyszerített); azt a szent helyecskéd, melyet ka
csóiddal befödsz, ő bocsátotta számodra alá. 

25. 3T0 He niaőanuioe, ^ojrroe flfcTCKoe Bece.n>e CMOTpii! ezen 
meg nem szűnő, hosszú gyermeki mulatságot nézd! 

26. altul ÓoraTCTBo, gazdagság; tkp. «birtok, a mije valakinek 
van», az ql- «lenni» igétől (mint poréntul vájógyalu forgácsa; v. ö. 
pori gyaluval váj, pl. ladikot,porna vájógyalu | kastul istenidézet; 
v. ö. kast- emlegetni); altulin yum módos, gazdag ember. 

27. ^au BC£MB HaMB JKHTB &h TOŐOH CB STHMB őoraTCTBOMB: 
add, hogy mindnyájan veled együtt élhessünk ezen gazdagság
gal. — A finom selyem posztó, melynek boldogságos birtokáról itt 
szó van, a medvefej elé van leterítve, vagy letéve. 

28. yum-uj at ét-ültá jékwawé : a hímmedvét öt éjjelen át 
ünneplik tánczokkal. 

29. Midőn a medvét végső útjára kísérik, felöltöztetik mind 
amaz ékességekkel, melyeket áldozat alkamával a pupi'-m szoktak 
rakni; szokott ott lenni nyusztbör, selyem, posztó s különösen ezüst 
keréklemezek, tányérkák, állati alakok stb. Ezért mondja az ének : 
nagy isten, n&gy pupi' ruhájával ruháztassál fel. 

30. ,nyxB jKepTBH, 'BCTBBI, KOTopyio MBI TeŐB cTaBHJiH, nycTB 
MaTepn TBoeü, COJIHHJ ^ocTaHeTCfl: az eléd tett áldozatnak, ételek
nek illata jusson anyád, a nap elé. A medve ép úgy mint a pupV 
az emberek áldozatait az égi főbb istenek elé visszi. 

31. A két ég, melyekről itt szó van: a numi tqrém felső ég, 
menny ésjoli tqrém alsó ég, föld. A medve fölszáll (mint máshon
nan tudjuk vasbágcsón) Numi-Tqrém atyjához a földről az égbe; 
ezt mondja az ének a két ég közötti út megnyílásának. Orosz for
dítása e helynek: Kor,a,a TBOH ^opora Meat^y HeőoMB H 3eMaefi Ha 
BepxB OTKpOeTCJL 
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3 2 . 3ByKT> TBOHXT. CepeÖpflHHblXT. y K p a i n e H Í H H , KOTOpbIMH MM 

TeŐH yKpaniHJiH, nycTB cjiLimHO öy^eTi,: melyekkel mi téged föl
ékesítettünk, a te ezüstékességeid csengése, hadd hallassék! — 
Midőn a medvefőt a'falu apraja nagyja végső útjára, az erdőszélre 
kiséri: a rajta elhelyezett ezüst karikalemezek és tányérkák nagy 
csillingelést visznek végbe. Ez nagyon kedves hang a medvének, ezt 
hallaniok kell az égben őt két oldal felől fogadó szárnyas istenek
nek is. Más énekekben is nagyra van a menn37be szálló medve ezzel 
a hanggal, így mondja pl. az egyikben: jiinV pupV tqnyán-ke tárá-
tawém: jani* qln sámlin sujil tárátaivem; mán pupV tqnyán-ke 
tárátaivém: mán qln sámlin sujil tárátáwém : ha a nagy pupV útjára 
bocsáttatom: nagy ezüst hangjával bocsáttatom; ha a kispupi' 
útjára bocsáttatom: kis ezüst csengő hangjával bocsáttatom. Mir-
susné-yum va'üténé éri' Anjá-pault. 

4. 

Tqmpüsém paalin puun Kira ajka mán áyi Tárja 
éryém éri. 

í Kira' ajka áském sélsém 
sir tutit kit yqptémné 
nqr-yáymilt ünlim yáytwásém. 
supV-siskwé saw urkém-pált joyUUém, 

5 supi-siskwé saw nqrkém-pált joytásém. 
sqtér sálikáném yalné télilásém ; 
pori'-tatéy jqmés kwolkwé ta tustásém. 
sálikanéin jui-pált janiimé 
nárákáyém pqsléseV; 

10 vayin né va'ém yqlés, 
jqrin né jarém yqlés. 

yqnal am jui-pálémt 
ti pasán voipi yürém úqrkém, 
ti ulás tutit yürém urkém 

15 yoti nérisné jqmawét ? 
ti Kira ajka jqmés áském 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXI. 
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sélsém sqtér salikaném 

%oti aul neriéné ^ul'te'it? 

ti porV-taléy] jqmés kivolkém 

20 %oti aul neriéné anéawé ? 

am %qjtélém jqmunkwé '/ot lul'i ? ! 

am yqjtélém qnsunkwé %ot lul'i ? ! 

ti pasán voipi yürém nqrkém, 

ti ulás lülit y^urém urkém 

25 tistimé üfile'it, 

lünéi?né YÜÜte'it. 

Am jui palémt yul'tné ayin, 

am lall-jorémné Vül'né piyén 

ti pasán voipi %urém nqrkém, 

só ti ulas túlit yürém urkém 

akiv( to% voss erjawé, 

akw' toy voss ülilawé ! 

ti katá maétér né varéra 

lotaX qlné la-Hlin uj yansa, 

35 %otál' ölné tqwlin uj %ansá 

akw1 to% voss varawé, 

akw' toy] voss jüntawé I 

ti kwosér sispa jqmés vaj 

akw* to% voss varawé, 

40 akw' to% voss jüntawé ! 

am üsném jui-pált 

ti am süp-érV yurém ülim, 

ti am nelm-érV nila ülim 

y_oti aul aéémné 

45 akw( to% voss ülilawé, 

akw' to% voss eryawé, 

akw1 to% voss mojtawé ! 
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Tamp usém - f a l v i g a z d a g K i r á ö r e g k i s e b b i k 
l e á n y á n a k T a r j á n a k é n e k e l t é n e k e . 

1 Kirá öreg atyácskám szerezte 
kerítésrúd magasságú x két rénökröm 
az Urálb érez-hágón ülve vitt föl.2 [tam, 
Tokhal hátacskájához hasonló 3 sok hegyecskémhez jutot-

5 tokhal hátacskájához hasonló sok Uralbérczecskémhez jutpt-
Ezer rénszarvaskám közé elegyedtem4; [tam. 
füszár fejéhez hasonló szép sátorkát állítottam. 5 

Eénszarvaskáim után járva 
czipőcskéim elkoptak; 6 

ío erős nő, erőm elfogyott, 
hatalmas nő, hatalmam elfogyott. 

Egykor majd én utánam (értsd: halálommal) 
ezen asztal alakú három Urálbérczecskémet, 
ezen szék magasságú három hegyecskémet 

15 micsoda nőcske fogja majd járni ? 
Ezen Kirá öreg jó atyácskám 
szerzetté ezer rénszarvaskám 
mi fajta nőcskének fog [örökülj maradni ? 
Ezen fűszár fejéhez hasonló szép sátorkámat 

20 mi fajta nőcske fogja majd bírni? [én? 7 

Hol van (áll) olyan, ki úgy tudjon járni [a rénekkel], mint 
Hol van olyan, ki úgy tudja [őket] tartani, mint én ? ! 
Ezen asztal alakú három Urálbérczecském, 
ezen szék magasságú három hegyecském 

25 szomorkodva fog ülni, 
sírva fog hátramaradni. 

Az én utánam maradó leány, 
a lábam nyomába lépő (álló) fiú 
ezen asztal alakú három Urálbérczecskémet, 

m ezen szék magasságú három hegyecskémet, 
épp úgy énekelje meg, [mint ón], 
épp úgy lelje bennük gyönyörűségét, 8 [mint én] ! 
Ezen mesterkezű nő 9 (keze mester nő) készítette 

2!)* 
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mindenfelé élő lábas állat hímzése, 
35 mindenfelé élő szárnyas állat hímzése, 

ép úgy készítessék majd, 
ép úgy varrassék majd ! 
Ezen, a csíkos evet 10 hátához hasonló szép r énb őr-botos1 r 

ép úgy készítessék majd, 
4o ép úgy varrassék majd! 

Az én halálom után 
ezen szájénekbeli három vigalmam, 
ezen nyelvénekbeli négy vigalmam, 
valamelyik húgomnak 12 

45 ép úgy legyenek gyönyörűségére, 18 [mint nekem], 
ép úgy énekelje el [őket], 
ép úgy regélje el [őket]! 

Följegyeztem ez éneket a felsőlozvai Karp-jä-tit paul-ból való 
Anna Ivanovna Ukladova asszony közlése után Tq,réy-i)aul-h&n 
1888. június 14-ikén. Az utolsó hat sor egy változatból való tol
dalék, melynek közlője: Tatjana Alexejevna Szotyinova. 

J e g y z e t e k . Ez ének állítólagos szerzője Tarja Kirilovna 
Pa/tjárova, a Pa^tjár nemzetségből való dús Ki'ril (богатый K. 
Тошенскш) kisebbik leánya, ki a hatvanas években múlt ki mint 
viruló hajadon. Halála előérzetében megsiratja réneit s a hegyeket, 
melyeken őket legeltette. Kívánja, hogy magához hasonló ügyes
ségű utódra jussanak. — 1. какъ жердь городьбы высокш быкъ | 
2. yßymil а уапуг «hág» ige származéka, «meredek hágó» jelentésű 
(крутая гора: «anhöhe, ansteig« Reg.); yayt- ugyanez ige causa -
tivuma. — олени меня сидящую на высота горы вывезли, 
подняли. Hogy a rének ülve vihették fel a hágón a nélkül, hogy 
a szán fölborúit volna, a rének ügyességét és erejét jelenti. | 
3. иохоаая горы на хребетъ осетрины. | 4. tel- keveredni, ele
gyedni (смешаться): vit räktifiäi telils a víz zavarossá lett, sá
rossá keveredett (мутна стала); yot-telilasém összezavarodtam, 
eltévedtem (pl. a számlálásban). — въ табунъ тысячи оленей 
смътналася, въ табунъ зашла. | 5. какъ у дудки вершина, по
ставила я тутъ хорошую юрту. | 6. за тысячей оленями ходила* 
мои обутки продыровались. | 7. yotél yäntyati tamlin né am yqj-
télém jctmuftkiué sälikänem jui-pält гдт, такая найдется, какъ я ? 
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по моему ходить гдт, досталось ? какой бабешкт» достанутся; 
можетъ-ли она ихъ править ? можетъ быть она лениться ста-
нетъ. | 8. üli vigalom, gyönyörűség (веселье); ülili gyönyörködik? 
vígad (любоваться, веселиться). | 9. она мастерица была, выши
вала всятя вышивки крылатыхъ и звгЬрей (Ő ügyes kézi munkás 
volt, mindenféle szárnyas és lábas állat alakját ki tudta hímezni) | 
20. бурундукъ (sciurus striatus). A rénbőr-botos kivarrása olyan 
mint a csikós evet háta. | 11. vaj «harisnya», de iüjarén vaj «sza
mojéd harisnya», illetőleg kivarrott rénbőr-botos (юнта) értető
dik | 12. as племянница unokahúg | 13. какъ я съ ними забавля-
лася, какъ я пт,ла, также пусть и они любуются и пили надъ 
этими камнями (уралами). 

5. 

É j s z a k i v o g u l s z ó l á s m ó d o k a k ö z b e s z é d b ő l . 

1. Nan kant-sayl, kakrén-kéurt akw'-müs mi ryi: te haragvó 
zivatar, mindig dörög a belsődben = mindig haragszol | simkén 
ness miryi, ta'ints kantél szívecskéd csak úgy dörög, megtelt harag
gal | kant-éayl! te haragzivatar ! = hirtelen haragú | urék-sayl! 
te hazugságzivatar! = te hazug, хлопуша (akw'-müs urki mindig 
hazudik) | latvén yum lawén nqmt yajtein: всегда сердится, 
злость имеешь: dühös férfi dühös elmével futsz = felforrt a 
dühöd. 

2. Puuna pusjelim sariin tiste'in, ünle'in: кручинишся си
дишь, какъ богатства отбили зырянъ: úgy ülsz, búsulsz, mint 
egy zűrjén, kinek a gazdagságát elrabolták. 

3. Ti varné polsantél tujiän-ke ninkwén yälä vä?ijin, teliän-ke 
jankén ycilä värijin: этими клеветами лт.томъ меня сделаете 
покойникомъ черви сидятъ, зимою застылымъ покойникомъ : 
ezen rágalmaitokkal engemet, (ha) nyáron nyüves tetemmé csinál
tok, (ha) télen jeges tetemmé csináltok — megesztek, agyonkínoz
tok rágalmaitokkal. 

4. Nafikin iiál vortsén: magadnak állítottál föl kelepczét — 
tetted bosszút von maga után. 

5. qysér-lé'i taratankwé saka mastér q,sén: rókafarkat eresz
teni, abban nagy mester vagy = nagyon ravasz vagy. 
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6. befem jol-tayäpim äli: a farkam leakadt =s le vagyok 
kötve e helyre, nem mehetek sehová. 

7. Tari-päkw maii simkémyqut-jiw ta'iléfí lumté kwossnät sujti : 
úgy érzem, mintha fenyőtobozhoz hasonló kis szivecském szurok
fenyő teljes parazsában égne == nagyon fáj a szívem. 

8. Taw kwalyli jäktnäi jemts, ta-kem netä-pält molémli: онъ 
все равно, какъ веревку ръжетъ, такъ онъ къ женв торопится: 
ő olyanná lett, mintha kötelet vágna, úgy siet a feleségéhez. 

9. Manér jöyrin sítj, manér yöyrin suj tot sujti í что-за стукъ, 
что-за громъ поднялся? micsoda zaj, micsoda lárma van ott? 
(A padláson jártak, erre vonatkozott a kérdés). 

10. yüii üsné sőrém a'imtal?! ciyim-ma'és punkém jmv-pösi: 
какая смерть идетъ безъ боли ?! моей дочери жалко будетъ 
(назадъ околъетъ моя голова): hogyan volna fájdalomnélkül való 
a halál (elvesző halál) ?! leányom miatt mered vissza a fejem = 
fáj a szívem, ő miatta nem szeretnék meghalni (V. ö. élém-yqlés 
jol-pöséli, la'iläyä, kcLtäyä tü-pösei' = härtet': ha az ember meg
hal, keze lába megmered, околъетъ). 

11. Am pütémyoti jisén yum jisén tarémt pajélti: мой котелъ 
отнынт. до ввку не скипитъ: az én üstöm valamely örök életű 
férfi örök idejében fog felforrni = sohasem forr fel. 

12. Urä-ke sät urä-müs namtém jcinytilém : a mi oldalát illeti, 
hét oldal szerint forgatom elmémet = mindenfelé forgatom 
elmém. (Ezt a megjegyzést a közlő akkor mondta, midőn az ige
ragozás alakjait igyekeztem tőle egymáshoz hasonló, számos kér
déssel kitudni). 

13. у otat alné sät lätin akw'-müs nqmaivé: bármerre levő hét 
szó mind megemlíttetik. (Ezt a megjegyzést a szótári jegyzetek 
összeírása alkalmával tette a közlő, a midőn t. i. mindenféle szó 
előkerült a beszédben). 

14. Ti tóiméi-nén yanal ness namélmatililén, ti kuryané sät 
pisä, sät äprä akw'-müs at yolilén: erre a tolmácsnődre egykor 
majd csupán emlékezni fogsz: az ő kiabáló hét fogását, hét ügyes
ségét egyre nem fogod hallani. (Midőn a közlőtől az állatok hangjait 
utánzó szókat kérdezgettem s ő félreértésből a szókat egyszersmind 
valóságos hangutánzással kisérte : akkor tette e megjegyzést). 

15. Nolén mäyr-uj пап pasilayte'in, karélayte'in: mint valami 
nagyorrú vakondok fúrkálsz, turkálsz [ezeken a papirosokon] == 
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egész nap egyre írásaid mellett ülsz (v. ö. kasdjil karélayti HOJKOMI. 
CBepjiHTT., AMpy BepTHTT., késsel fúr). 

16. Ta'itné jiivén? — pus-ke q,lnüm, ul minnüm ? ! Ta'itne 
minné lényem lap-poryeitaioés : Jössz-e a Szoszvamellékre ? — Ha 
egészséges volnék, hogyne mennék ?! Az én utamat a Szoszva
mellékre befutotta a hó = nekem lehetetlen utaznom. 

17. Átci lii ti patépále'in, dtá yatél ti patépale'in tajéy: később 
sem éjjel, sem nappal nem fogsz ide jutni = sohasem fogsz erre 
a vidékre jönni. 

E mondatok közlője: T a t j á n a A l e x e j e v n a S z o t y i -
n o va. 

MUNKÁCSI BEENÁT. 



Szófejtés: m. isten (is-ten). 
E két szó: nőstény ós isten, — vájjon végződését tekintve össze

tartozik-e? E kérdésre most már úgy hiszem, bízvást n e m-mel 
felelhetünk. A nőstény szó á-je mindig zárt, sőt némely dialectus-
ban í-re változott: nőstín (Nyőr XVI, 99); az isten szóban ellenben 
mindig nyilt e hangot találunk, mely még é-vel sem váltakozik, 
nemhogy í-re változnék. E szerint a nőstény szót még sem lehet 
eredetibb *nőstény-ből származtatni, mint eddigelé véltük; s e 
tekintetben Vasverő csakugyan helyes nyomon járt (Nyőr XVI, 99)= 
Hogy tehát a nőstény szó utórésze másféle elemekből alakult, 
mint az isten szóé, az nyilvánvaló. 

1. A nőstény-ve nézve a lat. femella, ném. weibchen, f. naarakse 
(naise femina), észt ematse (ema mater), mord. avaka (ava femina) 
azt vallják, hogy a magy. nőstény alapszava a nő «femina», mely
hez egy diminutiv képző, illetőleg képzőbokor járult. így tehát 
nagyon valószínű Budenz magyarázata, mely szerint nőstény e h. 
van: *nőcskény, mint lustos e h. lucskos (MUgSz. 402). Vasverő 
ugyan kivételesnek tartja a k : t hangváltozást (Nyőr XVI, 98), de 
tény, hogy néhány esetben mégis előfordul (MUgSz. 351). Egyéb
iránt itt nem csupán k : í-féle hangváltozással van dolgunk, hanem 
tulajdonképen a csk mássalhangzó-csoport helyébe lépett st ,• s úgy 
látszik, erre van a nyelvben némi hajlandóság, kivált a második 
szótag előtt, melyet kevesebb súlylyal ejtünk, mint a harmadikat 
(v. ö. lucs-ko- : lus-to-, nyes-ke : nyes-te- MUgSz. 416). A hangot 
nem szabad kiragadni környezetéből, ha meg akarjuk érteni vál
tozását. 

A nőstény szót tehát így kell tagolnunk: nö^cskény; a dimi
nutiv képzőbokrot pedig így: nő-\-cs-k-j-n. Az é zártságát a lap
pangó -j dim. képzőelem okozza, vagyis nőstény (diai. nőstín) — 
*nőcskej-n. Analóg például szolgálhat a deverbalis -j ebben : serény 
(diai. seríri) = *sérej-ú (MUgSz. 340). Tudvalevőleg a ?-s diph-
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thongus szóközépen mindig zárt á-t fejlesztett, a mely némely 
dialectusban í-re változott (NyK. XIX, 141). Azon sem kell meg
ütköznünk, hogy ez a dim. képzőbokor egyedül áll a többiek köré
ben, ha számba veszszük, hogy a -csony ebben alacsony szintilyen 
magánálló dim. képzőbokor. 

2. Isten. Simonyi így olvasta a HB.-beli isten szót: isten 
(Nyőr IX, 148). Ámde valószínű-e, hogy a könnyű hangtestű n 
«gy ilyen súlytalan e mellett változatlanul megmaradt volna? 
E szóvégi n megmaradása csak úgy képzelhető, ha eredetileg teste
sebb alakú volt, s később elrövidült, elkopott; csakhogy akkor 
ennek a magánhangzón kellene némi nyomát látnunk. De hiszen 
a mai e-nek nemcsak régi magy. e, hanem é is felelhet meg; azaz 
a HB. isten szavát helyesebben így olvashatjuk: isten. S ezzel 
meg van fejtve az n keletkezésének és megmaradásának titka, sőt 
hitem szerint meg van fejtve maga az isten szó is. Ugyanis isten 
e h. van: istenné-, istélne-, mint -bén e h. benne-, bélne- (Simonyi 
ez utóbbit is így olvasta eleinte: -ben Nyőr IX. 148). Hogy az isten 
szót így olvassuk és elemezzük, abban a későbbi codexek adatai 
sem akadályoznak meg bennünket, s pl. a Bécsi és Müncheni 
codexek, melyek a nyilt és zárt e-t megkülönböztetik, mindig nyilt 
<?-vel írják az isten szót, mint a -ben-t is. 

Már Nyelvőr XVI, 337.1. kifejtettem, hogy a magy. isten szó
nak a rokon-nyelvek útmutatása szerint milyen alapjelentést kell 
tulajdonítanunk. Kimutattam ott, hogy az ugor nyelvek nagyrósz-
ben az «öreg , atya»-féle jelentés mellett tanúskodnak. Azt 
hiszem, a magy. isten nyila kifejezés is egészen olyan, mint a f. 
ukon nuoli, s szellemi rokonuk az észt izu-tuli, lp. aca-tollo. Néze
tem szerint tehát isten is az, a mi a f. ukko (é. izn, lp. aca), vagyis 
«ör eg »-et («aty á»-t) kell jelentenie. Ámde hogy jelentheti isten 
azt, hogy «ö r e g» ? 

Budenz a vog. tajl (m. tél) segítségével igen szépen meg
magyarázta néhány -tal, -tel végződésű szavunkat, a többi között a 
fiatal szót is, melyet így taglal: fia-tál, s mint analóg példát említi 
a vog. man-tajl «jung» szót (tkp. «kis-teljesség»> UgAl. 217). Hátha 
a mi isten szavunk meg egyenesen egy föltételezhető vog. jis-
tajl «alt» (mintegy «öreg-telj») mása? A vog. jis, is = «alt, 
bejahrt», (MUgSz. 857); *jis-tajl körülb. «öregkorú, öregnyi». 
A magy. isten, isteln (mint bén, bein) szépen megfelel a föntebbi 
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vogul alaknak, s így tagolható: is-tél-n. Ámde mi ez az is, s meg
felelhet-e a vog. jis-nek? 

Nézetem szerint Budenznek igaza van. midőn az isten-beli is 
szót egynek tartja a HB. ise szavával, s ezt ismét egynek mai ős 
szavunkkal. Vasverő nehézséget lát abban, hogy az í ó'-re változott 
(Nyőr XVI, 97); de e változást igazolja a szó története. A szónak 
következő alakjait ismerjük : ise HB. XIII. sz.; es Pesti 1538—68; 
öse Érdy c. 1526—27; ös Bécsi c. 1436—39, Jord. c. 1516—19, 
Born. 1584, MA. 1604—1708, PP. 1708—1801; üs Zay F. 1521; 
ma: ős (v. ö. NytSz. D é d czikk). Tehát is: és: ős: űs; a mi csak 
olyan természetes hangfejlődés, mint pl. gyílel: gyélel: győlöl: 
gyűlöl (NytSz. 1209). Nyilvánvaló, hogy a HB. ise szava a mai 
ó's-nek eredetibb alakja. Tudvalevőleg ez az ise «pater»-féle jelen
tésű szó (v. ö. HB. i s e m u c u t A d a m u t = primum Adam p a t -
r e m nostrum), az iste?i-bel\ is meg föntebbi fejtegetésünk szerint 
«senex» jelentésű; abban sincs tehát semmi nehézség, hogy a 
kettőt tkp. egynek vegyük (v. ö. mord. at'a «senex» : magy. atya 
«pater»). 

Más kérdés, hogy megfelelhet-e ez a magy. is a vog. jis-nek, 
vagyis, más szóval megfelelhet-e magy. s (s) vog. s-nek szó köze
pén és végén? E hangmegfelelést is nem egy analógia bizonyítja: 
magy. fesel-: vog. peseml-; ásít-: vog. nosint-; ros-t: vog. rus ; 
füs-t: vog. pos-im ; fes-t-: vog. pos-; tehát m. is-tél-n: vog. jis-tajl. 
A vog. jis rokonai a f. isii, lp. acce is (v. ö. vog. kis-; f. kysy- : lp. 
kacca-). Vog. jis ered. *jins helyett van, mint kis- : kins-; a finn 
isa is eredetibb * insii helyett áll, v. ö. inhi-mise «nagy ember», a 
melyből kiválik inhe. Mindezen teljesebb alakokból tovább inse, 
inse (v. ö. lp. acce = *anse, ance • mord. ocu = *onsu, oncu; 
zürj. ijid = *insid, ingid dim. d végképzővel) fejthető ki, végűi 
a nasalis kiestével Ise == magy. ise, ős. MUgSz. 857. 

Mi az oka már most, hogy az isten-buli is nem változott 
tovább, mint az ös ? Ennek kétféle magyarázata lehet. Egyik a szó 
e l s z i g e t e l t helyzete, a mint azt a Nyelvőr XVI. kötetében 
kifejtettem. Az isten szóban az eredetileg «páter»-féle is jelentése 
némileg megváltozott, elszakadt alapszavától, s nem vett részt 
annak változásaiban (v. ö. Simonyi «A magyar nyelv» I. 12). 
A másik magyarázat phonetikai, s az s hatásában látja az i meg
maradásának okát. V. ö. Balassa. Nyőr XVIII, 27. Csakhogy ez, 
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utóbbi magyarázat a dolognak csupán egyik oldalát tekinti, s az 
ó's-t kihagyja a számításból. (Bár az is igaz, hogy az st stb. kez
detű idegen szavak elé rendesen i-t tett a magyar nyelv: István, 
istáp, ispán, iskola stb.) Eleintén az í bizonyára hosszú volt: isten 
(v. ö. *inse, ise, ős), s később megrövidült, mint a többi hosszú í. 

Még a szóvégi w-ről kell megemlékeznem. Az isten (*isteln) 
w-jét bízvást diminutivumnak tarthatjuk. E szónak ugor társai 
mutatják, hogy a diminutiv alak igen jól ráillik. Igaz ugyan, hogy 
gyakoribb a jésült n, de hogy ez n-vel is váltakozik, arra nézve 
v. ö. alacson, alacsony. 

Fejtegetésem eredménye tehát az, hogy isten szavunk egy 
vogul *jis-tajl mása, s eredetileg «öreg»-et, «atyá»-t jelentett. Ez 
most a nézetem e sokat vitatott szóról, melynek megfejtése azért 
olyan nehéz, mert reá vonatkozó nyelvtörténeti adatunk vajmi 
kevés, s a mi van, az sem igazít útba. STEUER JÁNOS. 

J e g y z e t . Bizonyára figyelemre méltó az isten szónak ezen 
uj magyarázata, mely azt is-ten-re, taglalja s az utórészben (ten 
e h. ten) a vog. tajl mását (illetőleg a na. fiatal-beli -tal-t) látja, még 
dim. n végképzővel megtoldva. Talán még egyszerűbb lesz a 
magyarázat, ha ezen végképző nélkül, a -ten-t nem példátlan 
hangváltozással egyenesen -tel helyett valónak veszszük. Ilyen, 
nézetem szerint, a -tán, -tén ezekben: ollyatán, Hlyeim (Ug. Alak
tan 293. 1.). De mégis van scrupulusom. Ugy tetszik, hogy ilyen 
-tajl-OB (-tal, tán-os) szó amúgy alkalmas jelzőül vagy állítmányúl 
(fiatal ember; ő még fiatal), de főnévi megszólító szóul (a milyen 
az «isten») mégis jobban illenék a «kedves»-féle diminutiv alak. — 
Hogy e mellett az alapszó valóban a vog. jis-nek felel-e meg, 
magára az isten megfejtésére nézve nem fontos, hiszen megvan 
magában a magyarban az is (ise) alapszó «pater (avus)» jelentés
sel. Mert lehet bár, hogy maga a vog. ale (Beg.) tényleg is «isten»-
ről divatos szóhoz (Tárom á.) van köze a m. is, ős-nek. Munkácsi e 
szót ás alakban hallotta (ásém atyám), s e melett van még egy ané 
((férfi, meglett ember» szó, mely jóformán egybetartozik vele (1. fent 
325. 1. ekw'-áns). Dim. alakja ansukwé = déli vog. arísuy, dncuy 
«öreg, senex». Bátran fölvehető, hogy vog. ás, áús régibben magas
hangú volt: v. ö. ámp = m. eb, vog. apsi — öcs. B. J. 



Ismertetések és bírálatok. 

Finmarki-lapp nyelven megjelent könyvek 1882 óta. 

1. Bibalhistoria javehas girko historiast. Ucca adnám-kartacin. 
Dat girje maksa cadnagasast 60 évre. (Bibliai történet és egy kevés 
az egyháztörténetből. Kis mappával. Ezen könyv kötve 60 őrébe 
kerül.) Kristiania 1882 (293 lap). 

2. Laka bagjesami harrai dain ovtastattujuvvum gonogasrikain 
Norgast ja Ruo&d-arikast. (Törvény a hegyi lappokat illetőleg Nor
végia és Svédország egyesült királyságokban.) Kristiania 1884. 
(53 lap.) 

3. ABC. Darogiel ja samegiel abes daihe vuostas lokkamgirje 
same-manaidi. Samas cali J. K. Qvigstad. Maksa cadnagasast 20 
évre. (ABC. Norvég nyelvű és lapp ábéczé, vagy első olvasókönyv 
lapp gyermekek számára. Lappúi írta J. N. Qvigstad. Ara kötve 
20 öre.) Kristiania 1885. (47 lap.) 

4. Dr. Martin Luther stuora katekismusa njaljad oasse gasta 
birra. Jorggalatti ja prentedatti darolas Same-misson. (Luther 
nagy katekismusának negyedik része a keresztségről. Fordíttatta 
és nyomatta a norvég lapp-térítőtársaság.) Kristiania 1889. (23 1.) 

5. Epistalak ja, evangéliumuk, oktasas girkko-rokkus, odőa 
rippadovdastus-asatus ja oőda alla-masso-girl;ko-mdnok. Prenteduv-
vum gonagasa goccoma mielde (episztolák ós evangéliumok, általá
nos templomi imádság, új gyónásrendelet és új nagy misei, egy
házi eljárások. Nyomatott a király rendeletére). Kristiania 1889. 
(255 lap.) 

6. Vuostas Moses girje. Samas jorggaluvvum ja prdnteduvvum 
Darrobibalsdrve golatusa ala (Mózes első könyve. Lappra fordítta
tott ós nyomatott a norvég biblia-társaság költségén). Kristiania 
1889. (80 lap.) 

A finmarki lapp nyelven megjelent könyvek száma igen 
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csekély és Friis lapp mesegyűjteményének és néhány csekélység
nek kivételével mind fordítás. A legelső IpF. nyelvű könyv 1728., 
Friis szerint csak 1757rben, jelent meg es nem más, mint Luther 
kisebb kátéjának fordítása, melynek egy más szerzőtől való újabb 
földolgozása 1776-ban látott napvilágot. A múlt században e köny
vön kivűl mindössze négy kis alkalmi beszédet bocsátottak közre 
1755 — 58, melyeket esztendőnkint egy-egy szemináriumi tanuló 
mondott el ötödik Frigyes norvég király születése napján. Azután 
szünetelt a IpF. irodalom egészen Stockfleth N. V. föllépéséig, a 
ki nemcsak nyelvtana és szótára által tette hozzáférhetővé a IpF. 
nyelvet, hanem ezen dialectus irodalmának s egyúttal a mai könyv
nyelvnek és helyesírásnak is megteremtője lett. 1837— 1857-ig 
tizenkét lapp nyelvű könyvet írt. Halála után Friis J. A. lett a IpF. 
irodalomnak úgyszólván kizárólagos művelője. Csak a hetvenes 
években kezdik mások is megkísérteni erejüket a IpF. dialectus 
művelése terén. 1876-ban ismeretlen szerzőtől egy gyermekneve
lésről szóló könyvnek lapp fordítása jelent meg a norvég eredeti
vel együtt és mint különös kuriózumot említhetjük meg, hogy 
1875. egy Christian Andreasen nevű ember «Muitalágje» (elbeszélő) 
czím alatt egy lapp ú j s á g o t adott ki, melyből áprilistól szep
temberig összesen öt szám látott napvilágot. Ugyanezen Andrea
sen megelőzőleg már 1864-ben fordított norvégból egy kis az álla
tok őrizéséről szóló értekezést. 

A czímben említett könyvek mind a nyolczvanas évek termé
kei és tudtommal nem is jelent meg több a múlt évtizedben. Nyel
vileg nincs róluk különösebb megjegyezni való, mert valamennyi 
az eddig szokásos helyesírást és elfogadott irodalmi nyelvet követi 
és semmi újabb hangtani vagy alaktani sajátságot sem találunk 
bennük, a mely az eddigi nyelvtanokban fölemlítve nem volna. 
A dialektusoknak a IpF. könyvek nem engednek úgy teret, mint az 
újabb időben megjelent IpS. nyelvűek. E könyveket lapozgatva az 
idegen legfölebb annyit vehet észre, hogy ez új keletű műveknek 
lappsága vagyis a kifejezéseknek és mondatszerkezetnek a lapp 
nyelv szellemében való alkalmazása haladást tüntet föl a megelő
zőkéhez képest, melyek csak úgy hemzsegnek a szószerint fordí
tott norvég idiotismusoktól. 

A tartalomról sem sokat szólhatunk. Az 1—3. számuakban az 
egyik oldalon a norvég eredetit, a másik oldalon a lapp fordítást. 
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találjuk. E kettősnyelvűséget azért alkalmazzák a lappok számára 
kiadott könyvekben, hogy részint a norvég nyelv elterjedését elő
segítsék a lappok közt, részint pedig, hogy a lapp nyelvben nem 
kellően jártas norvég papok és tisztviselők könnyebben eligazod
janak a lappokkal való érintkezésben. 

Az első szám alatti könyv rövid bibliai történet. Az első ily
nemű munkát Stockfleth adta ki, de csak a Mózes öt könyvebeli 
események elbeszélésére szorítkozott. Ez új bibliai történetben 
már az egész ó és új testamentom kivonatát és rövid egyháztörté
netet is találunk. 

A 2. számú könyv tartalma sokkal érdekesebb, mert a lap
pok életébe vág. A lappok t. i. Svédországból Norvégiába és viszont 
szabadon költözködhetnek rénszarvasaikkal, de ezen költözködések 
közben igen sok bajuk volt a svéd és norvég parasztokkal, a kik
nek földjein és erdein át vitt az útjuk. Számos birtoksértés a lap
pok és még több önkénykedés és erőszakoskodás a parasztok 
részéről származott a lappoknak e régi időkből örökölt költözködő 
szokásukból. Ezen bajokon igyekszik a törvény segíteni; szabá
lyozza, hogyan becsültessenek meg a károk, melyeket magok a 
lappok vagy rénszarvasaik okoznak és mennyi kárpótlást kell ezért, 
vagy azért fizetniök. 

Az ábéczés könyv e nemben már a harmadik. Az első lpF. 
ábéczéfc Stockfleth adta ki 1837-ben, a másodikat Friis 1863-ban. 
Qvigstad könyve mind pasdagogiai berendezésre, mind külső kiál
lításra nézve igen csinos munka és sikerült szemlélhető képekkel 
van díszítve. A lapp gyermekek a lapp olvasással egy időben tanul
ják meg belőle a norvég olvasást és nyelvet is. 

A 4. számú mű kisebb füzet és Luther nagy kátéjának ne
gyedik, a keresztségről szóló részét foglalja magában. A nagy 
kátéból több tudtommal sem a lpF.,sem a többi lapp nyelvjáráson 
nem jelent meg. Ez, valamint az 5. és 6. sz. művek már nincsenek 
norvég szöveggel is ellátva. 

Az evangéliumok és episztolák gyűjteménye Friis Sabma-
girje-jéhez csatolt hasonló tartalmú szövegeknek folytatólagos 
kiegészítése. Egyszersmind közölve vannak benne az 1886. és 
1887. évben királyi rendelettel megengedett külömböző alkalmak
kor használt újabb imádságok. 

Az ó-testamentumot a IpS. nyelvre már a múlt században 
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kezdték fordítani és a teljes szentírás 1811-ben jelent meg Hernö-
sandban. A lpF. nyelvre azonban eddigelé csak Dávid király zsol
tárai vannak lefordítva, még pedig Stockflethtól. Most úgy látszik, 
a teljes fordítását tervezik. Mózes első könyve a IpS. fordítással 
összevetve igen sikerült kezdet. 

A szerző, illetve fordító neve csak az ábéczés könyvnél van 
kitéve, azonban a többi felsorolt müveket is részint maga fordí
totta Qvigstad, mint az utóbbi hármat, részint pedig közreműkö
dött a fordításnál. Megemlíthetjük még, hogy a 2. számú mű a 
Norvégiában és Svédország északi részeiben nagy számban élő finn 
lakosság kedvéért finn nyelven is megjelent Grape P. 0. Felsö-
Torneai pap fordításában. HALÁSZ IGNÁCZ. 

9CEH3H npe^ami H 6tiTa HHopoĵ eBt r.iasoBCKaro yíBjía. 
I—III. CoCTaBiLir& H. IíepByxHHt. BaTO. 1888. — V á z l a t o k a 
g l a z o v i k e r ü l e t i d e g e n a j k ú l a k ó i n a k (a votjákok-
nak) h a g y o m á n y a i és é l e t m ó d j a k ö r é b ő l . Irta P e r -
v u c h i n M i k l ó s . I—III. füzet. Vjatka. 1888. 

II. 
Pervuchin népköltési gyűjteménye — mely ((Vázlatai)) har

madik füzetének tartalmát teszi — következő főbb csoportokra 
oszlik: a) i m á d s á g o k (kuriékon); számszorint 27 a külömböző 
ünnepek {^\.guz-dor, «jógkísérő», «eke-kivitel», «áldozó csütörtök*), 
«tavaszi nagy áldozatos ünnep», «a kis ekeutó», «Öszi ünnep», ke
resztény «új év» stb.), születés ós eljegyzés alkalmára, továbbá a 
vízi és erdei istenségekhez. — b) d a l o k ; még pedig 10 ülőke-dal 
(a midőn t. i. legények és leányok együtt üldögélnek valamely 
házban, vagy a szabadban s mulatoznak); 11 lakodalmi dal; 
4 halottsirató ének s 7 elferdített, votják jargonú orosz dal; — 
c) k ö z m o n d á s o k ; számszerint35. d) t a l á l ó s m e s é k ; szám
szerint 165. Mindegyik csoport élén az illető műfajt jellemző ós osz
tályozó bevezetések vannak; maguk a szövegek fordítással s néhol 
jegyzettel ellátvák s a dalok alatt mindenütt a följegyzés helye is 
olvasható. Az orthographia sajnálatunkra igen fogyatékos, a közön
séges orosz írásmódtól csak annyiban tér el, hogy 9 betűt alkalmaz 
a szóközépen is. Ez annál nagyobb mulasztás, minthogy Gavrilov 
már megmutatta, miként lehet néhány latin betű felhasználá-
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sával s néhány csupán csak az orosz nyelvhez illő írási szabály 
(pl. szóvégi T>) felrevetésóvel alkalmasan kifejezni a votják hangokat. 
Pervuchinnál eeholsein ismerhető fel az o hang, nála jo (jég) = é 
dodí (szán) = ^9^;H, éeé (vad) = cect, jolo (tejes) = ejio, voson 
(imádság) == BOCJIH'L. Határozatlan a jésítés kifejezése is ; ezekben: 
3apHH (== zárni arany), JI93HCI>KOMT> (== leziékom eresztünk) az H 
orosz módra az előtte álló mássalhangzó jésítését is jelezi; ellen
ben ilyenekben: TH ( = ti ti), cyjiTHMT. ( = sultim fölkeltünk), 
O^HTT. ( = ódig egy) puszta magánhangzó. Ha a szó elején áll ez H 
olvasható i-nek, /i-nek, vagy akár jl-nak, pl. HTHMT. = itim (szérű), 
HHMapi) = inmar (isten); de npT> az jir (fej), HJÍ03T> = jiloz (gya
rapodik). Az i-nsk megkülömböztetése az i-től jésített mássalhang
zók után sem lehetséges, így: T9,a,H = todí (fehér), ,21,9,21,11 = ded'i 
(szán), CHHBM'L = sinam (apadás). Az o hangj , vagy jésített más
salhangzók után orosz módra g-vel íródik, mint pl. ceTi. ( = ént 
adj!), e3T> ( = joz ízület), KH3€HT. (— kiéon vetés), Ky3e ( = kuzo 
gazda); pedig ez az e az utolsó hangsúlyos szótagban is gyakran 
jelent e-t, pl. ceTMec'L — éetnu'is (hálóinkat), Me,n,T> = med hadd l 
KypoeMi. = kurojem szalmájú. — A szöveg fordítása általában 
szabad, gyakran egészen helytelen; pl. usjctmon-veramon nem 
«pa,nocTb-y;i;oBOJiLCTBÍe» («öröm-elégedettség)) 3. 1.), hanem «dí-
csérendő-beszélendő (híresztelendő))) | kiUú-imU nem ((O^HMMT. 
cep^ueMT., O^HOIO ^yiiioio («egy szívvel-lélekkel)) u. o.), hanem 
«nyelvből-szájból»: ódig k. i. «egyértelműleg, egy akarrttulag» 
| berlo-vallo nem rry^,a-cio;i,a («ide-oda» u. o.), hanem «előre-hátra» 
| ósta nem noMiuiyÉTe («irgalmazzatok)). 7, 9, 10. 11.), hanem 
«urarn!)> | Cupci vir-ser kiskona (25. ].) így van fordítva: ^enu.a, 
P'BKH C3a^u ceőa BCÍ, coőiipaiomafl» («Csepcza folyó, mely magad 
háta mögött mind a folyócskákat összegyűjtőd))); pedig vir-ser ér, 
ín(aíHJia); tehát a kifejezés ezt mondja: «ér-összehúzom» (mivel 
valószínűleg igen hideg a vize s ki bele megy görcsöt kap) | ganim 
kar! (26.1.) «ycsiHiinyre Haci.! («hallgassatok meg bennünket!*)) — 
§anim, ganim tatár-perzsa eredetű szó (1. Votj. Nyelvtanm. 550. sz.) 
s ezt jelenti: «lelkem! kedvesem!»; tehát ganim kari «tedd meg 
azt a kedvességet!)), synonymja az előtt) olvasható muso kar! 
yMHjiocTHBBTecb Ha^t naMH ! kifejezésnek | mad" «iit>CHH» («ének, 
dal»): sudon-mad'jos «xopoBO ,̂HHa nt>CHii» («körtáncz-dalok»), ju-
onmadjos «npa3;i;HHiiHbi}i ní.CHH» («ünnepi dalok»), suan madjos 
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«CBa^eÖHbia irí>CHH» («lakodalmi dalok») 42,45,51. 11. — Az ének 
közvotják neve gur, kirjan-gur, ufai güj ; ebből jumsan-gur «a tár
sas séta alkalmával énekelt dalok» (Gavr. 110, 111.), suan-gur 
((lakodalmi ének», mus-ot'ongur «méhhívó ének». Amad'szó ctalálós 
mese» értelemben ismeretes az eddigi irodalomban (3ara,a,Ka — 
voio-mad' olyan találós mesék, melyeket különösen a voiSo-dir-ban 
mondanak. Gavr. 160. l.j. mad'- mint ige «mesélni, elbeszélni» 
valamit (pa3CKa3HBaTi>); találós mesét föladni (sara^aTL 3ara^Ky) 
mádon, madon-kel (Kaz.) «mese, rege», madlcon (Sar.), mafíkon 
(Mai.), matfiskon (Glaz.) «találós inese» («példabeszéd)) Glaz. Az-
buka 89.) | A «találós mese» műneve P.-nál amal ,• pedig e szónak 
hiteles forrásokból csak «eszköz, mód; ravaszság, furfang, furfan
gos eszközw jelentése igazolható.*) | Cupci, Pizepju-sur mumijos: 
«o Henna M llti3eni> MaTyiiiKH pirai xjrkŐopo^iiHa !» «(óh Cs. és P. 
gabonatermő folyó-anyák!» 9. 1.). — A ju-sur összetétel előrészé-
ben aligha &ju «gabona» szó van. Ez t. i. nem illik dicsérő epi-
thetonnak; amennyiben az éjszak rövid nyara mellett épenséggel 
nem áldás, ha a folyó még elönti a szántóföldeket s az őszi vetést 
kimossa, illetőleg a tavaszi szántásvetést lehetetlenné teszi. Elő
fordul ugyané szó az erdei istenséghez intézett imádságban is, 
így : ju-mr kuzati minon-vetlon saman med pumiskomi mijein, watdn 
«ha folyók mentében járunk-kelűnk (Koiyja Hania nyxi. 6y,neTT> 
jieataTb no pfriKaMTj) hadd találkozzunk hóddal, vidrával! (35.1.) — 
hol szintén nincs értelme, hogy a folyó (mint vadban bővelkedő, 
erdei) «gabonatermő »-nek dicsértessék. Én a ju szóban a sur utó-
rész synonymját látom, mely megfelel a zűrjén ju, vogul ja, magy. 
jó, finn joke «folyó» szóknak s a közönséges használatú sVr-tól 
kiszoríttatva immár csak a régies nyelvű imádságokban s ott is 
csak összetételben tartotta fön magát. Az összetételnek ilyen módja 
gyakori a votják imádságokban, ilyenek pl. jec-bur «jó», tdni-vilní 
«élni», ju-nan «gabona»,jolo-vojo «tejes», kil'-ddj «betegsóg», sirk-

*) Előfordul ugyan Wiedemann szótárában is a «list, klug-
heit» mellett egy a P. meghatározásához közel járó «verblümte 
rede, gleichniss» mellékjelentés; de ez utóbbi — mint Wiedemann 
sok más igazolhatatlan adata — a régi selejtes vallásos tartalmú 
fordításokból származik, melyek a Jézus paraboláira nem találtak 
alkalmasabb szót. 

HYELVTUD. KÖZLEMÉNYÜK. XXI. 30 
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jug «hulladék», suk-sak ('szerencsétlenség)), ut'-vordi/ «őrizz!», 
tusmon- aman «ellenséges szellem» stb. — A dalokat P. versben 
fordítja, noha ezt íesthetikai becsük nem valami különösen aján
lotta. A fordítás hűségéről természetesen szó sem lehet; v. ö. pl. e 
tekintetben: mrd vaéki, adej puni láza, KHiiyjiT> KI, p'íi'iKÍ, Bsopií — 
TaMT. necT. 6%2&WFb («a folyóra vetettem tekintetem — ott egy eb 
fut»); pedig helyes fordítással: aleszállottam a folyóba, ott Adej 
kutya hugyozik)) (45.1.) | nillán miikid pi-ulin, pildn miikid nil-vilin 
6hiTb iipn napiTB — pa^ocTB ^tBidi, napiiio-;KT> JII0Ó0 ŐHTI> TipH 
^'JIBKT. (48.1.); pedig a verspoint-je (hanem is «szalonképes))) épen 
az ulin és vilin szókban van | kin-kd kuras, mon bizis «akárki 
legyen a kérő, én menyasszony (leszek)» ékes rigmusokban így 
hangzik: HycTb KTO xo*ieTT> MCHÍI CBaTaTL, He poöiiii CBaTOBT. 
HUICTT.: OHT. 0TKa3a He yciiMiiraTT,! OHT. TOTOBMMTJ BCC Haüyi,eTT>! 
(47. lap.). 

Mindezen gyarlóságoknál azonban sokkal inkább kihívja a 
kritikát azon körülmény, hogy vannak P. textusközléseiben olyan 
részletek, melyek grammatikai képtelenségeket tartalmaznak, még 
pedig szemmel láthatólag annak következtében, hogy avatatlan kéz 
toldott-foldott az eredeti közlés szövegében. Legtöbbnyire syntakti-
kai szabálytalanságok azok, melyekből az ilyen helyek fölismerhe-
tők. Effélék pl.: tolaltá obin puktdm-berd kuttozd kivastini, tilles 
med vozmaloz Inmard! 3HMOIO, Kor;i,a MM no.uo>KMMT> BT> OBMHT> 
CHonbi fljm cymiíH, OTT> oraa ;̂a öeperyTT. nacT> HHMapi, etc. 
(«télen, midőn szárítás czéljaból kévét rakunk a színbe, óvd meg a 
tűztől óh /./») 12.1. — Helyes mondatszerkesztéssel ez így volna: 
tolaltd kulltodz kwaétini obind puktdm-berd etc. | zurod suron-dirja 
kapcizd, kuzimzd sot! midőn asztagot hányunk, adj nekünk könnyű
séget, erőt (#afi HaMt jierKOcra H CHJIH) ! 8.1. — Itt kitetszik, hogy 
a -zd harmadik személyű accusativus végzetet a textus följegyzője 
egyszerű accusativusnak tekintette. Maga a votják ilyesmit nem 
mondhatott; v. ö. suddd-burdd sot Inmard!; tehát itt is ez kellene : 
kapcidd, ku£imdd sot! | Inmard, Kildisind etc. sot miiem azvestd, 
mil'am med luoz tustimi, punimi . . . . pukonmi-no, krovatmi-no med 
luoz azves / Inmar-om, Kildisin-om etc. add nekünk ezüstödet, 
hogy a mi tányérunk, kanalunk . . . . és székünk és ágyunk hadd 
legyen ezüst! 22. 1. — Egész világos az oroszból való fordítás 
bélyege : «uo,n,aMTe HaMri> cepeöpa, MTO6U y tiaci. »ianiKH, jioanui... 
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лавки и кровати были серебрянныя! A helyes szórend így volna: 
tustimi etc. azveé med luoz! \ vaZlalajos än voZdäs vaja! ősök, ne 
nehezteljetek! 24, 28, 34. 11. — Helyesen így: voida än vaja f 
mint 33 és 35. 1. | gid'íé Üvotäz-kä leéim Huktani midőn az istálló
ból a marhát itatni bocsátjuk. 16. 1. — e h. gidié Sivotäz luhtani 
lezim-kä \ zivot potton ludä kuriskon a marhának legelőre való ki-
hajtása alkalmával mondott imádság. 17. 1. — e h. й, ludä р. к. 
I tulis, Sivot leziku, veram vai kurbon sotini весною, выгоняя въ 
поле скотину, я обещался принести жертву («tavaszszal, kihajt
ván a marhát a rétre, megígértem, hogy áldozatot hozok») 31.1. — 
Az állítmánynak a mondat legvégén van a helye. Idegenszerű a 
birtokos névmás használata az ilyen kifejezésekben: än analti 
miniétim nilmä! ne vesd el leányomat! 37. 1. | tiHestid ostäs a ti 
tulkotokat 20.1. Gyanús a közlemény hitelességére nézve, ha szük
ségtelen orosz szó van nagy számban benne, minő pl. a 24. imádság, 
melyben ilyen részek olvashatók : s etmäs, namotmäs, mor
dam äs, kaltonmäs än isa Vu-murtä надъ нашими с е т я м и , на
м е т а м и , м о р д а м и не гаути ; ugyanott: berog-durä vaj! да
вай къ б е р е г у ! A már fentebb gyanúba vett 25. ós 26. állítólag 
fiú és leányszületéskor mondott imádságokban hasonlók: uzas lu, 
provor lu! légy munkás, ügyes (проворный!) | ,jec starik med 
sed'oz jó öregre (férjre) akadjon! — A dalokban P. maga is be vall 
bizonyos változtatásokat és toldásokat (44. 1.); így a 3-ikban, hol 
ilyen versek vannak: lud-tir kabanű, kenős-tir juä (teli mező'asz-
tagom van, teli csűr gabonám van) — az egyik ma-kad minam 
ulämä! (milyen az én életem!) sorhoz rímelőűl ezt szúrja be: ma-
kad' minam sudä! (milyen az én szerencsém!). Egy másik helyen 
(10. sz.) e verssornak: kitin ben gazägjosid? (hol vannak hát lá
dáid?) ez felelt meg: poplän sadaz sur sisjalo (a pap kertjében sört 
szűrnek), mely az előbbihez képest kissé hosszú volt. Csinosabb 
alakja a következő: poplän sadaz pukéilo, kudgon sur sisjalo (a pap 
kertjében üldögélnek, részegítő sört szűrnek). 

Befejezésül álljon itt néhány mutatvány a tárgyalt népköl
tési gyűjteményből: 

30* 
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A) I M Á D S Á G O K . 

1. Ju-vizili kűri ék on. 
' 0 0 -

Ostd Inmard, Kildisind, Kwazd, gumja-Vorsudd sud-bur ku
riskom ! 

Muzemdz kwin-pol berlo-vatto gírisa minim-ka, kizon-kudijdz 
bur-pal pel'-pumam ponisa judz kiéim-kd : nomir medam éi, nil'-das 
vUijdn med vifijaloz! so suddz-burdz Inmard, Kildisind, Kwazd, 
gumja- Vorsudd kuriskom / 

Gdr-berles vazdn das-kik jozaz med vuoz ; uzi-kad', namer-kad 
med daltoz tisez ! 

Arani-kd kutskim: milmi-kidmi kapci med luoz; cukna med 
sultomi! kwin kuUo-kd aram : sekit med luoz gutini! aram kul'to 
dan-ak med luoz, aramtdez-no dan-ak med luoz! oz vosaskiskom 
Inmard, Kildisind, Kwazd, gumja-Vorsudd ! so suddz kuriskom. 

Arandz bittem-berd ukmis obin, das obin med potoz kabanez; 
kaban-urdsi kában med puksoz, kié obin med potoz! so suddz-burdz 
kuriskom Inmard, Kildisind, Kwazd, $umja- Vorsudd ! 

Tolaltd obin puktdm-berd kul'tozd kwastini, tilles med vozmaloz 
Inmard, Kildisind, Kwazd, gumja- Vorsudd! kultoez sirlir-vild vel-
diim-berd, ósta suisa sukkiskom kutdsdn, tisez dan-ak med usoz suisa 
zarni-kad', azves-kad med luoz tisez ! kurozd paldntdniiberd, vorokd 
lukam, azves lopatadn pal'tkdm-berd, zarni-tis med usoz ! dődídn-ke 
minim sinir-dord, pudovkaan úrimon med luoz. So suddz-burdz ku
riskom Inmard, Kildisind, Kwazd, $umja- Vorsudd ! 

Ullasan ponim-kd susdgd valla-palkiz potimon med jiloz ! so 
suddz-burdz kwiskom óstd Inmard / . . . etc. 

So susagié judz bastim-kd (kobidn-no, duridn-no, muckodn-no) 
sindmez medam sodiski, ddldtsd lnmar, Kildisin, Kwaz, gumja 
Vorsud med sotoz ! 

So judn Inmard, Kildisind, Kwazd, gumja-Vorsudd tirini 
vitsd med kosoz bid^im dksejli ! bazard-kd nuim so judz, tfeé kuzojo-
sin med pumiskom, sum-potisa liktono med luoz bazariútiz ! so suddz-
burdz kuriskom Inmard etc. — bazaris liktdm-berd, so kondon fíinidz 
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bidgim aksejli vit tirini med jaraloz, a fiinidz kijárni med kil'ozl so 
svddz-burdz knriékom Inmardf . . . . etc. 

Kuriskisli gros-kopejka-kd úotim sudn-sursdn med, sotoz mil'em 
Inmard, Kildisina, Kwazd, gumja- Vorsudd ! 

Uram Inmar-om (Egem), Kildisin-om (Teremtő egem), 
Kwaé-om (Levegő egem), Dgumja-Vorsud-om (szerencseadó házi 
istenem)! Szerencsét áldást könyörgünk. 

Ha a szántóföldet háromszor előre hátra megszántva me
gyünk s a vető kosorat jobb vállunkra rakva a gabonát vetjük: 
féreg azt meg ne egye! Negyven gyökérrel hadd gyökerezzék meg! 
Azt a szerencsét, áldást könyörögjük Inmar-om, Kildisin-om, 
Kwaé-om, Djfumja Vorsud-om. 

A szántóünnepnél előbb tizenkét ízületéig hadd nőjjön! 
Magva hadd gyarapodjék, mint a földi eper, mint a kövi szederj ! 
Midőn a szántáshoz fogunk, lelkünk kedvünk vidám (könnyű) 
legyen; keljünk föl korán! Ha három kévét arattunk, nehéz 
legyen fölemelni! A learatott kéve jó sok legyen, a le nem aratott 
is jó sok legyen. Úgy imádkozunk óh Inmar-om! etc. . . . azt a 
szerencsét könyörögjük. 

Az aratás befejezte után kilencz szín, tíz szín [alá] hadd 
jusson asztag. Asztag mögé asztag helyezkedjék! Húsz szín asz
tag hadd jusson ki ! Azt a szerencsét, áldást könyörögjük óh 
Inmar-om. etc. 

Télen midőn szárítás czéljából kévét rakunk a színbe, óvd 
meg a tűztől óh Inmar-oml etc. 

Miután a szérűn kiterítettük a kévéket s istensegítset mondva 
cséppel csapdossuk: hulljon jó számmal a magva; mint az arany, 
mint az ezüst, olyan legyen a magva! Miután a szalmáját eltávolí
tottuk, (a gabonát) halomba gyűjtöttük, ezüst lapáttal szórtuk: 
aranymag hulljon alá! Midőn a szérűre szánnal megyünk: annyi 
legyen (a gabona), hogy vékával tölthessük. Azt a szerencsét, ál
dást kérjük Inmar-om ! etc. 

Ha alulról teszünk (gabonát) a szuszokba: a felső szélen 
kicsorduljon, oly bőségben legyen! Azt a szerencsét, áldást kérjük 
Inmar-oml etc. 

Ha ama szuszékból merő kanállal, vagy csészével, vagy 
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fonott kosárral vettünk: ne lássák meg apadása; adja áldását In-
mar, KildUin, Kwaé, gumja-Vorsud! 

Azon gabonával Inmar-om etc. a fölséges császárnak adóját 
megfizetni rendelje! Ha a vásárra vittük azt a gabonát: jó gazdák
kal találkozzunk, örvendve jöjjünk meg a vásárról! Azt a szeren-

, csét, áldást kérjük Inmar-om! etc. — Miután megjöttünk a vásár
ról, ama pénz fele a fölséges császár adóját megfizetni való 
legyen, másik fele ellenben kezünkben maradjon ! Azt a szerencsét, 
áldást kérjük etc. 

Ha a koldusnak egy garast, vagy egy kópékat adtunk: szá
zával ezrivel adja vissza nekünk Inmar-om, Kildisin-om, Kwaé-om, 
Dgumja- Vorsud-om! 

2. Si zil-kurbon kűri ék on. 

a) 

Ósta Inmara, Kildiéind, Kwazd, Bigra-Vorsudd! túlié, zivot 
leéiku, veram val kurbon éotini: so éizam kurbonmd sotisko. 

Gidd pirtdm Zivotmi pin-tir, im-tir-kd bastiz kustdm turináz, 
kuroáz: kötsi med tiroz, su-juzman ddlatsd pon! azbard-ka lezim 
sel'o-peHo med luozi ! tukmás-durd-kd lezim kalikli vo£jaékisa uckono 

med luozi! 

Obind kul'todz tirdm-berii, tilzd-puza nudm-berd, sunitsd po-

nam-berd, Inmar, KildUin ! etc. sugles, l'ekles voéma ! 

Cukna sultdm-berd,kuzezli-palezli wazdm-berd $eé milin-kidin 

med sídtoz ! jugak-sajkak viliz-tiriz med lo ! obind sudisa, éerdkjasa 

minini med kildoz ! so obindz sertam, perUdm-berd, paékit itim vol-

ddm-berá kutdsdn-kd sukkim: zarnidn, azvesán tisiz med pal'tkiékoz.' 

éuzam, viéam-berd vorok-urdsi vorok med puksoz, obin-bitsa med 

puksoz ! 

Telini-ke kutékim, zárni-, azves-tis med paltkiékoz! dod'iá jir-

vilo tirimon med lo ! gec ulosojosin valtdm-berd kenos-dori: ullaéan-

kd ponim éuédgd, vallaéan potimon med lo! 

Ok-pal serdgzd-kd oskaltim: jir-vilo med atékoz, kiktatizd-kd 

serdgdz oskaltim : jir-vilo med lo ! kwindti l'ukdtdniz kalikdn éiini, 

juini med kildoz! ddldtsd med ponoz Inmara, Kildiéina, Kwaéa. 
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Bigra-Vorsuda! sec kalik azbaram med piroz ! tusmonles-amonles 
vozma Inmaraf efcc. 

jeé kalik korkam med piroz, zárni-$ok-vila puktam siddz-nanaz 
süni med pukéozi! geé kalikdn pin-tir-kd, im-tir-kd bastim, Inmard, 
Kildisind . . . etc. su juzman ddldtsa med ponoz f 

geé malpasez pirisa, potisa korkam med peresmoz! éukna sul-
tdm-berd, sikisd pirdm-berd: wano-buro med luoz! kenu potam-berd 
suri-vilin dismi laéak med atékoz! so suddz kuriúkom Inmaraf etc. 

éukna skal pumitd sarvadn potisa, vedradn med pumiúkom ; 
jelo-v&jo med luozi f 

Ma-ka kurim, ma-ka malpam soa sot Inmaraf etc. soles-ana 
kuriskini um todiskd, voida dn vaj ! 

Az őszi áldozat imádsága. 

Uram Inmar-om, Kildiéin-om, Kwaz-om, Bigra-Vorsud-oml 
Tavaszszal, midőn kihajtottam a marhát [a rétre], meg

ígértem, hogy áldozatot adok: azt a fogadott áldozatomat 
adom meg. 

Ha istállóba vezetett marhánk teli foggal, teli szájjal veszi 
az elébe dobott szénát, szalmát: teljék meg a hasuk, tedd hogy 
óhsógcsillapító áldásuk legyen ! Ha az udvarra eresztjük, [örömük
ben] fülebillegetők legyenek! Ha az Iitató] lók szélére eresztjük, 
olyanok legyenek, hogy a nép irigykedve tekintsen rájuk! 

Miután csűrbe raktuk a kévéket, miután tüzet vittünk, me
leget tettünk bele, Inmar, Kildiéin, etc. óvj meg szomorúságtól, 
veszedelemtől! 

Reggel a fölkelés után, miután szólott*) a feleségének, keljen 
föl jó kedvvel! Ragyogó, tiszta legyen a teste! Rendelje (Inmar), 
hogy játszva, nevetgélve menjünk a csűrbe. Miután azt a csűrt 
szétbontottuk, szétszedtük, miután széles szérűágyat terítettünk, 

*) Itt a közlő nyilván kiesett eddigi imádkozó szerepéből, 
nem azt mondja, hogy mit imádkozom é n (a mint eddig olvassuk: 
kihajtottam a marhát, megígértem, hogy áldozatot a d o k ) ; ha
nem mit mond egy imádkozó valaki (harmadik személy): miután 
szólott (t. i. ő, az imádkozó). Ugyanily közlést nekem is volt alkal
mam följegyeznem; 1. Votj. Népk. Hagy. 155. 1. 1. jegyz. 
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ha a cséppel csapdosunk: aranyképpen, ezüstképen szóródjék a 
[gabona] magva! Miután megtisztítottuk, összehánytuk (?) a gabo
nát, egyik halom mellé a másik helyezkedjék, csűr nagyságú (ga
bonahalom) hadd helyezkedjék! 

Ha szelelni (lapáttal fölszórni) kezdjük a gabonát: arany
ezüst magva szóródjók ! Szánom tetejestől teljék meg vele ! Miután 
jó herélt lovaimmal az éléstárba vittem: ha a szuszékba alulról 
tettem, fölülről hadd, hogy kicsorduljon! 

Ha egyik szögletét nézem (éléstáramnak): egész tetőig érőnek 
mutatkozzék [a gabonahalomj; ha másik szögletét nézem, egész 
tetőig érő hadd hogy legyen! A harmad részével — úgy rendelje 
(Inmar)l — vendégeskedjünk (együnk, igyunk) a néppel! Nyújtsa 
áldását Inmar-om etc. Jó nép járjon udvaromba! Ellenségtől, go
nosztól óvj meg óh Inmar-oml etc. 

Jó nép járjon házamba; aranyasztalra helyezett ételt meg
enni üljenek le [nálam]! Ha jó népséggel egyetemben teli foggal, 
teli szájjal vettünk [az ételből], Inmar-om, Kildiéin-om etc. éhség-
csillapító áldását hadd nyújtsa! 

Jó gondolkozású [ember] bejárva, kijárva öregedjék meg 
házamban! Eeggel, miután fölkeltünk s benyúltunk a ládába: 
legyen az teli vagyonnal! Miután a kamrába mentünk, kereszt-
rúdon [függő] ruhánk sok lássék! Azt a szerencsét kérjük In
mar-om etc. 

Keggel egy kis dézsával menvén ki a tehén elé, egy vederrel 
(t. i. tejjel) találkozzunk! Legyenek [teheneink] bőtejüek (tejesek, 
vajasok)! 

A mit kértünk, a mit gondoltunk, azt add meg óh Inmar-om, 
Kildisin-om, Kivaé-om, BigraVorsud-om\ Azonkívül egyebet nem 
tudunk könyörögni, ne haragudjál! 

b) 
Ostá Inmará, Kildisina, Kwazd, Cola Vorsudd! — Ucki, In-

mard, viliiéin pinaljosid-vild gec sinminid ! 
jeé kidis paégon-dirja siédm taga-'pida sotiskom-ni f tod'i 

diédn-kutdn, $ec buskel'dn, semjadn-vatagadn ódig kilU-imis, kiltdk-
kwaratdk, coc éiisa-juisa sotiskom. kijad-pidad basti, kozma In-
mar a ! 
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Vuézd siiskom, vilzd tiniétid kuriskom. kiéám gegmi ozo-vizi-
kad med viéijaloz, gec med toljoz! das-kik vizijcm med vizijaloz, 
kwaiton kurojem med pusjoz, kamis-kuro-kad' med hudoz, das-kik 
jozjem med hudoz ; azves sepjem, zarúi tisjem, sin tirimon, ki birtti-
mon, kwin-pol vandisa kirim tirmimon med 7uoz ! kul'to urdsi kul'to, 
jusis urdsi jusis, kában urdsi kában med puksoz ! 

Cukna, git-azd [gec] milin-kidin, kilták-kwaraták uzani, l'u-
kani Inmara jurtti! guádm Xek télies, zorles voima! Obinad nuíni 
gec valjosta sot! kwastiku tilles-pules, kiélés, cerles, tusmonles In-
marii, Kildisina etc. voéma ! 

g'ec semjaiin-vatagaan, gec buskel'dn usjaskisa siimon-juimon, 
gosudarles dussd-vitsd kiltdk-kwaratdk, nandn-judn, éivotdn, semja-
dn-vatagaan tirimon minda sot Inmar'i! 

Vorsud, Osmiis-, Mu-vir- mesta-ut'isjos, ton-no Catca-nuna 
Ilja-prorok, Kuzma-Demjan coc éiini-juini Uktd, kozmáid! sabas!! 

gec éivotmds-no tesles, kiélés, cerles, tusmonles, vuii, nukd 
usdmles, pis-pu pogramles vozmala Inmara, Kildisina! etc. 

Cukna zivot sudikuz pinaljos; jurgo-valdn, gok suro os-pidn, 
zárni suro, azves gonjem tagadn med pumiskozi, sot Inmara.' Mi 
pinaljos ici todiskom, ton acid Inmara tod-no, sonerti-no ! 

Uram Inmar-om, Kildisin-om, Kwaz-om, Cola-Vorsud-om ! — 
Tekints alá, Inmar-om, felülről gyermekeidre jó szemeddel! 

A jó vetőmag szótszórása idején fogadott (igért) toklyódat 
most megadjuk. Fehér ruhával, jó szomszéddal, az egész háznép
pel egy akarattal (tkp. egy nyelvből-szájból), szidalom ós perpatvar 
nélkül (tkp. beszéd és hang nélkül) együtt evén, iván adjuk meg. 
Fogadd kezedbe, lábadba, kegyeskedjél (?) Inmar-om! 

A régit esszük, az újat tőled kérjük. Elvetett rozsunk mint a 
gyepfű gyökere gyökerezzék meg, jól teleljen át, tizenkét gyöke
rűvé gyökeredjék, hatvan szárúvá sarjadjon, mint a nádszál úgy 
nőjön, tizenkét ízületessé nőjön; ezüst kalászú, arany magvú, sze
met kielégítő, kézzel tapintható (?), háromszori [sarló]-vágásra 
marékot betöltő legyen! Kéve mellé kéve, asztagrúd mellé asztag-
rúd, asztag mellé asztag helyezkedjék! 

Segíts Inmar-om, hogy reggel, este, szidalom ós perpatvar 



474 ISMERTETÉSEK ES BÍRÁLATOK. I 

nélkül munkálkodhassam, gyűjthessek ! Nyáron gonosz széltől, eső
től óvj meg! Add jó lovaidat, hogy betakaríthassak csűrödbe! Mi
dőn (kévéket) szárítok, tűzvésztől, íngörcstől, betegségtől, ellenség
től óvj meg Inmar-oml etc. 

Vorsud, Forrás-, Halom-, Helyőrzők s te is Liget-bátya, Illés 
próféta, Kuzma és Demjan [szentek] — • jertek együtt enni és inni, 
kegyeskedjetek (?)! Isten hozott benneteket!! 

Jó marhánkat is őrizzétek meg a vadtól, íngörcstől, betegség
től, ellenségtől, vízbe-, árokba-eséstől, fa-feldőléstől óh Inmar-om, 
Kildisin-om! stb. 

Add óh Inmar-om, hogy reggel midőn a gyermekek a lábas 
jószágot etetni mennek, poroszka lóval, nagy szarvú tulokkal, 
aranyszarvú, ezüstgyapjas kossal találkozzanak! Mi gyermekek 
keveset tudunk [kérni], te magad Inmar tudd ós igazítsd el [a mi 
számunkra kell]! 

B) D A L O K . 

1. 

Tolezá, tolezá, ton-a $ok ? 
mon-ká sok luisal, 
pillém-sori-no ej sed'ísal! — 
pilemá, pifiemá ton-a gok ? 
mon-ká gok luisal, 
gurezd ej pikiskisal! — 
gureéd, gurezá, ton-a gek f 
mon-ká %'ok luisal, 
sir-no cul% ej harisai/ — 
sirá, sir a, ton-a 30 k ? 
mon-ke gok luisal, 
pisej-no ej kutisal ! — 
pisejá, pisejá, ton-a gok 
mon-ká gok luisal, 
adamilán gir-pumaz-no &j silisal ! — 
adamid, adamid, ton-a gek ? 
mon-ká gek luisal, 
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gosudafli kuner ej jarasal! — 
gosudafa, gosudard, ton-a gok ? 
mon-ká jöfe ej luisal, 
ta dunne taé-a luisal ?! 

Holdam, holdam, te vagy-e a nagy'? 
Ha ón nagy volnék : 
a felhő mögé nem akadnék! — 
Felhőm, felhőm, te vagy-e a nagy ? 
Ha én nagy volnék, 
a hegybe nem ütközném! — 
Hegyem, hegyem, te vagy-e nagy? 
Ha én nagy volnék, 
az egér nem tenne bénává! — 
Egerem, egerem, te vagy-e a nagy? 
Ha én nagy volnék, 
a macska is meg nem fogna ! — 
Macskám, macskám, te vagy-e a nagy? 
Ha én nagy volnék, 
az embernek vállára nem állanék! — 
Emberem, emberem, te vagy-e a nagy ? 
Ha én nagy volnék, 
a császárnak, szegény nem kellenék ! — 
Császárom, császárom, te vagy-e a nagy ? 
Ha én nagy nem volnék, 
ez a világ így állana-e ?! 

ibit idiki minisa, minisa 
nil-pules sonerzd ej setti, 
kié-pules ted'izá ej setti, 
kisnoales ceberzd ej setti. 
cinir-canir ciniez, t$ 
caj jaono-kad' imiz ! 
punimd zavodi serani, 
kisnoma vaji u%ani. > : 
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ma-kad' minam ulcimá ? ! 
/ma-kad'minam sudd ? ! ] 
lud-tir kaband, 
kenős-tir jud, 
gid-tir Zivota, 
sikis-úr uksod, 
purud-tir corigd, 
korka ug tar semjad, 
sin tirmon kad"korkaa, 
kar-haza?- kad' azbard ! 

Az ibit folyó mentében aláfelé menvén, 
a lúczfenyőnél egyenesebb fát nem találtam, 
a nyírfánál fehérebbet nem találtam, 
feleségemnél szebbet nem találtam. 
Gyönge, kedveske (?) az ujja, 
a szája, mintha theát innám [olyan édes]! 
Ebet szereztem, hogy [a vadat] nyomozhassam (?), 
feleséget hoztam a munkához. 
Milyen [nagyszerű] az én életem ?! 
[Milyen az én szerencsém?!] 
Teli mező asztagom van, 
teli csűr gabonám van, 
teli istálló marhám van, 
teli láda pénzem van, 
teli folyógát halam van, 
a házba nem fér el családom, 
szemet kielégítő a házam, 
mint városi bazár az udvarom ! 

K ö z m o n d á s o k . 

1. Inmar sur-kd-no puktiz : cidano. — Ha Inmar egy szarvat 
tett is [homlokodra]: el kell tűrni. 

2. Kalikjos sotozi gok pester-no nanzd ug pono. — A nép 
nagy kosarat ad, de kenyeret nem tesz belé (azaz sok tanácsot tud 
adni, de kevés kalácsot). 



PERVUCHIN: VOT.TÁK VALLÁSOS HAGYOMÁNYOK. 4 7 7 

3. Puniles bi£zä cogisa ié soä ud lesti. — A kutyának levágva 
a farkát nem teszed juhhá (kutyából nem lesz szalonna). 

4. Pars-suräz, kuräg-noniäz, surlo-purtäz utca! — Keress 
disznószarvat, tyúkcsecset, sarlóhüvelyt! (csomót keres a kákán). 

5. Parslän nil! pidiz: gozi-vüinug bigati silini ; kuräglän kik-
kä-no pidiz: bigatä silini. — A disznónak négy a lába: kötélen 
nem tud megállani; a tyúknak kettő van: meg tud rajta állani. 

6. Kizlän kuliez viéijaz usä. — A fenyő toboza a tövéhez égik 
(nem esik az alma messze fájától). 

7. gutäs buráin, ad'ami käämin, — Az ölyv szárnyával, ember 
erejével (boldogul). 

8. Kcj-kaj kuhnin, ad'amd, amalin. — Állat erővel, ember 
fogással (boldogul). 

9. Pesterez gek, nanez evei. — Kosara nagy, kenyere nincs 
(fenn az ernyő, nincsen kas). 

10. Uzir kort-cogän evei sukkämin. — A gazdagság nincs vas
szeggel leverve (a szerencse mulandó). 

11. cin lidfisa vetlo. — Füstöt számlálva (azaz : tétlenül) 
járnak. 

12. ósta kozma — sifandä kormu ! — Uram-segíts! — segge
det vakard! (крестился, крестился, — да на первомъ-же т а г у и 
провалился: vetegette a keresztet; de az első lépésre feldőlt). 

13. Astan-karlängureéez ßuZit, Kuzon-karUin bazarez paskit.— 
Astan (? Astrachan) városnak a hegye magas, Kazán városnak a 
piacza téres (знаютъ боярина по каФтану, а купца по карману: 
ismerik az uraságot a kaftánjáról, a kereskedőt pedig a zsebéről). 

14. Kecän, tagaän ид täro. — Kecske a kossal nem fér
nek meg. 

Изсл'Бдоватя о нар-Ыахь черемисскаго языка. I. Д-ра 
М. Весве. Казань. 1889. — A c s e r e m i s z n y e l v d i a l e k t u 
s a i r a v o n a t k o z ó n y o m o z á s o k . I. füzet. Irta dr. W e s k e 
M i h á l y . Kazán, 1889. (50 lap.) 

A kazáni egyetem mellett fönnálló archasologiai, történeti és 
ethnographiai társaság az 1888. év nyarán egy háromtagú — 
Szmirnov ós Weske tanárokból, továbbá Traubenberg múzeumi 
őrből álló — expeditiót küldött ki a cseremiszek ethnographiai és 
nyelvészeti tanulmányára. Ez expeditió munkásságának eredmé-
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nyei eddigelé két munkában láttak napvilágot: az egyik Szmirnov-
nak ( ( C s e r e m i s z e k . T ö r t é n e t i és e t h n o g r a p h i a i váz
lat*)1) czírnű műve, mely az ő saját megfigyelésein kivűl kritikai 
gonddal összeállítja a cseremiszek múltjára és népéletére vonat
kozó (jó részben csak nehezen hozzáférhető folyóiratokban el
szórt) irodalmi anyagot is ; — a másik a czímben jelzett értekezés, 
mely a cseremisz nyelvjárások földrajzi meghatározását s hangtani 
sajátságaik vázlatos jellemzését tűzi ki czélúl. A cseremiszeket 
eddigelé nyel v s ethnographiai sajátságok tekintetében h e g y i é kre 
(ropiine) és e r d e i e k r e (JLVTOBHC) szokták osztani, úgy képzelve, 
hogy a Volga folyó képez közöttük természetes határt, a melynek 
t. L jobb pártbeli hegyes vidékén lakik az egyik fajta nép s bal 
pártbeli erdős vidékén a másik. Weske utazásaiban azon meggyő
ződésre jutott, hogy e felosztás alapjában helytelen; a mennyiben 
a hegyi cseremiszek nyelvjárása messze kiterjeszkedik a Volga 
erdős oldalára is a kozmodemjanszki, makarjevi és jamnszki ke
rületekben. Szerinte megfelelőbb az igazságnak, ha k e l e t i és 
n y u g a t i cseremisz nyelvjárásokról beszélünk, melynek határait 
s alsóbb fokú tájszólás-csoportjait ő egész tüzetességgel állapítja 
meg. — A cseremisz magánhangzó-rendszerben ő néhány oly hangot 
fedez fel, melyeket az eddigi források nem jelölnek meg különö
sen; ilyenek jelesen: 1. az észt e hang, melyet úgy határoz meg, 
bogy csaknem olyan mint az orosz H, csakhogy articulatiója nem 
oly hátraeső. Azonosnak találja e hangot a votják e-vel (pl. ezek
ben : votj. ner ág, 0,9 ajtó, evei nincs) s a mi különös a csuvas for
dítások a -jávai is, mely utóbbinak pedig az én észlelésem szerint 
nem a votjákfóle e, hanem é felel meg (1. NyKözl. XXI, 4) 2) ; — 

X) M . . H . ÜMUpíIOBT). x I e p C M H C H . H c T 0 p H K 0 - 3 T H 0 r p a d ' H i i e C K Í M 
oiiepKT,. Ka3aiit. 1889. — 255 oct. 11. 

a) E pontban aligha lesz helyes Weske megfigyelése. A vot
ják e magas hang, melynek akustikai benyomása az ö es e között áll 
s azért az oroszok rendesen 9-t írnak helyében (pl. s, RSjm, T3,H;H 
== je jég, ded'í szán, ted'i fehér) s Gavrilov ö-t. A csuvas á mély 
hang s egyéb források H-t írnak helyette, így pl. á ö á p csődör 
Zolotn\iczkinél: H ü n p , az én átírásomban éjér; BáxáTÍdő 
Zol.-nél B H T H T , nálam véyét. Azé az l-nak megfelelő nyíltabb 
hangzó, mely úgy viszonylik az e-hez, mint I az i-hez ; úgy látszik 
a cseremisz és észt e a mi átírásunk szerint voltaképpen é. 
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2. Az én nyelvészeti följegyzéseimben használt é hang (a magy. 
é-nek megfelelő rövidje), melyet orosz fordítók hol 3-val, hol ii-vel 
írnak. W. szerint kiejtésénél az ajak helyzete ugyanolyan, mint 
az előbbinél, az articulatio a lágyíny közelében történik, a nyelv 
hegye pedig az alsó foghúshoz ér. Ugyané hang szintén megvan a 
csuvasban (melyet az újabb fordítások c-vel jelölnek, pl. Keceni> 
kicsiny == kézén) s hozzátehetjük, hogy nagyszerepü a kazáni 
votjákban s a vogulban is; — 3. egy ö és ü között álló hang, 
melyet én p-val jelzek (]. NyKözl. XXI, 4.). Érdekes Weskének 
azon megfigyelése, hogy a magánhangzók illeszkedése a nyugati 
nyelvjárásban épp oly tökéletességben van meg, mint pl. a magyar
ban (pl. nyűg. cser. körgéSté belül, éümna szívünk = kel. csér. 
körgéété, siimna) s hogy régebben így volt ez a keletiben is, biz
tos nyomokból látható (v. ö. pl. kel. cser. wlgédo fényes, joldémo 
lábatlan, kombo lúd stb.; továbbá : jerdémá tónélküli, sildii.r csillag, 
illnö alant stb.) A két nyelvjárás főbb eltérései a magánhangzók 
tekintetében a következők: 

1. kel. cser. o az első szótagban = nyűg. cseri a: kcser. 
voz gyökér, jol láb, mo mi, modam játszom == nycser. vaz, jal, ma, 
madám. 

2. kel. cser. a az első szótagban = nyűg. cser. a: kcser. 
jamdé, jamde kész, magrem kiáltok, iarem terítők == nyós©r> jamdé, 
miigrem, iarem. 

3. kel. cser. u az első szótagban = nyűg. cser. é: kcser. vu-
éem várok, kumit három, ludo récze = nyűg. cser. vécém, kémet, 
lédé. 

4. kel. cser. ü az első szótagban = nyűg. cser. é: mit víz, 
vilr vér, küdür fogolymadár = ny. cser. vét, vér, kédér. 

5. kel. cser. é az első szótagban = nyűg. cser. é: jélme nyelv, 
kézét most, kélmas fázni = ny. cser. jélmé. jélme, kézét, kélmas. 

6. kel. cser. e az első szótagban gyakran megfelel nyűg. cser. 
i-nek: venge vő, lébe meleg, penkede erős = nyűg. cser. vingé, livé, 
pinkédé. 

Értekezésének végén Weske szó- és textusmutatványokkal 
ismerteti az 1821-iki cser. evangeliumfordítás, az 1837-iki cser. 
grammatika s különösen Wiedemann írásmódjait. Az utóbbiról 
joggal állítja, hogy kellő kritika nélkül dolgozta fel a rendelkezé
sére állott források anyagát; volt alkalmam erről magamnak is szá-
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mos esetben meggyőződni votják szótárom szerkesztése alkalmá
val. Mindamellett azt hiszem, túllő Weske a czélon, midőn Wied. 
szótárának ily féle följegyzéseit is, mint: min ón, nilit négy, vizit 
öt, támdam benneteket, aíada atyátok, melyek helyett ő mén, nélét, 
vézét, tamddm, dt'ddá alakokat hallott — egyszerűen gondatlan föl
jegyzésnek tekinti. A Wied.-féle alakokat igazolják Eeguly és 
Castrén is s egyáltalában a hangbeli eltérés oly csekély fokú a 
kifogásolt és tapasztalt adatok közt, hogy azt még egyazon nyelv
járáson belül is meg lehet engedni. Mindenesetre igen merész Wes-
kónek azon megjegyzése, hogy a hegyi cseremiszség nagy területén 
aszók kiejtése m i n d e n ü t t változatlanul egyforma (nponsHO-
iiieme CJIOBT. Ha ropHOÜ cTopoHii B e 3 A * o p o H Toace47.1.) 
s hogy a külömbözö forrásokban található eltérő feljegyzések, csak 
a hangok hibás felfogásának eredményei. Óvatos nyelvész nem 
ítélhet ily általánosságban s ily apodictice, különösen ha csak pár 
hónapig s egy-két helyen néhány személlyel érintkezett a nyelv 
megfigyelése czéljából. — Művének függelékében Weske egy kis 
statistikai kimutatást nyújt a cseremiszek létszámáról és a külöm
bözö kerületekben való megoszlásukról. Összes számuk körülbelől 
300,000, tehát a mordvák után — kiknek száma közel egy millióra 
rúg — ők a legnépesebb faj a keleti ugorságban. A harmadik 
helyen szám tekintetében állanak a votjákok, kik Florinszkijnek 
1874-ben adott kimutatása szerint 251,000-en vannak. 

MUNKÁCSI BERNÁT. 
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