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A Nyelvtudományi Közlemények jövendőbeli programmja. 
1878-ban, midőn Budenz József vette át a Nyelvtudományi Köz

lemények szerkesztését, a folyóiratnak munkakörét, mely ezelőtt 
tágabb volt, meg kellett szorítani, mert a Budenz irodalmi s egyetemi 
működése által fölvirágzó ugor nyelvészet mindig nagyobb tért kivánt 
s ezt egyebütt nem kaphatta, mint a Ny. Közleményekben. 

Azóta azonban a hazánkbeli ugor és altáji nyelvészet annyira 
megtermékenyedett, hogy a Ny. Közlemények tere is szűknek bizo
nyult. A bold. szerkesztő buzgólkodása s az Akadémia nagylelkű 
támogatása nagyobb-szabásií külön munkák kiadását tette lehetővé. 
Mig azelőtt Hunfalvy vogul s osztják könyvei a Ny. Közlemények 
egy-egy kötetét foglalták el, addig most Munkácsi votják s vogul, 
Halász lapp, Kunos török gyűjtései és Munkácsi Votják Szótára több 
testes kötetre terjedő külön kiadványok alakjában láthatnak nap
világot. Ennélfogva a Ny. Közleményeknek ma már csak a kisebb 
anyaggyűjtő és földolgozó munkálatok maradnak. 

Másfelől az Egyetemes Philologiai Közlöny, melyre bízva volt 
eddig a többi nyelvészeti ágaknak magyar nyelven való művelése, 
rendkivül terjedelmes tárgykörénél fogva —- mely magában foglalja a 
régi s újabb irodalmak történetét, a klasszikus régiségtant s egyáta-
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Ián a klasszikus nyelvek egész philologiáját, — kevés tért adhatott 
a tulajdonképi nyelvészetnek. Már pedig kívánatos, hogy pl. a hazai 
népfajokra való tekintettel megfelelő tért nyissunk a germán, szláv 
és román nyelvészetnek, — kivánatos, hogy tért adjunk a nálunk 
mindinkább kifejlő keleti nyelvészet művelésének, azonfölül mind
nyájunk okulására az általános nyelvészetnek is, melynek, a Steinthal 
és Techmer-féle folyóiratok megszűnése óta, amúgy sincs könnyen 
hozzáférhető orgánuma. 

Végül szükség van arra, a mit eddig majdnem teljesen elhanya
goltunk : hogy a külföldi nyelvészet fontosabb jelenségeit lehetőleg 
rendszeresen ismertessük. Tapasztalatból tudjuk, hogy nyelvészeink s 
kivált középiskolai professzoraink kevéssé ismerik a külföldi szak
lapokat s általában a virágzó szakbeli irodalmat, pedig ha időről időre 
figyelmeztetni fogjuk rá, a termékenyítő hatás bizonyára nem fog 
elmaradni. E czél elérésére szükséges, hogy folyóiratunk sokoldalú 
és érdekes tartalommal igyekezzék magának újabb s nagyobb olvasó
közönséget hódítani. 

Mindezen okoknál fogva a Ny. Közlemények ezentúl általáno
sabb körű folyóirattá fog válni, ámbár magától értetődik, hogy a 
magyar s ugor nyelvészet természetszerűleg meg fogják benne tartani 
hagyományos elsőbbségüket. Az előadottak szerint tehát folyóiratunk 
közölni fog : 

1. magyar s egyéb ugor s általában urál-altaji tárgyú értekezése
ket s anyaggyűjteményeket; 

2. germán, szláv, román, sémi s általános nyelvészeti mun
kálatokat ; 

3. esetleg ethnograpbiai, műveltségtörténeti, mythologiai érteke
zéseket, a mennyiben nyelvészeti eszközökkel dolgoznak (pl. a kultúra 
szavairól); 

é. biráló és tájékoztató ismertetéseket a nyelvészeti irodalomnak 
minden ágából; 

5. kisebb közléseket: szófejtéseket, magyarázatokat, nyelvészeti 
híreket stb. 

A folyóirat ezentúl negyedévenként fog megjelenni, 
még pedig márczius, június, szeptember és deczember 
elsején. Az egész évfolyam legalább harminca ívből fog 
állani s ára 3 fvt vagyis ö Ttorona lesz. Az előfizetés a 
Magyar Tudományos Akadémia könyvkiadó-hivatalához 
czímezendö. 



Az Ugor Nyelvek Összehasonlító Alaktanához. 
Budenz József hagyatékából. 

MÁSODIK RÉSZ. 

A z u g o r n y e l v e k szóragozása . 

I. Igeragozás. 

54. 8.*) 

Alanyra (meg tárgyra) mutató s z e m é l y r a g o k , — melyek 
többször egyszersmind birtokosragok (a névszón). 

Eleve is föl kell tennünk, hogy a szemólyragok eredetileg 
•csak encliticus személynévmások s így ez utóbbiaknak legalább 
-egyszerű alaptőjével egyeztek. Ebhez képest találunk is még teljes 
alakú személynévmást személyragnak használva, pl. a törökben 
1. ben, meri én, biz, miz mi, 2. sen te, siz t i ; mint ragok (özbég-
"tatár): 1. alirman, itermen, 2. alirsan, itersen, több. 1. alirmiz, 
itermiz, 2. alirsiz, itersiz (az oezmanliban már : 1. alirim, iderim, 
több. 1. aliriz, ideriz): e mellett azonban rövidült alakok is for
dulnak elő: pröet. 1. aldim, 2. aldifi, s ugyanily m, n mint 1. 2. 
birtokosrag (pl. hasim fejem, basifí fejed, basimiz fejünk, basifdz feje
tek) ; — noha azonban a személyrag akár még teljesebb alakú 
mintsem maga a különálló személynévmás, pl. több. 2. -sifiiz (e h. 
siz) az oszmanliban: alirsiniz — tat. alirsiz. 

Az ugor nyelvekben azonban a személyragok mostani alak
jukban sok esetben meglehetősen eltérők, sőt néha merőben külön
bözők a különálló személynévmásoktól, s gyakran többféle alakkal 

•) A kőnyomatú íveken 61. §. 
NYELYTUD, KÖZLEMÉNYEK. XXII ^ I 
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is jelennek meg, pl. a magyarban -k mint 1. szem. alanyi ragja 
(tudok, tudék, tudnék, tudjak) a különben 1. személyt jellemző 
-m ellenében; a mordvinban több. 2. ntt, E. -nk, és -da, E. -do, 
-de; a finnben több. 2. -nne' (bírt.) és -tte (al. rag). Ennek okát és 
magyarázatát a) abban kell keresnünk, hogy a ragokká vált sze
mélynévmások jellemző kezdő-mássalhangzói más hangtani hely
zetben (t. i. szóközépi és szóvégi helyzetben) estek az egyes nyel-
vekbeli általános alakfejlődés alá; — b) abban, hogy a személy
ragokúi használt névmástökhez még határozó vagy nyomatékosító 
ragok (még pedig előragok is) járultak, s a tisztán személykülöm-
böztető elemekkel összeszorulva, ezeknek eredeti alakjukat többé-
kevésbbé elváltoztatták vagy egészen felismerhetetlenné tették, pL 
mordM. ava^a e h. avaw-sa, avara-s« 1. birtokosrag névhatározó 
raggal; a magy.-ban, finnben -n 3. al. rag (vészen, éljen, finn eld-
köön e h. *eldköönsd). Természetesen a különálló személynévmások 
kezdőhangzói (a személykülönbségnek főkifejezői) sem maradhat
tak az ugor alapnyelv egysége óta minden egyes ugor nyelvben 
változatlanul; — s mindenek előtt ezeknek eredeti ugor alakját 
kell nyomoznunk, hogy magukat a személyragokat is, a tisztán 
személymutató elemekre nézve, az eredeti ugor alakban construál-
hassuk. 

a) I. szemólynóvmásnak jellemző kezdő és alaphangzója már 
az ugor alakban kétség nélkül -m volt; lásd a névmáskópzésről 
szóló 54. §.-ban: f. mind én (me mi), cser. men (me), votj. mon 
(mi), Ip. mon (mije) stb., csak magy. én (engem., enyém) *) de több. 
még mi. 

b) II. Személynévmás : déli-ugor : f. tiná (siná), te | cser. ten : 
te | mord. ton (tin) 

északi-ugor: m. te : ti \ lp. todn : tije [F. don : dij \ votj 
ton : ti | zürj. te : ti || oszt. nen: nen \ vog. nan : nan. 

E szerint jellemző hangzók t és n, — az utóbbi csak egyik ugor fő 
nyelvben, miszerint csak explosiva : nasalis-csere folytán keletke
zettnek látszik, s eredeti ugor hangzó az esetben dentalis e x p l o 
s i v a volt; csak az kérdés, ű-e vagy d ? 

) Vog. am (dm). 



54. §. ALANYRA MUTATÓ SZEMÉLYRAGOK. 419 

c) III. személynévmás (a mennyiben még a közönséges mu
tató névmástól eltérő alakja van); 

déli-ugor: mord. son ő : sin ők | finn hán : he (e h. sán : se) | 
(cser.-ben = mut. névm.). 

északi-ugor: lapp. sodn : sije | (zürj. votj. = mut.)jmagy. 'ő (övé) : 
ők || vog. tan, vogK. tav : tan | oszt. teu : teg, osztB. 
lu : li. 

E szerint itt is utolsó fokon dentalis explosiva a jellemző 
hangzó, csakhogy ez több egyes ugor nyelvben gyengülő fejlődés 
utján haladt. — A különbség a III. II. személyjellemzők közt tehát 
korántsem éles, sőt egészen elenyésző, — s erre nézve még az az 
expediens sem látszik elfogadhatónak, hogy az egyik, pl. a II. sze
mély jellemzője d volt volna (d : n szerint, a vog. oszt. nen után), 
a III. személyé pedig ű,1) — mert itt is van változatképen l (mely 
cZ-re mutat: osztBo lu, li), s végre a személynóvmások egyerede-
tűek a mutató névmásokkal, melyeknél a közelre- meg távolra
mutatás megkülönböztetése nem a dentalisban, hanem a magas
vagy mélyhangú önhangzóban rejlik; s meg kell jegyezni, hogy az 
ugor nyelvekbeli mutató névmásnak kezdő dentalis explosivája 
általában váltakozik n-vel, úgy hogy tekintet nélkül a közel- vagy 
távol-mutatásra, eredeti ugor kezdőhangzóúl lágy d-t kell fölven
nünk. Ha ennél fogva föl is kell vennünk, hogy a II. III. személy
névmások sem külömböztek eredetileg a kezdő mássalhangzójuk 
által, de mégis látjuk, hogy az ily biztosabb megkülömböztetés 
csakhamar létrejött egyik vagy másik (főleg a III.) személynévmás
tőn beállott hangváltozás által. 

II. szem. d (? d£) III. szem. d (? dj%) 
t n s (h,y) t l 

x) Cf. ad öl, asz, hét MUgSz. [Későbbi bejegyzés]. 
2) Vagy II. szem. t, lll. s? — NyK. XXI. 190. stb. «A III. 

személynévmás az ugor nyelvekben.» 

27* 
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5 5 . §.*) 
Egyszerű és (nyomatékosító) segédraggal kapcsolt s z e m é l y 

r a g o k . 

a) MordE.-ban egyes-számi 3. birtokosrag (nominativus ala
kon) : -zo, -ze, ellenben a többi casus-alakokon (a tisztán önhangzó-
végüeken is): -nzo, -nze = mordM. -nza, pl. mordE. kudozo háza: 
kudosonzo házában, kudostonzo házából = mordM. kutsinza, kut-
stinza; E. lismeze lova: lismestenze lovából. 

Ennek megfelelőleg a finn-ben : -nsa, -nsá (egyes- és többes
számi-rag: «-ja, -joh)) — a -h-n (s-n, f-n), a,z&z a teljesb 3. sze
mélynévmástővel (háne) egyező ragalak ellenében, pl. luonansa és 
luonahan (luonaan) nála, náluk, luoksensa és luoksehen (luokseen) 
hozzája, hozzájuk; kádestansa (kezéből) és kadestdhan (kddes-
tadn). 

b) MordM. -ntt, E. nk több. 2. birt. rag. — M. -da, E. -do, 
-de al. rag (pl. M. kutstintt, E. kudostonk házatokból — vanida, 
E. vanodo nézzetek) || NB. E. -nk e h. -ntk, -k többesjelölő 
(§. 50. B.) 

MordE. -nok, -nek, M. -nk több. 1. birt. rag. — M. -ma (de 
E. szintén -nok, -nek) al. rag, pl. E. kudostonok, M. kutsunk há
zunkból — M. kulitama halunk (E. kuldanok). 

Finn. -nne' (e h. -nde + ') több. 2. birt. rag — -tte (-tta, 
-ttd — diai.) al. rag, pl. luonanne' nálatok, ködesMmn^ kezetek
ből — tulette (tuletta) «venitis»; NB. déli Pohjanmaa dialectu-
sában a praet. és conditionalisbeli több. 2. ragalakot egyszerű í-vel 
ejtik vagy egészen el is ejtik a dent. explosivát, pl. saita (= saitte), 
tuWa tulitte, sanoosVa sanoisitte, sanoota v. sanoja = sanoitte, 
lupasi'a — Iwpasitte (lásd: Suomi IX, 284.) || v. ö. maa-tót: maidén 
(mai'en) és maitten gen. plur. 

Finn. -mmé* (e h. nme + ') több. J. birt. rag — szintén -mme 
(-mma, -mma) al. rag (v. ö. mordE.), pl. luonamme nálunk, kades-
tamme1 kezünkből — tidemme jövünk, tulimme jövénk, <— azonban 
déli Pohjanman-ban a 2. -ta f-'o^-nak megfelelőleg: -ma : muis-
tima emlékezénk (muistamma emlékezünk), muistaasima (muistai-
simme), lupasima igérénk (Iwpaamma Ígérünk). 

*) A kőnyomatú íveken 62. §. 
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c) Finn. -si (* -ti) egyes-számi 2. birt. rag helyett régibb ira
tokban előfordul nsi (lásd Suomi IX, 275) *): pl. 1714-ből: ole 
terve tultuansi (= tidtuasi) | tuoppas rauha tullesansi (= tulles-
sasi) ; 1733-ból (Maxenius : Loihtorunot) : tuo rauta-rukkaisens 
( = -esi) ; még most is van ennek nyoma Iiti-ben : ála anna hat-
tuans «ne add a kalapodat)) (hattuasi) \ sin tuvassans, sin kontis-
tans ( = sinun tuvassasi, kontistasi). E szerint pl. a mostani luonasi 
«nálad» régibb luonansi helyett való, illetőleg Huonati régibb *luo-
nanti helyett || v. ö. kolmas harmadik, e h. kolmansi (*kolmanti, 
tő : kolmante). 

d) Cseremisz, -na több. 1. birt. és al. rag (egyes-számi -m 
ellenében; több. 2. -da egy. -d ellenében), pl. kudona «házunk» — 
tolona «jövünk» (v. ö. mord. -nok : kudonok és finn tulemme). 

e) LappS. -« egy. 1. birt. rag (csak a nominativus alakon 
-m : accam atyám) pl. accestan atyámból, -tói, kojkosán ad me (v. ö. 
kojkosat ad te, kojkosas ad se) — ellenben al. rag m helyett -b : 
lokkab olvasok, Ub vagyok || a IpF.-ben birt. és al. rag csak m : 
lusam hozzám, lokkam olvasok, liim vagyok. 

IpS. -ne több. 1. birt. rag — ellenben -me és -be al. rag (leimé 
valánk, lokkabe olvasunk). |J IpF.-ben -mek birt. rag és al. rag, s 
ezenkívül még p al. rag (lokkap). 

Találunk tehát némely személyragalakban, a személynévmás
tővel egyező részen kívül, még megelőző n-t, még pedig egyaránt 
mind a bárom személy ragjaiban, miszerint az nem tekinthető 
személykülömböztető, hanem csak mutató, vagy a névmásban kife
jezett mutatást nyomatékosító elemnek. Nevezhetjük tehát ((nyo
matékosító segéd-ragnak». 

56 . 8.2) 

Nyomatékosító n-vel alakult személyragok vannak a fent 
említetteken kívül olyanok is, a melyekben maga az n, az egyes 
ugor nyelvek hangfejlődése következtében lappangásba jutott. 

a) Zűrjén, -d egyes sz. 2. birt. rag, pl. vokid testvéred (vok), 
purtid késed, sinmid szemed, doriéid tőled. — Tudva hogy a zűrjén 

) Setálá Áánn. 57. (Agr. sinun edestens, páansi, tulduansi). 
!) A könyomatú íveken 63. §. 
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nyelv eredetibb -nd-bő\ el szokta ejteni a nasalist (kid kedv = oszt-
kend \ ud- adni, nyújtani = f. anda-), de egyszerű d-t l-vé változ
tatni (sölöm : sydáme) : vokid helyett régibb vok-nd vehető föl. || 
NB. zürj. kojmöd «harmad» íkolmande), dor'ód- (frequ. dor-) sze
rint tkp. *voköd kellene, s csakugyan még tükröz is ilyen alakot a 
v o t j á k, pl. uíed dolgod, oskoned hited, hébered gondod (nem uzid 
vagy uiid, oskonid, keberid), tehát zűrjén ö-nek megfelelő e-vel — 
mely önhangzó szinezetben pedig még némi nyoma van a megvolt 
nasalisnak. 

b) Cseremisz: egy. 1. -m, 2. -d birt. ragok. Ezeket lehetne 
bár egyszerű (névmástövei egyező) ragalakoknak tekinteni (mint
hogy eredeti d a cseremiszben meg szokott maradni) — ha ezen 
ragok előtt a szótőnek végvocalisa nem változnék, a mi m, d hoz-
zájárultával külömben nem történik (pl. jumo ,isten'-től: acc. ju
tnom, jumum, tolo-d jönnek): 

1. jumem, 2. jumed | 3. jumozo 
1. kudem, 2. kuded j 3. kudo&o háza 
több. l.jumuna, Q.jumuda, d.jumust 
több. 1. kudona, 2. kudoda, 3. kudost. 

Ez alakok (jumem, jumed) pedig magyarázhatók régibb *ju-
monm, *jumond-ból, közvetítő *jamojm, *'jumojd-Ya,\ (v. ö. magy. 
tanojt: tanét; v. ö. finn neide e h. nende «nedv» MUgSz. 419. 
sz.; — v. ö. votj. penmit, pejmit = zürj. pemid, f. pimiá sötét); 
v. ö. magában a cseremiszben az < e d frequ. igeképzést, pl. tol-
(tolo-)-től tőled-, kodo- jhagyni'-tól: koded- (tolónd-, kodond- he
lyett, az utóbbi = mordM. kadind-J. 

c) Magy. -d egy. 2. birt. rag; pl. véred, fejed, házad, hozzád 
stb., — a mennyiben pl. véred épen úgy eredetibb *vérend helyett 
való, mint harmad, negyed == f. kolmante, neljánte; v. ö. még frequ. 
-d (köpöd-, rakod-) = ug. -nd; — ellenben egy. 2. al. rag -l 
(alszol, tudol, tudál, tudnál) — egyszerű 2. -d rag (d : l- változás: 
velő, álom, nyél, dobol, ölel). 

d) Magy. -nk több. 1 . birt. és al. rag (urunk [uronk, urank], 
kezünk [kezönk, -énkj — v a g y u k , -ónk, tudunk, tudónk, verünk, 
verőnk, -enk) — tudvalevőleg régibb -muk, -miik helyett való (vogy-
muk, vimadjomuk, uromk HBeszéd); — több. 1. al. rag még (tárgyi 
rag után) <uk, ük (<ok, Ők), pl. tudjuk, verjük, s ezekben -juk, 
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-jük régibb -javok, jevök-ve utal (v. ö. tudjátok, veritek e h. verjé
tek) ; s az ezekbeli -vok, -vök-ben a személymutató hangzó nyilván 
v (m helyett, v. ö. név, leves, nyelve stb., mi szerint a tudjuk-beli u 
épen úgy lett mint pl. nyúl, nyulat-b&n = mord. numtl, numolo) : 

urunk (uromk): *uromuh tudunk : *tudomuk 
kezünk (kezömk) : *kezemük verünk : * ver emuk 

-mmok, -mmök — -nmok, -nmök (v. ö. mordE. -nok, -nek) 

tudjuk (tudjuk) : *tudjavok : *tudjamok 
verjük (verjük) : *verjevök : *verjemök 

-mok, -mök (v. ö. mordM. -ma). 

e) Magy. -m, egy. 1. birt. rag: uram, kezem \ lovam, fe
jem; — ezenkívül -ra egy. 1. al. rag, a tárgyi igeragozáson kívül 
is: alszom (v. ö. 2. alszol), nyugszom stb. 

NB. 1. a megfelelő többes-sz. ragban (uramk, *uramúk) az 
előbbi pont szerint az m = régibb mm, ebből: n-m ; 

% a magyarban, szóközepén és végén, főleg akkor maradt 
meg m, ha megelőző consonanssal (l, r, j) érintkezett s arra tá
maszkodott, s maga e támasztó consonans nagyrészt elenyészett, — 
azaz m-hez assimilálódoLt, úgy hogy a mostani megmaradt m-et 
kettős mm előzte meg (v. ö. hármo, álmo, féléim, hím == vog. kajm ; 
szeme = f. silmá, csomó — f. solme, hom-lok — f. kulma, emel — 
vog. oszt. alm- stb.). •— E szerint uram (urama-i) = régibb *uramma-
nak vehető, a mi *uranma-ból lett; v. ö. urada = ered. *uranda 

Finn. -ni egy. 1. birt. rag: jalkani lábam, káteni kezem (ja-
•lassani, jalastani lábamban, -ból, luonani nálam stb.) — -nmi 
(v. ö. 2. birt. rag -si e h. -nsi, nti), — mert egyszerű -mi-nek nem 
kellett -m-vé változni, minthogy az m még nem került szóvégre 
(sydán e h. sydáme, pahin e h. pahimpa, onneton e h. onnettoma), 
v. ö. nimi, lumi, liemi stb.; — ellenben az -n al. rag (tulen jövök, 
•ölen vagyok) lehet = egyszerű -m. 
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5 7 . g.1) 

Személyrag nyomatékosító k (g).2) 

aj Magy. -k egy. 1. al. rag: tudok, verek, leszek | tudjak, ver
jek | tudék, verek, tudnék, vernék (v. ö. 2. tudol, leszel \ tudál, verél f 
tudnál, vernél). 

Zürjén-votj. tagadó-ige («nem» — v. ö. finn. en, et, ei; 
emme, ette, eivat a rendes igeragozással egyezőleg): 

Praesens: 
Zürj . 1. og set (nem adok) Votj. 1. ug sot 

2. on set 2. ud sot 
3. oz set 

zürjP. 
3. uz sot 

plur 1. og setö og setö plur. 1. um sotá 
2. on setö od setö 2. ud sotá 
3 . oz setni oz setö 3. uz sotá 

Praeteritum: 
zürj. 1. eg set (Udori) ig set Votj. 1. öj sot 

2. en set in set 2. öd sot 
3. ez set iz set 3. öz sot 

plur. 1. eg setö plur. ig Setö plur. \. óm sotá 
(P.ed)- 2. en setö in setö 2. öd sotá 

3. ez setni iz setnis 3. öz sotá. 

I t t tehát -g (csak votj. praet, -j) az 1. szem. ragja, még pedig; 
tkp . egyes-számi, noha a zürj énben a többes-számban is jár (a vot-
j ákban azonban om, öm), — de csak úgy, hogy a többes-szám a 
mellékelt igetőn van kifejezve (setö = votj. sotá). 

NB. A zürjén-votják tagadó igének többi ragozása lényegesen 
egyező egyéb igéknek prses. praet. a lakjaival : 

zürj . praet. 
2. on — v. ö. setan adsz, keran csinálsz | 2. en( in) — v. ö. setin, kerin 
3. oz — setas ád, keras csinál 13. ez (iz) — v. ö. setis, keris* 

1) A kőnyomatú íveken 64. §. 
2) Cf. pronomenképzés . 
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praet. 
2. öd — v. ö. sotid 
3. öz •— éoús 

plur. 1. öm — sotim (-mi) 
2. öd — sotidi 
3. öz — sotizi 

Ebből az látszik, hogy a közönséges egy. 1. személyalak, mely 
most ragtalan (zürj. séta, votj. soto adok | praet. seti, soti adtam), 
régebben a tagadó igéével azonos raggal bírt, azaz *setag, *setig, 
votj. *sotog, *éotig (*sotlj) volt, — vagyis hogy a ragra nézve 
ugyanaz a különbség volt az egy. és többes-sz. 1. személyalakok 
közt, a mely van a magyarban tudok ós a többesi tudomfk] közt. 

Ezen egy. 1. ragalakok (magy. -k, zürj. votj. -g) sehogy sem 
vihetők vissza az 1. szem. eredeti jellemzőjére, -m-re; — ezért a 
k, g-hen csak segédragot láthatunk, mely mellett a természetesen 
valaha megvolt tkpi személymutató m lappangásba jutott. Csak az 
a kérdés, vájjon a k (g) nyomatékosító az eredeti teljes ragalakban 
előtte állt-e a személymutató m-nek vagy utána? vagyis -k-m volt-e 
vagy -m-k ? A magyarban az m bizonyosan v-Yé gyengült, s így 
csakhamar -k-v vagy -v-k lett, s csakugyan akármelyikből válhatott 
könnyen -k, pl. tudok akár *tudokvg, *tudokv-ból (v. ö. mag : 
magva), akár *tudov-kB, *tudovka, *tudokka-böl. Az utóbbit már a 
zürj. votj. g, mely megelőző ng (mg)-ie mutat, teszi valószí
nűbbé ; — ezen kívül még számba kell venni, hogy a vogul a kü
lönálló szem. névmást is -k képzővel nyomatékosítja: v o g K . amk 
magam, nak magad, tak maga, több. mánk, nank, tank, vogB. 
dmki, nanki stb. — (v. ö. mordM. toka, saka, mordE. teke, seke 
ugyanez, ugyanaz | IpS. tatek ugyanez, tahkak hi ipsi); — végre 
hogy szintén a magyarban van még egy személyrag, melyben k a-
személymutató részt nem megelőzi, hanem követi (lásd b) alatt). 

b) Magy. <ik (-jsk, -jsk), egy. 3. al. rag: *) alszik, lépik (lép 
helyett) | eszik, iszik \ ennék (e h. enneik, ennejék), innék (innaik) ||' 
Göcsejben még hébe-hóba hallható pl. fáznaik (=fáznék), történ-
nejé'k (= történnék). A tkpi személymutató itt nyilván az i-ben fog
laltatik, mely -ja, -ji helyett való, vagyis a 3. birt. rag -ja, -je-Yel 

*) Nem refl., pl. lépik, állapik. 

V.ud 
3. uz 

plur. 1. um 
2. ud 
3. uz • 

votj. 
v. ö. sotod 
v. ö. sotoz 

- sotom (-mi) 
- sotodi 
sotozi 
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egyező. E szerint -ik = -j„ (js) -\- nyomatékosító -k (v. ö. vogK. 
tok, tav-k ő maga), pl. válik ebből: *válojok, válojk, válék, válik. 

NB. Az -ik-nek esetleges reflexív értéke (törik, hallik, szüle
tik) csak a tkpi reflexiv képzés lappangásánál fogva támadt (lásd 
18. §.) || NB. eszén : eszik \ aluszon, aludjon : aluszik, aludjék | 
adjon, legyen : adjék, legyek Debreczenben. 

Cseremisz. Tagadó-ige: 

1. om, 2. od, 3. og (ok), pl. og pokto nem hajt 
plur. 1. ona, 2. oda, 3. og (ok), pl. og poktep nem hajtanak 

cserM. 1. am, 2. at, 3. ak Conj. 1. énem, 2. éned, 3. eneSe 
ama, ada, ak enena, enéda, enest. 

Egyszerű 3. személyrag a cser.-ben -Üt), -£e (-s), több. -sí — 
s ennek a nyomatékosító k mellett megmaradt volna nyoma (-ék, 
-ks) ; — ezért a tagadó 3. szem. og (ok), a/c-ban csak 3. szem. ér
tékű csupa tőalakhoz járulhatott a k (o-k, a-k). 

NB. Az egyik cser. igeragozásban az egy. 3. prses. vöcalis 
végű, pl. pokto-tól (1. pöktem, 2. pökted), 3. poktá (több. pok-
tád) : — de nem igen lehet itt (a tagadó og, ok, ak szerint) ellap
pangott ragot (t. i. g, k-t) venni föl. 

58. §.*) Nyomatékosító -p (-b) az igeragozásban. 

A finn-ben a -pa, -pá (-ha, -bei) nyomatékosító encl. parti-
cula (sepá, jopa, miksipá — siksipá), különösen az akár csak gyen
gén kiemelt praedicatum-szóhoz szokott járulni (olipa impi ilman 
tytt'ó . . . | nousipa merestá miesi \ tulipa merestá Tursas, uros aal-
loista yleni \ Kalevala; 1. Finn gr. §. 33.). Innen gyengült vocalis-
sal -pi, mely az ind. praes. és concess. egyes-sz. 3. személyalak
jához gyakran hozzájárul, de kivált egytagú ilyen alakon rendesen 
előfordul: antaa vagy antaapi, conc. antanee v. -neepi j tulee : tu-
leepi | saapi (v. saa), kaypi (v. kay), juopi (juo) stb. Némely finn 
dialectusban ez a -pi az egy. 3. személyalakban egészen állandóvá 
vált, pl. é s z t andab, tuleb, saab, joob = antaapi stb.), parandab, 
valab, pezeb stb. (NB. [ep-olej, 'pole nincsen = f. eipá-ole); — s 
a nyugati-finnben is i lyenéi (-pá, -pá)-vei megtoldott alak teszi a 

) A kőnyomatú íveken 65. 



5 8 . §. NYOMATÉKOSÍTÓ -p (-b) AZ IGEBAGOZÁSBAN. 4 2 7 

több. 3. személyalak alapját: antavat adnak, antanevat, antoivat\ 
eldvdt, elivát stb. | tulivat = tulipa + t. , , 

NB. Déli Pohjanmaa-ban meg több. 3. muistaavat, tuloovat, 
löytádvat (egy. 3. tuloo, muistaa, löytdd), s más tájon meg az egyes 
számbán is rövid tővéggel: tulevi, antavi (tuleepi, antaapi he
lyett) || NB. a praet.-ban pl. tulivat mellett túlit is ; így az észt-ben : 
túlid és tulivad, jóid v. joivad (de praes. csak : tulevad, joovad). 

Lapp. l p F . praes., dual. 2. -hétté, 3. -ba: plur. 1. p, 2. bdttet. 
I p S . « -beten, 3. -ba; plur. 1. -be, 2. -bete. 

Pl. IpF.-ben a lokka «olvasni» igének ind. praesense: 

őgy. 1. loyam 
2. Zo/-afc 
3. lokka 

cf. praet. 1. lokkim 
2. to&fctA; 
3. io;-ai 

dual. 1. ZO/Í/ÍŐ 
2. lokkabdtte 
3. lokkek 

dual. loyaime 
loyaide 
loyaiga 

I p S . ece- szeretni: praes., dual. 1. ecera 
2. ecebeten 
3. eceta 

cf. praet., dual. 1. ecimen 
2. eciten 
2>.ecika 

több. 1. lokkap 
2. lokkabattet 
3. lokkek 

több. loyaimek 
loyaidek 
lokke 

több. 1. eceöe 
2. ecebete 
3. ece/& 

több. 1. eciwie 
2. eciíe 
3. ecm. 

Cseremisz, -te több. 3. (ind. praet.-ban = finn -vaí, -táíj , 
pl. ele vala: eZ'ete valának, toló jött: íofeve jöttek (f. túli : tulivat), 
kondeve hoztak (kantoivat), pokteve hajtottak. 

cserM.-ben: uzebe videbant, jüebe bibebant. 
cserM.-ben néha az ind. praes., több. 3. is -ebes végű,*) 

egyesszámi -es*) ellenében (tolebes : toles). 
NB. og-ul (finn. ei ole) : og ülep «eivát ole» | og p&kto nem 

hajt: og poktep nem hajtanak. 

*) Bed[eutet] ét. 
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59 . g.1) 
A tisztán alanyi, meg birtokos-mutató személyragok, a mint az 

egyes ugor nyelvekben egymás mellett előfordulnak. 

I. Finn. a) Birt. ragok: egy. 1. -ni, 2. -si (-nsi), 3. -nsa, -nsa; v. -h-n 
több. 1. -mme', 2. -nne', 3. « « « 

egy. 3. Savo-dial. -nsa h. -sek, pl. itsensa h. Hitesek «magát,magukat«. 

b) al. ragok: egy. 1. -n, 2. -í 3. —, -n (-nsa) 
több. \.-mme, 2. -ffe, 3. — (több. -t) 

meg: 1. -ma, 2. -ías (-'a).-

1. íiííew tb. tulemme praet. 1. íw&n tb. tulimme 
2. í«Z«i íwte&e 2. ftifo'í í^Ziííe 
3. tulee2) (tuleepi) tulevat 3. íwít tulivat (túlit) 

tb. tulima 2. íwZi'a 

Imper. (opt.) egy. 3. tulkokon, tulkahan (tulkahansa) 
több. 3. tulkohot tulkahat 

NB. praes. egy. 3. : fide- : íuZee (diai. tuloo), anta- : antaa, 
synty- : syntyy, mene- (marióö) : menee, sano- : sanoo, ampu : 
ampuu. 

NB. imper., egy. 3. -ma: Kalevala 36, 185. 171. 199. kunlie 
kuollut, kuolkahansa. 

II. Cseremisz, a) Birt. ragok: 1. -m, 2. -cl, 3. -zo, -ze 
több. 1. -na, 2. -da, 3. -sí 

pl. kudo: 1. kudem, 2. kudet, 3. kudozo 
kudona kudoda kudost 

jumo : l.jumem, 2. jumed, 3. jumuzo 
erge fiú: 1. ergem, 2. erged, 3. ergeZe 
old város: 1. oiam, 2. oZ#d, 3. ola£e. 

b) al. ragok: egy. \. -m 2. -d f-£, é) 3. —, s (-zo, -ie) 
tb. 1. -na 2. -da 3. (tb. -c^, ét, -ve' 

pl. pokto-, tolo-től: 

x) A kőnyomatú íveken 66. §. 
2) Cf. cser. toles, vp. tulehe-k! — On, ompi. 
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Ind. praes. 1. pöktem tolam több. 
2. pökted tolad 
3. pokta toles 

praet. 1. tolom tb. íoZna conj. 
2. ío£'wc íoZda 
3. tol'o toleve 

1. poktena tolona 
2. pokteda toloda 
3. poktad tolod 
1. tolnem tb. tolnena 
2. tolned tolneda 
3. tolneze tolnest. 

2. -í ffcj 3. -n^a, E. -wzo (és -só, 
III. Mordvin. 

•â ) Birt. ragok: egy. 1. -w (m) 
tb. 1. -nfe 2. ntt 3. -sí f-afc; 

E. -nok, -nek E. »& 
pl. E. kudoson, kudosot, kudosonzo 

M. kutsin, kutsitf kutsinza 
kudosonok, kudosonk, kudosost 
kutsink, kutsintt, kutsist 

NB. E. kudom házam: M. kudizd névhatározóval; kudozo 
háza: M. kudits (v. ö. Mord. Nytan. 21. §.) 

b) al. ragok : egy. 1. -n 2 . - t 3. —, -JWJ, E. -zo, -ze 
tb. 1. -ma 2. -da 3. (tb. -t), st 

E. -no/c, -we/í E. -do, -de 

pl. ind. prses. (kidi-, kulo- halni): 
1. kulan, 2. kidat, 3. ftwZí, tb. 1. kulitama-, 2. -tada, 3. -í/ií. 

E. kuldanok, kuldado, kidit, 
imper. 2. fttt^/í (E. kulok, kult) | 3. kuliza, E. kulozo 

tb. 2. kulida, E. kulodo I 3. kulist, E. kidost. 

Ind. pra?i 
egy. 1. ZcuZm E. kulin sódart E. sodííí 

2. M t kulit sódat sodU 
3. ftttlls *) kuloz, -os *) sodas sodaz, -aé 

tb. 1. kulima kulinek sodamd sodinek 
2. kulida kidide sodadd sodide 
3. /CMZISÍ kidost sodast sodast 

(soda- tudni) 

*) Egy másik praet.-tő (cf. [cser.] poktoso — a melybe belé
kerül poktéve); cf. vog. mines — alkfalmasintj mom. -ks. — NB. 
*kuloks-i = finn conditionalis [V. ö. Mord. Nytan. 28. §. 2.)]. 
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egy. pelim E. peliú tb. pelimd E. pelinek 
pelit pelii pelidá pelide 
pels felez, -eé peUt peleit (pele- félni). 

Imp. egy. 2. pelht, E. pelt; 3. peleza, peleze ; 
tb. 2. peleda, E. pelide ; 3. pelest, pelest. 

IV. Lapp. a) Birt. ragok: 

I p S . egy. 1. -n, -ni 2. -í 3. -s 
dual. — % -ten 3. -ska 
több. 1. -ne, -me 2. -te 3. -se 

1 p F. egy. 1. •m 2. -d 3. •8 

dual, 1. -me 2. -de 3. -sga 
több. 1. -mek 2. -dek 3. -sek 

pl. IpS. kojkosan hozzám, kojkosat, kojkosas; •— accam atyám; 
kaskabten inter vos, ecebska se ipsos (duos) 
lusame ad nos, lusate ad vos. 
accestane atyánktól | accestate \ accestase atyjoktól. 

lpF. jeccam magam(at) jecad magad jecas magát 
jeccame jecade jecasga 
jeccamek magunkat jecadek jecasek magukat 

giettasam, -sad, -sis kezembe stb. 

-samek, -sadek, -sasek \ lusam hozzám stb. 

b) Al. ragok: 

I p S . egy. 1.-6 2 . - / i ,— 3. —, -s f-ba 
dual. 1. -men, -n 2. -ten; -betéti 3. (dual. kan) ; -skan ; 
több. 1. -me; -be, -b 2. -te ; -bete 3. (több.); -se; -n. 

l p F . egy. 1. -m 2. -k, — 3. —, -s 
dual. 1. -me; — 2. -de, -t; -bátte 3. (du. ga), -sga, -ba, 
több. 1. -mek; -p 2. -dek, -bdttet 3. (tb.), -sek 

pl. IpS. ind. prses. 1. orrob 2. orroh 3. (orro) 
dual. orron orrobeten orróba 
több. orrobe orrobete (orroh). 
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ecib 2. ecih 3. eci 
ecimen eciten ecika[ n] 
ecime ecite ecien [ecin] 

Ind. prset. 1, 

Imper. egy. 1. ecom 2. ecoh 3. ecos (le- : lekus legyen) 
dual. econ ecoten ecoskafn] 
több. ecoh ecote ecose 

pl. IpF. ind. prses. egy. 1. loyam 
dual. 1. lokke 
több. 1. lokkap 

praet. egy. 1. lokkim 

2. loyak 3. lokka 
lokkabatte lokkába 
lokkabáttet lokkek 

2. lokkik 3. loyai 
dual. 1. loyaima loyaide loyaiga 
több. 1. loyaimek loyaidek lokke. 

I p F . imper. egy. 1. 
dual. 1. lokku 
több. 1. lokkop 

2. loya 3. lokkus 
lokke lokkusga 
lokkat lokkusek 

lekkus legyen, du. lekkusga, tb. lekkusek legyenek. 
NB. lekus (IpF. lekkus) : finn. antakoonj' sa], eláköön(sa). 

V. Votják. 
a) Birt. ragok: egy. 1. -m és <d (i) | 2. -d (<ed,id) 

több. 1. -mi j 2. -di 
egy. 3. -2 (<##, íz) 
több. 3. -#l 

pl. sinmistim szememből, sinmistid, sinmiétiz 
nila (nili) leányom | 2. uskoned hited, milid eszed 

3. sionez étele, niliz leánya, 
több. 1. bordistimi tőlünk, 2. -di, 3. bordistizi tőlük 

1. atajmi atyánk, 2. atajdi, 3. kuMmzi erejük. 
&; Al. ragok: egy. 1. f-g, jj 2. -tf 3. -z, {<&).*) 

több. 1. -mi (-m) 2. -dt 3. -zi 
prses. egy. 1. s'oío és ug (§. 57.) 2. sotod 3. s'oíô r és soíá 

több. 1. sotomi (sotom) 2. sotodi 3. éotozi 
Praet. egy. 1. soíí és öj stb. (lásd §. 57). 

(Imper. egy. 2. éot, tb. 2. s'oíö). 

*) Nomfen] verb[ale] -j — v. finn <aa, cf. illativus-végzet. 
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Zűrjén. 
a) Birt. ragok: egy. 1. -m és<öj, ej (P. ö, e) 2. -d (P. -t, -d) 3. -s 

több. l.-nim Q.-nid(P.-nit) 3.-nis 

pl. vok fráter: 1. voköj, (kiej kezem) 2. vokid 3. vokis 
elat. voksim vokéid voksis 

1. voknim 2. voknid 3. voknis 
voksinim voksinid vokíinis 

b) Al. ragok: 
egy. 1. [g] 2. -n 3. -s, ( < Ö ; . 
több. 1. -m 2. -nnid 3. -sní (-snis), (<iöni) 
(P. -m, raö; (P. -Í, ÍÖ )̂ (P. -sö) 

pl. praes. egy. 1. séta ós o# (§. 57) 2. s<?ta?i 3. seías és setö 
több. 1. setam setannid setasni és setöni 

(P. seíaí; (P. seíasö^) 

prset. egy. 1. setin és e#, i# 2. seííw 3. seíís 
több. setim setinnid setisni 

(P. sőítíj (P. setisö) 

NB. Z ü r j . - U d o r : v'ólim valánk, v'ólinnid valátok, völisnis 
valának. 

Imper. egy. 2. set, több. 2. setö.(P. setö, setöte). 

J e g y z e t , a) 

Zürj. birt. egy. 1. -m és <öj, ö — votj. -m és < á 
zürj. birt. egy. 2. -d, 3. -s = votj. 2. -d, 3. -z 
zürj. al. több. i. -m = votj. több. 1. -mi (-m) 
zürjP. al. több. 2. -í f-íö^), 3. -sö = votj. 2. -ál, 3. -zi 
zürj. al. egy. 1. -g, 3. -s = votj. egy. 1. g (j), 3. -z. 

Mindezeket tekintetbe véve, azt látjuk, hogy a zürj. birt. 
több. 1. -nini, 2. -nid, 3. -nis-böl csak -m, -d, -s = votj. -mi, -di, 
-^melyek pedig már többesi alakok, hogy tehát amazok -nimi, 
•nidi, -nisi (illetőleg zürjP. -nimö, -nitö, -nisö) helyett valók. Látni 
való hogy a -nini, -nid, -nis ragok előrésze ni olyan segédrag, me
lyet a zűrjén (csak a votjáktól különválta után) a végett alkalma
zott, hogy a nagyon elkopott többesszámi személyragokat (v. ö. 
setam — votj. sotomi) megkülömböztesse az egyes-számiaktól, me-

* 
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lyekkel egyenlőkké váltak volt. Ezen m-ben, tekintve annak csak 
többesítő értékét — (a miért nem lehet csak az egyéb ragok előtt, 
pl. -d, -di előtt lappangó nyomatékosító w-nek ismétlése) — fölis
merhető a zürj. si mutató névmástőnek több. alakja ni, miszerint 
-nim (-ni, -mi), -nid, -nis tkp. határozott (még pedig többesszámra 
utalólag határozott) személyragok (v. ö. a mordM.-ban a nóvhatá-
rozóval v. végaiticulussal kapcsolt birtokos-személyrag-alakokat). 

J e g y z e t , b) 

Z ü r j . al. rag. több. 2. -tinid == -d -f- nid (v. ö. zürjP.-ben 
még csak -t == votj. -di); — s szintígy a több. 3. -sni rag először 
is teljesebb -snis helyett való (v. ö. zürj.-Udor völisnis) = s -f- nis 
(többesi -s = votj. -zi, v. ö. zürjP. -sö); tehát több. 3. setöni is 
tkp. setö-nis. 

J e g y z e t , c) 

Z ü r j . al. rag egy. 2. -n — votj. -d (setan == sotod), mind
kettő = régibb -nd (*setand, éotond) —: s miképen magyarázható 
votj. sotod ellenében a zürj. setan, tekintve hogy külömben a zür-
jénben és votjákban cgyaiánt -d = ered. nd? •— V. ö. zürj.-votj 
zin, zin a MUgSz.-ban szag ez. alatt, 265 1.; v. ö. votj.^wzT, zürj 
j)on, pom vég; votj. zürj. pin «fog». 

J e g y z e t , d) 

Z ü r j . birt. egy. 1. (nominativus) <öj, ö, v o t j . <<í (i)-m 
nézve v. ö. v o t j . -mtá = -mtem (vormemtá bírhatatlan, kilimtem 
nem halló; zürj.-ben csak •töm)/ — meg zürj. votj. <.öj,aés m-re 
nézve * ) : IpS. -m és -n (accam és accestan). 

VI. Osztják, a) Birt. ragok: 
o s z t l r t . egy. h-m 2. -n 3. t (-1) 

dual. 1. -men 2. -den (S. <.in) 3. -den (<.in) 
több. 1. -u (<eu), 2. -den (<in) 3. -t (-1) 

(S. -tt̂ :, <euy) 
o s z t B . egy. 1. -m 2. -n 3. -Z 

több. 1. -u {<en) 2. -?i 3. -I 

*) Arra nézve t. i. hogy a nominativusban s a viszonyragos 
alakokban külömböző alakja van a személyragnak. — S. Zs. 

NYELVTUD KÖZLEMÉNYEK. XXII, 28 
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pl. o s z 11 r t. (kerap hajó) : 
egy. 1. kerabem 2. keraben 
dual. 1. kerabemen 
több. 1. kerabeu 
NB. ménem nekem 
dual. minemen 
több. meneva nekünk 
Surg. kara föld: egy, 

3. kerabet 
3. kerabeden 
3. kerabet 
tevét neki 
tineden 
teget nekik 

2. kerabeden 
2. kerabeden 
nefien neked 
nineden 
neneda nektek 
1. karám 2. karán 3. Zraraí 

dual. 1. karamen karin karin 
több. 1. karaiig karin karil 

o s z tB. 1. pogem fiam 2. pogen 3. poaeí 
1. pogeu pogen pogel 

2. -n 3. — 
2. -dm 3. (dual. -gen) 
2. -da (S. -c%; 3. (több. -t) 

2. -M 
2. -ía 

3 . — 
3. (több. -t) 

b) Alanyi ragok: 
o s z 11 r t. egy. 1. -ra 

dual. 1. -men 
több. 1. -u f<eu), 

(S. -u%, <.ew/) 
o s z t B . egy. 1. -m 

több. 1. <u 
pl. o s z 11 r t. (men- menni): 

prtes. egy. 1. mendam 2. mendan 
dual. mendemen mendeden 
több. mendeu mendeda 

(S. menleu%) (menlede-/) 
o s z t B . egy. 1. malem adok 2. malen 

több. 1. maZw 2. maieta 3. wai«í 
manlem megyek stb. 

egy. 1. mansem mentem 2. mansen 3. wan« 
több. 1. mansu 2. manseta 3. manset 

ment 
mendegen, 
mendet 
(menlet) 
mai 

Vogul, a) Birt. ragok : 
vogB. egy. 1. -m 

dual. 1. -men 
több. 1. <?t 

pl. (lü ló): 
egy. 1. lüm 2. Zwn 
dual. lumen lüen 
több. ZMW Zwerc 

2. -n 3 . -tó f-d, -<?j 

2. O r a 3. <ew 
2. <en 3. -nZ 

3. fe (neta, kumita, ajtá) 
lüen 
luanl 
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egy. 1. kvolem házam 2. kvoln 3. kvole 
több. kvolu kvolen kvolánl 

NB. manau nekünk, nánan nektek, tandnl nekik. 
(V. ö. oszt. meneva oszt. neneda oszt. teget, -l.) 

b) Alanyi ragok: 
vogB. egy. 1. -m 2. -n 3. -—• 

dual. 1. -men 2. -n (<en) 3. (dual.) 
több. 1. <u (<eu) 2. -n {<en) 3. (több. -t) 

vogK. egy. 1. -m 2. -n o. — 

dual. 1. -men 3. (dual. <a) 
több. 1. <.ov 2. -ne,*) <an 3. (több. -t). 

pl. vo gB. foZ- lenni): praes. egy. 1. ölem 2. ólén 3. oZi 
dual. olimen oleen ölei 
több. oüe?i oleen ölet 

prset. egy. 1. olsem 2. oZsere 3. oZs 
dual. olsamen olsdn oZs, 
több. oZ.m olsen olset 

Imper. 2. oin légy. 

v o gK. prses. egy. 1. ölem, 2. ölen, 3. oli 
több. 1. olov, 2. oline (ol rc<?), 3. ólat 

prset. egy. 1. olsem, 2. oZíen, 3. oZs 
több. olsov, olsan, olset. 

J e g y z e t . Vog. birt. al. több. 1. <u (eu) <ov = osztj. -u, 
uy (<eu) || v. Ö. IpS. egy. \. b és magy. több. 1. <uk (j-uk : 
tudjuk). 

J e g y z e t . Vog. birt. al. egy. 2. -n = oszt. -n. Vog. birt. al. 
több. 2. -n (-ne) = oszt. -da (ta), -de%. || v. ö. zürj. egy. 2. n = 
votj. -d (seton : sotod). 

J e g y z e t . Vog. birt. egy. 3. -ta (<ti), több. 3. -ni, -nel = 
osztB. egy. 3. -Z, több. 3. -I, osztirt. -t, -t. || v. ö. zürj. -nis vagy 
finn -nsa1

} -nsd\ 

*) Cf. finn -nne. 
28* 
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VII. Magyar, a) Birt. ragok: 

egy. 1. -m 2. -d 3. -ja, -je és <Ca, e 
több. 1. -nk(-mk) 2. -tok, -tök 3. -jok, -jök, -juk, -jiik és <.ok, ök, 

[uk, ük. 
pl. egy. 1. napom, 2. napod, 3. napja, kertje, ura, lova, keze; 

NB. akaratja és akarata, életi (életje) és éZeíe. 
több. 1. napunk, 2. napotok, 3. napjuk, kertjük, uruk, lovuk, 

kezük. 
b) Al. ragok: 

egy. 1. -m, -A; 2. - í ; /s^7 3. -n, <ik; — 
több. 1. -nk (-mk, -muk) 2. -tok, -tök 3. -nak, -nek; -k (tud-já-k) 

pl. egy. 1. alszom 2. ais^oi 3. alszon, alszik 
tudok tudol [tudsz] 

több. 1. alszunk alusztok alusznak stb. 
NB. birt., egy. 3. -ja, -je, pl. napja, érthető régibb: *napoja, 

*napol!a, *napola alakból || v. ö. osztB. -I, vog. (n)-l. 
birt., egy. 3. <Ca, e, pl. Zom, /ceee : *lova-jg, lova-ls; *keze-js, 

*keze-ls || lovát, kezét : *lovaj„t, *kezeje-t; 
több. 3. <.uk, ük, pl. lovuk, kezük: *lova-jttk, *lova-ltík, -vek; 

*kezejsk, * kezeink, -vsk. 
NB. al., egy. 3. -n (leszen, tudjon, éljen) : v. ö. finn -n(sa), 

-n(sd) ; kuolkahan(sa) ; vagyis -n e h. -nls, -nls; 
al., több. 3. -nak, -nek : v. ö. finn -nsa\ -«sa' (lp. -sek e h. 

-nsek),a, mennyiben -nak,-nek érthető régibb -n-lak, -n-ltk (=n-jsk, 
n-jgk) alakból. 

v. ö. tudunk (tudonmuk) : tudjuk (tudjBmuk, -vuk) 
tudnak (tudonl^k, -nj„k) : tudják (tudja-jBk). 

NB. több. 2. -tok, -tök s nem -dok, -dök.1) 
NB. al. egy. 2. -sz (tudsz, mondasz, versz) eredeti értékére 

nézve v. ö. prsesenstő: sz (lesz, tesz, vonsz stb., votják: -ék : 
todiéko = frequ. -sk) és v. ö. te vagy, te mégy. 

60. S.2) Tárgyszemélyre mutató ragok. 

Mind a három személyre való tárgyragok (az alanyi ragok 
mellett az igén) — még csak a mordvin-ban vannak meg, hol a 

l) Nur lautlich. — 2) A kőnyomatú iveken 67. §. 
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tárgyi igeragozás, legalább részben (egyes-számi alany mellett), a 
targyszemélynek egyes- vagy többes-számi voltát is megkülöm-
bözteti. (Lásd Moksa-Erza mord. nyelvtan 19—31. §. Nyelvt. 
Közi. XIIL). 

Praesens ind. 
(Csak alanyi raggal: ,tudok* 1. sodan, 2. sódat, 3. sodaj, E. sodi.) 

III. tárgyszemély II. tárgyszemély I. tárgyszemély 
egyes: , tudom Öt,* egyes : ,tudlak téged/ egyes : ,tudsz engem*. 

1. sodasa 1. sodata, E. sodatan 1. — 
2. sodasak 2. — 2. sodasamak 
3. sodasi, E. sodasazo 3. sodatensa, 3. sodasaman, 

E. -tanzat E. -samam 

tb . : ,tudom őket.' tb . : ,tudlak titeket*. tb.: ,tudsz minket*. 

1. sodasajná 1. (mon) sodatddáz 1. — 
E. -tadiz 

2. sodasajt 2. — 2. (ton) sodasamast 
E. -samiz. 

3. sodasiná 3. (son) sodatddáz, 3. (son) sodasamaz 
E. -tadiz E. -samiz. 

Prset. ind. 
(Csak alanyi raggal: ,tudék* 1. sodan, 2. sódat', 3. sodas 

E. soíítrí, 2. sodit', 3. sodaé.) 

III. tárgyszemély II. tárgyszemély I. tárgy személy 
,tudám őt* ,tudálak téged*. ,tudál engem*. 

1. sodajná E. sodija 1. sodajhten E. soditin 1. •— 
2. sodajt sodik 2. — 2. sodamajt 

E. sodimik 
3. sodazd sodize 3. sodajnsá sodinzit 3. sodaman sodimim 

(A teljes paradigmákat 1. Mordvin Nyelvtan 29—31. §§). 
Vogul. Csak al. raggal: III. tárgyszem. («őt»): 

Ind. prses. 
egy. 1. kietem vgK. 1. ketem 1. kietilem vgK. 1. ketilem 

2. kieten 2 . Zceíerc 2. kietilen 2. ketilen 
3. /ciefi 3. /ceíi 3. kietilá 3. ketitd 
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Ind. press. 
több. 1. kieteu vgK. 1. ketov 1. kietilu 

2. kieteen 2. ketine 2. kietilen 
3. kietet 3. ketet 3. kietidnl *) 

vgK. 

Ind. praet. 
egy. 1. kietsen 

2. kietsen 
3. kietes 

több. 1. Z^ísit 
2. kietsen 
3. kietset 

1. kietislem 
2. kietislen 
3. kietistd 
1. kietislu 
2. kietislán 
3. kietsánl 

egy. 1. ketsem 
2. ketsen 
3. /ceíes 

több. 1. ketsov 
2. ketsan 
3. ketset 

1. ketilov 
2. ketilan 
3. ketianel (ur-

[ganel) 

1. keteslem 
2. keteslen 
3. ketestá 
1. keteslov 
2. keteslan 
3. ketsanel. 

Imper. (egy. 2.) /cycme íoíeZn vidd ki őt ( í̂oí/i, íoíew vigy) | fcoí 
peseteln oldjad meg. 

J e g y z e t , kietitü és kietiánl-re nézve, v. ö. pi-től pici «fia» — 
«l, aj, Zeumi-tól: weía, ajtó, kumitá (neje, leánya, embere, férje). 

J e g y z e t . II. tárgyszem. (== III), pl. ndngen kietilem téged 
küldlek (Vog. föld 180. 1.) | ndngen át tar etilem nem bocsátlak 
179. | ndngen puilem foglak, tartóztatlak 181. n. lauilem áldlak 
122. | miiem adlak 124. vo gK. nagen uslov, ti teslov, ajteslov téged 
láttunk, etettünk, itattunk | nagen masteslov téged ruháztunk. 

J e g y z e t . I. tárgyszem. ( = al. rag) drcom pattén engem ej
tesz (Vog. föld 148) || (=111.) dnom kvone patmesta engem kihají
tott | v o gK. anem migta engem ad | anem at yanéilen engem nem 
ismersz | anem tuleslan engem befogadtatok. 

Osztják. Tárgyi ragozás nyomai az o s z tB.-ban: lu imel vtsle 
ő nejét vette (vis vett); la jos joulman luel yatsasle (megütötte őt, 
y^apnaTb ero) | ma liel arattel oltman vislam (a HXTJ cpa^y BCIÍXT. 
nepe^pajit) | luel eslale őt ereszti (esi-: csak al. ragozás: esll 
[eslilj) | v. mijila add (mija adj) | uslalan megismeritek őket 
(uéleta ismertek) | purindlalal tapossák őket. 

*) NB. ni s nem plur. t. — Tárgyrag után a plurális már 
csak szintén plurális személyrag által fejezhető ki. [Későbbi be
jegyzések.] 
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E e g u 1 y följegyzése : 
al . rag. 1. eutlem metszek III. tárgy. 1. eutlüem 

'% eutlen 2. eutlilen 
3. eutl 3. eutlile. 

O s z t S . (Castrén): ind. praes. 
•egy. 3. panlada*/ (oda teszi) — csak al. rag.: meni (nagyon) 
duai. 1. panladamen : menlemen 
több. 1. panladaw/ : menleuy 

NB. vog. kietilem, kietislem v. ö. osztB. eutlüem, vislam | vog. 
kietilu v. ö. osztS. panladau/ | vog. kietitd, kietistd v. ö. osztB. eut
lile, visle. 

E szerint III. tárgyszem. ragnak eredeti oszt.-vog. alakjául 
fölvehető: d — mely többnyire Z-vé vált, s egy esetben egészen el 
is tűnt (vog. kietidnl — v. ö. kietiPi \ kietsánl — kietistd). 

Magyar. A) II. tárgyszem.: tudlak,1) verlek (tudálak, veré-
lek | tudtalak, vertelek \ tudjalak, verjelek | tudnálak, vernélek) || v. ö. 
tudói, alszol (l mint II. szem. al. rag). 

NB. ragok rendje: -l-k (tárgy-alany). 

B) III. tárgyszem. tudja (tudi) —veri || * tudó-ja1 (tudo-la) — 
v. ö. napja || oszt. eutlile, visle. 

tudjuk verjük || *tudo-je-vuk\\ v. ö. oszt.panladauy, vog. kietilu. 
tudják verik || *tudo-jg-jok 
tudjátok veritek \\ *tudo-já-tok (NB. ja talán2) eredetileg 

«őket»). 
NB. Imper. tudja, tudjuk, tudják, tudjátok || *tudjo-ja, tudjo-

juk stb. 
verje (ind. veri), verjük, verjék (ind. verik), verjétek (ind. 

veritek). 
Erdy cod. zeressee (szeressé), vezessee (vezesse). 
b) tudá, véré || *e h. tudója, veréje 
NB. HBesz. ülutoa, mundoa, hadlava (olv. áva), feledeve, 

veteve (olv. éve) ; v- és -j- er. Z-ből. 
tudná, verné || e h. tudná ja, vernéje 

1) NB. a [nyilt magánhangzó, nem oj. 
2) ? — j a (cf. vog. td, 'a, osztj. -le) wol c a s u s ? 
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tudák, verek || *tudájok, veréjék 
tudnák, vernék || *tudnájok, vernéjük. 
Régi nyelvbeli példák (Révai 756, 752): vigasztalná]a, tehet-

neje, azt mivelnéje, mutatná ja stb. — hívná jak, mernéjek, megkeres-
néik és megfognájak stb. 

c) tudók *) (al. tudánk), verők 
tudnók (al. tudnánk), ver nők 

Régi alakok (Révai 759): akarná jak, — adnójok, látnójokr 

szeretnőjök, ennőjök stb. 
d) tudom, verení, tudjam, vei jeni, tudóm, verem tudnám, verném, 

tudod, vered, tudjad, verjed, tudád, vered tudnád, vernéd, 
*tudolm, *tudold. 
e) tudtam, vertem ( = a l . tudtam, vertein) || v. ö. d). 

tudtad, verted || v. ö. dj 
tudta, verte || v. ö. lova, vére 
tudtuk, vertük\\ v. ö. karancsvidéki palócz dohuk e h. dobjuk* 
tudtátok, vertétek 
tudták, verték 

f) tudatok, veretek \\ = al. 
tudnátok, vernétek || = al. 

(v. ö. tudánk, tudnánk e b. tudnók, tudók). 
J e g y z e t . A m o r d v i nban némely gerundiumhoz is járul

nak tárgyra mutató személyragok, a birtokos ragokéval egyező
alakban (§. 59.), pl. karmáé serftimin kezdett «engem himbálni*) |j 
(mord. E.) karmit maksmonk fognak «titeket adni» J vátnemsist 
• vezetni őket» (L. Mordvin nyelvtan §. 33, 2.). 

') *-ávok. 



A mordvin határozók, 
t ek in te t te l a finn nyelvre.*) 

E munkámban a finn nyelvre is tekintettel voltam, s azért egész
ben véve Budenz «Finn Nyelvtan »-ának mondattani részét válasz
tottam dolgozatom alapjául; onnan vettem a finn példák nagy részét. 
A mordvin nyelvre nézve forrásaim voltak : 1. Budenz «Moksa- és erza-
mordvin nyelvían» ; 2. Budenz József «Mordvin Közlések» NyK. V. ; 
3. Budenz J. «Máté evangélioma moksa-mordvin nyelven» NyK. XVI . ; 
4. Kunos Ignácz «Erza-mordvin nyelvmutatvány» NyK. XIX.; 5. F . J. 
Wiedemann «Grammatik der ersa-mordvinischen Sprache» Sz. Péter
vár, 1865; 6. Oőpa3n;bi Mop^OBCKOií Hapo^Hofi CJIOBCCHOCTH ntcHH 
«Mordvin Pésni» Kazán, 1882; 7. 06pa3ii;bi MOp;i,OBCKOH Hapo^noíi 
CJiOBecHOCTH CKa3KH H 3ara,n,KH «Mordvin Skazki» Kazán, 1883. Ezek
ből szedtem a mordvin példamondatokat. Még megemlítem, hogy a 
mordvin nyelv moksa dialactusából vett példákat minden jel nélkül 
hozom fel, az erza-mordvin dialeetusból vett példákat pedig röviden E. 
jellel különböztetem meg. 

Az összehasonlító nyelvészet kiderítette, hogy a testesebb 
casusragok, min t pl . a speciálisabb értékű hely viszonyragok erede-

*) E dolgozatot 1886-ban írtam. Ez évre ugyanis a budapesti tud~ 
egyetem bölcsészeti kara ily czímű ugor nyelvészeti pályakórdést tűzött 
k i : «A helyviszonyi casusok használata a mordvin nyelvben, tekintettel 
a finn nyelvre», Budenz többször buzdított, hogy dolgozzam át és ren
dezzem sajtó alá. Meg is kezdtem a javítgatást, de később közbe jött 
akadályok miatt abba kellett hagynom. Ez az oka annak, hogy az újabb 
mordvin közlemények nincsenek benne földolgozva. Azóta több évig 
hevert asztalfiókomban, majd Budenz asztalfiókjában, s Budenz már 
kiadására készült, midőn a halál utóiérte. Most némi javításokkal, pót
lásokkal megigazítva útnak eresztjük. Valeat, quantum valere potest^ 

St. J. 
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tileg postpositiók voltak, s tulajdonképeni helyviszonyt jelölő név-
ragokúl csak az általános locativus, lativus és ablativus alakjai 
tekinthetők. Az ugor nyelvek mai állapotában is postpositiók egé
szítik ki a casusalakokat, sőt részben már pótolják az eredeti egy
szerű viszonyítókat. 

A helyviszonyragok eredetileg csak térbeli viszonyt fejeztek 
ki, de azután átvitelesen sok másodlagos functiót végeznek; s az 
egyes ugor nyelvek gyakran ugyanazon különösebb viszonyokat 
különböző értékű ragokkal fejezik ki. így pl. a mord. inessivus 
-so, -se instrumentalis-féle v. eszközhatározó jelentéssel: ked'se 
kézben meg kézzel, a mit a finn nyelv az adessivussal fejez ki : 
kádella kézen v. kéznél és kézzel, s a magyar a -val, -vei raggal: 
kézzel. Mord. son korti Mojsejen sacomado ő beszél Mózes születé
sétől: f. hán puhuu Mooseksen syntymástá ő beszél Mózes születé
séből: magy. beszél Mózes születéséről. Ugyancsak a helyviszony
ragok szolgálnak a postpositiók képzésére is. 

A mordvin nyelvben hét helyviszonyi casus van, ú. m. 1. 
ablativus (partitivus), 2. translativus (praedicativus), 3. prolativus, 
4. inessivus, 5. elativus, 6. illativus, 7. allativus (dativus). Ezen 
hét rendes helyviszonyi casusalakon kívül előfordul még két hely
viszonyi casus, de már csak szűkebb körű alkalmazással; ez a két 
casus az általános lativus és locativus. E részben tehát a mord. 
nyelv szegényebb a finn nyelvnél, melyben legalább tíz rendes 
helyviszonyi casust lehet megkülönböztetni. Első tekintetre föl
ttinik a finnben található külső helyviszonyi casusalakok hiánya a 
mord. nyelvben, a melyeket sokszor kénytelen postpositiókksd pó
tolni; pl. finn pöydá-llá : mordE. stol vel'ksse asztalon, pöyda-ltá : 
stol' velkste asztalról, pöydá-lle : stol! veVkses asztalra. 

Vannak ezenkívül magában a mord. nyelvben is egymással 
váltakozó casusalakok és postpositiók egy és ugyanazon viszony 
kitételére. Pl. postufoks v. postufindi sivetksnes pásztornak szegő
dött; ocu varmane v. varmasta nagy szélben; kafto kizestd v. kizeti 
vest ulen két évben egyszer voltam; pikss v. piksti kundas kötélbe 
fogódzott lovit pramda v. prams er sinátoza jakalen mielőtt hó esett, 
mindennap oda jártam; üt lisemesta v. lisemá jotkstanap fölkel
tekor ; koza kadizá v. kona vastti kadizá a hol hagyta; corada v. 
coran kdtsta fiútól; art bajarti v. bajart' t'es menj az úrhoz; peilse 
v. peil marto késsel; vij marto v. vijnek erővel; panarsa T.panar-

L 
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neg v. panar marta ingben; avardemada v. avardemati v. avardema 
marta silmenza jakstergltst a sírástól a szemei megvörösödtek; sori 
tan rucanksa maksizd ő ezt egy kendőért adta: mon tan valfta ra-
majnd én ezt egy rubelért vettem; nalks liis v. nal latsa liis nyíl
ként repült. 

De viszont a finnel szemben a mord. nyelvben kétféle név
ragozást találunk, t. i. egy h a t á r o z a t l a n ós egy h a t á r o-
z o 11 nóvragozást. A mi a helyviszonyi cisusokat illeti, azok az 
egyes számban mind a határozatlan, mind a határozott alakban 
előfordulnak, a t r a n s l a t i v u s kivételével, mely csakis határo
zatlan alakban használatos; a többes számban azonban csak a 
határozott alak szerepel. Pl. mordM. armada kaldaugits betegség
től megsoványodott; urmat-ezda kaldaugits a betegségtől megsová
nyodott | td sajé psida koéks e mocsár hőségtől kiszáradt; ta sajé 
psit-ezda koéks e mocsár a hőségtől kiszáradt | son déelemada sd-
rdtksts ő fürdéstől megbetegedett; son aselemat-ezda sdratksts 6 a 
fürdéstől megbetegedett | pihés kundas kötélbe kapaszkodott; 
pikst-es kundas a kötélbe kapaszkodott || mordE. ve cide mejle egy 
nap múlva; te cident mejle e nap után | pureé vinado jon a méhser 
bornál jobb; te vinas ikeleú vinadoút jon ez a bor az előbbi bornál 
jobb | kalatne vedse érit a halak vízben élnek; kalatne vedent-esne 
(v. vedseút) érit a halak a vízben élnek | son saé gorodsto ő város
ból jött; son sas gorodont-este (v. gorodstont) ő a városból jött. 

J e g y z e t . A mord. nyelvben a melléknév mint jelző nem 
veszi fel a jelzett főnév viszonyragját, mint a finn nyelvben. 
A melléknév ragozása különben is csak néhány casusra szorítko
zik (translativus és elativus mint modalis). V. ö. Budenz: Mord. Ny. 
30. lap. 

I . Casusok használata. 

1. §. A b l a t i v u s . — Eredetileg általános ablativus, s az
után, részben a finn külső helyviszonyt jelölő ablativusnak meg
felelően, ablativ-féle h e l y h a t á r o z ó k kitételére szolgál (e kér
désre- «honnan ?»); pl. mon sajan pakéada (v. pakéat-ezda) a me
zőről jövök \ coras ilada sas a fiú máshonnan jött | E. pilg-aldost 
tolt vergedit lábaik alól tüzek fénylenek | E. coraé lijado saz a fiú 
máshonnan jött. 

V. ö. finn: kirja putosi pöydaltd a könyv leesett az asztalról | 
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tyttö meni kaivolta kotia a leány haza ment a kútról | ota kirves 
seinalta vedd el a fejszét a faltól (fal mellől) | palasi mereltá vissza
jött a tengerről. 

2. §. Az a b 1 a t i v u s-nak egyéb használatában már nagyrészt 
háttérbe lép a helyhatározó jelentés, s ilyen használatában hol a 
finn ablativusnak, hol az elativusnak felel meg. Ilyen átvitt érte
lemben való használata van az ablativusnak a következő ese
tekben : 

a) E r e d e t h a t á r o z ó kitételére némely távolodást v. el
válást jelentő szavak mellett, nevezetesen ilyenek mellett, mint: 
E. kardán megakadályozok, megtiltok, orgod'an menekülök, pelan 
félek, razd'an leszakítok, razdevan elszakadok, vanan őrizek, óvok, 
vizdiUgadan szégyellek, asodiks tejan eltagadok, vasolo messze, 
salava titkon; pl. son savé mondén (v. mon kdtsten) ő elvette tő
lem | E. tujirí mon sisem ovtso sokicadont elmentem a hét medvé
vel szántótól | E. vanodo prank sondenze (v. soúdedenze) óvakod
jatok tőle (tkp. óvjátok fejeteket, magatokat) | E. mazde p)dlsinze 
cinemnes lavkskenze mitől félti a cinem a fiait ? | E. poks aroldo 
pál'sinze, lávksin sáli kavaldo vansinze nagy sastól félti, madárfiat 
orzó héjától óvja | E. Mazi Damajde a-vasolo eras siseinpramo 
Karaz M. Damajtól nem messzire lakott a hétfejű Kafaz. 

V. ö. finn: vieraat lahtevát nyt meilta su vendégek elmennek 
most mi tőlünk | sain rahaa Paavalilta kaptam pénzt Páltól j var-
kailta otettiin rahoja a tolvajoktól elvettek pénzt | suojeli tavaransa 
varkailta lujilla lukuilla óvta a jószágát a tolvajoktól erős lakatok
kal | pelasti kanpungin vihollisilta megmentette a várost az ellensé
gektől | en kiella sinulta mitaán nem tagadok meg semmit sem tő
led | Siti kdtki avaimet lapsilta az anya elrejtette a kulcsokat a 
gyermekek elől | pieni tyttö pelkád koiraa a kis leány fél a kutyá
tól | koetti saláta rikostansa tuomarilta igyekezett a vétkét eltitkolni 
a bíró előtt | vaimo teki sen mieheltdnsd salaa az asszony a férje 
előtt titkolva (tkp. férjétől titkon) tette ezt || varjeli veljensá váhin-
gosta megóvta a testvérét kártól | kdtkee tavaransa vihollisten saa-
liinhimosta elrejti a jószágát az ellenségek zsákmányvágyától 
(v. elől). 

b) E r e d e t h a t á r o z ó kitételére ilyenek mellett, mint 
«vmivel fölhagyni, megszűnni» ; pl. son lotkaú kálin kundamda ő 
megszűnt halászni | trupkaso targamati pehnd lotkajht sdrddemda 
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a pipázástól a fogak megszűnnek fájni (v. ö. ablativus-gerun-
dium). 

A finnben többnyire elativussal: nyt mind lakkaan (herkedn) 
työstd most fölhagyok a munkával (elállók a munkától) | lakkaan 
kalaapyytámástá megszűnők halászni. De ablativussal is : herke-
simme keilasilta megszűntünk kuglizni (elálltunk a kuglizástól). 

c) E r e d e t h a t á r o z ó kitételére; jelöli azt a tárgyat, a 
melyről beszélünk, mondunk, gondolunk, hallunk, olvasunk, taní
tunk vlmit; pl. E. sori korti coranzo kulomado beszél fia haláláról [ 
E. tondet jovtan toso te rólad azt mondom ott | E. meze ton jovtat 
azedet mit mondasz magadról ? | E. marin tede hallottam róla | E. 
meze tin arsiiado te lomande mit gondoltok erről az emberről? | 
E. ezideli lovnok vojnado nem olvastatok a háborúról? | E. kevst-
leét se jovkstodo erről a történetről kérdezősködtek | E. altaz mak-
somodo tenk megígérte, hogy ad nektek | E. tonavts minek lamodo 
sok mindenre tanított minket | E. Mojsejen sacomado M. születé
séről | E. Aravijan pustinaso jevrejtnenen nevtez cudatnede az ará
biai pusztában a hébereknek mutatott csudákról. 

A finnben ezt a functiót az elativus végzi; pl. hán puhuu vii-
meisestd sodasta az utolsó háborúról beszél | ei hán sinusta mitaán 
virkkanut nem szólt te rólad semmit | mind en ajattele hánestá 
hyvaii nem gondolok róla jót | Mooseksen syntymástá Mózes szüle
téséről. 

d) O k h a t á r o z ó kitételére; jelöli különösen az indító 
okot is; pl. urmada (urmat-ezda) kald'augits a betegségtől megso
ványodott | ta sdjs psida (psit-ezda) kosks e mocsár a hőségtől ki
száradt | psit-ezda kajdzá oronts a hőségtől (a hőség miatt) leve
tette a subáját | javidemat-ezda asez masto kortamo az ijedtségtől 
nem tudott szólni | jnzimt-ezda asen molu az esőtől nem mehet
tem | robotada sizen elfáradtam a munkától | ta vinat-ezde Íreden 
e bortól megrészegedtem | vajgelents-ezda vorgedema a hangjától el 
kell szaladni | E. cuvto rastamodo sodavi a fát gyümölcséről isme
rik meg | E. mandodo cini bottól szalad | E. kecan tede örvendek 
rajta | E. ukstaét pelemde félelemből kiáltottak | E. avol ancak 
ksede Siv uli loman nemcsak kenyérrel él az ember | E. pazdo te 
tejevi ez istentől tevődik (ez isten által történik). 

A finnben elativussal: hán suuttui yhdestá sanasta meghara
gudott egy szó miatt | mies viettiin varkaudesta linnaan az ember 
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lopásért a várba vitetett | vapisee vilusta reszket a hidegtől | lapsi-
sta on aina vaiva a gyermekek miatt mindig baj van | kuoli kirveen 
haavasta meghalt egy fejszesebtől | iloitsen onnestasi örvendek sze
rencséden | höyhenistddn lintu, tavoistaan mies tutaan tollairól meg
ismerik a madarat, szokásairól az embert | sanasta miestd, sarvesta 
hdrkda embert a szaváról, ökröt a szarváról (km.). 

Az ablativus csak azt az okot jelöli, a mely miatt valami 
n e m történik*); pl. laiva ei pddssyt jdiltd a hajó nem jutott átal 
a jégtől | en tohdi isdltdni nem merek az atyámtól | ei nukkunut 
murheelta nem aludt el a bútól | lapsen itkulta ei diti saanut lepoa 
koko yönd a gyermek sírásától az anya nem nyugodhatott egész 
éjjel. 

e) Az a e q u i v a l e n s vagy a v é t e l á r kitételére; pl. mon 
tan valfta ramajnti én ezt egy rubelen (rubelért) vettem j jarmakta 
robotaj pénzért dolgozik | mon tonafnemda mezevik af saván én a 
tanításért semmit sem kapok | alasazen simdemda maksin kati-meze 
lovam itatásáért adtam neki valamit | ton kudu uskomdit maksin 
válj azért hogy téged haza vitt, adtam egy rubelt | E. ramams v. 
miksnems lamodo drágán (sokért) venni v. eladni | E. te mdzde asci 
ennek mi az ára? | E. trudica asci es pandomodo a napszámos 
megérdemli bérét (v. ö. ablativus-gerundium). 

A finnben elativussal és ablativussal teszik ki: rukiista sain 
viisitoista markkaa a rozsért 15 márkát kaptam | lehmistd pyydet-
tiin sata markkaa a tehenekért 100 márkát kértek | maksoin po-
jalle markan lidnen vaivastansa a fiúnak egy márkát fizettem fá
radságáért || annettiin kópéikká kappaleelta egy kópékat adtak da
rabjáért | kaksi viarkkaa hengeltd két márkát egy lélekért (lélektől) | 
tyttö sai viisikymmentd pennid pdivdlta a leány 50 pennit kapott 
napjáért. 

f) Valamiben g a z d a g , valamiben s z e g é n y-félék kitéte-
ére; pl. E. Mazi Damaj stqiav erva mezde, ansak sajen polado, 
pize vastado avul supav M. D. mindenben gazdag, csak elvett fele
ségben, kedves házastársban nem gazdag. 

A finnben elativussal teszik ki: mies on rikas hyvistd avu-
ista, mutta köyhti rahoista az ember gazdag erényekben, de sze-

*) V. ö. a magyar -töl-nek ilyen használatát, 1. A M. Hatá
rozók I. 264. S. Zs. 
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gény pénzben (arm an geld) | maa on köyhtynyt vdestd az ország 
elszegényedett népben. 

g) Közvetett e s z k ö z h a t á r o z ó kitételére; pl. pilkta (v. 
pilgedd) pouftaf lábával (lábánál fo*va) fölakasztva. — V. ö. finn : 
sokeata talutetaan kádestd a vakot kézen vezetik | vanki oli jalois-
taan seindssd kiinni a fogoly lábainál fogva volt a falhoz kötve. 

h) A b l a t i v u s - g e r u n d i u m : mon mdrgan krandasí us-
kemda (v. uskemdenza) parancsolom, hogy vigyék a szekeret | mon 
tonafnemda mezevik aj saván én a tanításért mit sem kapok | avar-
demada silmenza jakstert sírástói a szemei vörösek [ son dselemada 
sdrdtksts ő fürdéstől megbetegedett | son lotkas kálin kundamda 
ő megszűnt halászni. — Lásd alább. 

Megfelel neki a finn a b l a t i v u s - illetőleg e l a t i v u s - g e -
r u n d i u m : lapsen itkemdltd en voinut tulla a miatt, hogy a gyer
mek sírt (a gyermek sírásától) nem jöhettem || isa kieltdd poi-
kaansa Idhtemdstd az atya fiát eltiltja a menéstől | herkesi itkemdsta 
megszűnt sírni (a sírástól elállott) | herkesin kalaa pyytdmdstd 
megszűntem halászni. 

3. .§. A b l a t i v u s c o m p a r a t i o n i s ; jelöli azt a tárgyat, 
a melylyel valamit összehasonlítunk; pl. coras kolma kizista to-
nats, i at'ada lamo sodaj a fiú három évig tanult, s egy öregnél is 
többet tud | td tonada pdk sizes ez inkább fáradt el, mint amaz | 
dada láma makss, mizara antsen többet adott, mint a mennyit kér
tem | mon soúdedenza hurok packeden én nálánál hamarább érkez
tem | sembeda cebdr karandas, konan tis (v. sembeda cebdresta tif 
karandas) a legjobb szekér, melyet csinált | tdcien kundamas isak-
cen kundamada cebdrel a mai fogás a tegnapi fogásnál jobb volt | 
simmada ild mezevik af anaj azon kívül hogy igyék (ivásnál egye
bet), nem kér semmit | mirnda moúts kanesa semhogy eladjam, in
kább magam hordozom | mon soúdedenza lats sodaza én jobban 
tudom, mint ő | E. te vinas ikeleú vinadoút sede jon ez a bor az 
előbbi bornál jobb | E. od'uzanzo sede kurok kajinze ruháját igen 
gyorsan levetette | E. part, part ulnest Mazi Damaj sodamot jis-
menze, sede-jak part ulnest palanzo oduéanzo jók, nagyon jók vol
tak M. D. vőd lovai, annál is jobbak voltak inge és ruhái | E. Pur-
gine iúazoro pazon tejtereze Mazi Damajnen ponksto part ponkst, 
palado pal'at kannes Purgine isten leánya M. Damajnak a legjobb 
nadrágokat, s a legjobb ingeket hozta | E. Paz Jovon ikeldende-jak 
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sede pek supalgavtize, ikeldende-jak sede talanovsto tejize Isten 
Jóbot az előbbinél is inkább meggazdagította, az előbbinél is sze
rencsésebbé tette | E. sonzo rasti skotinanzo, narmonze iketdende 
kavst sede lamo tejevét az ő szaporodó marhái, szárnyasai az előb
binél kétszer annyian lettek j E. son lomande mejle vesemede prevej 
utneé ő az ember után valamennyinél okosabb volt. 

V. ö. finn p a r t i t i v u s c o m p a r a t i o n i s (a partitivus 
eredeti ablativus-értékével): mánty on koivua korkeampi a fenyő 
magasabb a nyirfánál j vési pysyi yhá siltaa ylempáná a víz mindig 
magasabban állt, mint a híd (a hídnál m.) | hán on entistánsa ter-
veempi ő egészségesebb mintsem előbb. 

J e g y z e t . Van még a finnben a fokozásnak egy saját
szerű módja, módhatározó-féle i n s t r u c t i v u s - a l a k o k segélyé-
Tel; pl. suuren suuri nagyon nagy | pienen pieni igen kicsiny. — 
A mord. nyelvben is találunk ilyenféle különös fokozást (lát
szólag genitivus-alakokkal); pl. E. Mazi Damaj sodamoi kudanzo 
páron part, bojáron bojárt ulneét M. D. vőd násznépei igen jók, 
igen úriak voltak. — V. ö. magy. «jobbnál jobb», «szebbnél 
szebb» stb. 

4. §. Az ablativus mint p a r t i t i v u s a részleges fogalmú 
t á r g y kitételére: 

a) Részleges tárgy (különösen nem teljes fogalmú igék mel
lett) : kantt es vinadit hozz a borodból (magad borából) | E. sas 
riveé, kundaé ojde jarsamo jött a róka, s kezdett a vajból enni (k. a 
vajat enni) | E. tede mejle yanaanskoj mastordont Altaé mastor me-
retne karmáét ezután a kánaáni földről A. föld kezdték mondani 
(a k. földet A. földnek k. m.) stb. (v. ö. fönt c) | E. jevrejtnenen se 
veddent simeme meré; se veddent simez, cumovt lomatne vese kulsest 
a hébereknek mondta, hogy igyanak abból a vízből; abból a víz
ből iván, a bűnös emberek mind meghaltak. 

V. ö. finn p a r t i t i v u s : kissa syö kalaa a macska halat 
eszik J miehet toivat hevosia a férfiak lovakat hoztak. 

b) Genitivus partitivus értelmében, különösen m e n n y i 
ség- v. m ér ték- je lentő szavak mellett: iasa láma pengada itt 
sok tűzifa (van) | ost perf lamo veleda a város körül sok falu van | 
kit kuvalmis lamo árkta náivi az út hosszában sok tó látható | son 
láma pengada neki sok fája van | son ker&a lomandenza neki kevés 
embere van || mizara toú alasaded (v. alasadne) hány lovad van 
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neked? | nild alasaden (v. alasana négy lovam van || E. kona min
denek? melyik közülünk? quis nostrum? 

A finnben szintén p a r t i t i vu s-sal: jorikko ihmisia egy 
sereg ember | iso joukko rahaa nagy rakás pénz | minulla on pivon 
táysi mar jója nekem egy marok bogyóm van | hánellá on paljo 
rahaa neki sok pénze van || hánelld on nelja hevosta neki négy 
lova van. 

J e g y z e t . Efféléket, mint «valamiben gazdag», «valamiben 
szegény» a mord. nyelv szintén a b l a t i v u s ( p a r t i t i vus)-sal 
fejez ki, eltórőleg a finntől, mely ez esetben e l a t i v u s t használ. 
(Lásd fent 2. §. f). 

5. §. T r a n s l a t i v u s . Eredetileg általános lativus, s azután 
a) Á l l a p o t h a t á r o z ó a mondat alanyára vagy tárgyára 

vonatkozólag, a finn e s s i v u s - n a k megfelelöleg; részben mint 
p r a e d i c a t i v u s némely nem teljes fogalmú igék mellett: pl. 
saldatks (v. saldatiks) sluias katonául szolgált | adu, íaftá at'an 
kudu dádátsen pali ingiks gyere, elviszlek az öreg házába anyád
hoz vendégül | E. vl'ezan mon jioksoks legyek én nagyúl (első-
szülöttül). 

b) Czél- és v é g h a t á r o z ó , különösen mint p r a e d i c a 
t i v u s a (denni, válni, tenni, mondani, vélni»-féle nem teljes fo
galmú igék mellett, s ilyen használatában tökéletesen megfelel a 
finn translativusnak. Pl. td uzlr-kdckiks ez fejsze-nyélre való | pos-
tufoks sivetksnes pásztornak szegődött | son teind márks saldatks 
ulemda ő nekem parancsolta, hogy katonává legyek | robotnikesta 
.kupeceks arás napszámosból kereskedő lett \ al'aks vaststa bajarks 
arad parasztból (p. helyből) úrrá lett | mon son saldatks tiená ón őt 
katonává tettem | popoksta (popoks siste) saldatks tiená papból 
(papságból) katonává tettem | min son tisamaz sakolks ő minket 
sólymokká tesz | E. poksoks vel'avs nagygyá változott | E. mon seste 
odov vel'meé od-coraks vel'avtan én akkor újra föléledve új-emberré 
változom | E. vese kudonk-cink kulovoks vetavtoz varrna melga pon-
zavsin egész házatok táját hamuvá változtatva a szél iránt elszó
rom | E. son kulovtnen tusto peleks kepédéi kovja sravtinze ő a ham
vakat sűrű felhővé emelve szerte-széjjel szórta. 

c) M ó d h a t á r o z ó : son moksiks kortaj ő mordvinúl (mok-
sáúl) beszél | son stama lats kortaj ruziks, kodaná tatariks kortaj 
•ő oly jól beszél oroszul, mint tatárúi | stama loman, kona moksaks 
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kortamo lats af masti, af pickaj tein tolmacendi olyan ember, a ki 
mordvinúl beszélni jól nem tud, nem való nekem tolmácsnak [ 
nalks liis nyílként repült | son eraj koéá lomaniks ő gazdag ember 
módjára él | lomaniks asci emberül áll | E. pilg' aldost tolt pikster-
naé jondolks vergedit lábaik alól tüzek szikrázva villámokúi fény
lenek | E. pilest stereks sterdit, pilgest petkelks nalkit, pulost jud-
maks juvodit fülök orsóként fon, lábuk mozsártörőként tánczol, 
farkuk szórólapátként gabonát szór | ilaks E. liaks másképen. 

d) T r a n s l a t i v u s - g e r u n d i u m , részint mint t e k i n-
t e t-határozó: ta kerza teenza maksims ez kevés, hogy neki adjuk 
(um ihm zu gebén) | sondeenza kerza nedelati vest áncák molems 
neki kevés egy héten csak egyszer menni. — Lásd alább. 

V. ö. a) finn e s s i v u s á l l a p o t h a t á r o z ó kitételére; ré
szint mint á l l í t m á n y : pl. pienená poikana jo tunsin tuon mie-
hen már mint kis fiú (kis fiú koromban) ismertem azt az embert | 
tapasin hánet sarullisena szomorúan (szomorú állapotban) talál
tam őt | mind sinuna eri sinne menisi én, ha neked volnék (an deiner 
stelle), nem mennék oda || han on opettajana Helsingissii ő tanító 
Helsinkiben | pitivdt sen hdpednd szégyennek tartották. 

b) T r a n s l a t i v u s mint czó l - és v é g h a t á r o z ó , — 
főleg nem teljes fogalmú igék mellett p r a e d i c a t i v u s érté
kével. Pl. tule avukseni jöjj segítségemre | antoi rahaa lainaksi 
adott pénzt kölcsön | sovelias sotamieheksi alkalmas katonának \ 
löi lasin palasiksi az üveget darabokká ütötte || túlin sairaaksi 
beteggé lettem | rupee suutariksi beáll csizmadiának | luulin sinun 
hulluksi bolondnak véltelek. 

c) Translativus mint m ó d h a t á r o z ó : kirjoita kirjeesi suo-
meksi írd a leveledet finnül | riitelivdt vendjdksi oroszul vesze
kedtek || han elad herroiksi úri módon él (urak módjára). 

d) T e k i n t e t-határozó és t r a n s l a t i v u s-g e r u n d i u m : 
niin nuoreksi on hdnelld kijllin voimaa tekintve, hogy oly fiatal,. 
van neki elég ereje || kivi on raskas kantaakseni a kő nehéz hor
danom | mies on tietddksemme rikas az ember tudtunkra gazdag. 

J e g y z e t . A finn nyelvben a «tettetés» kifejezésére az ole-
ige mellett a part. praes. essivusa használatos; pl. tyttö on üke-
vindnsd a leány sírást tettet | han on kovin iloinen olevanansa ő na
gyon jókedvűnek tetteti magát. •— A mord. nyelv a tijan «tenni» 
igét használja e czélra, pl. mon tijan prea sarddiks én betegnek tet
tetem magam. 
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J e g y z e t . A véghatározó t r a n s l a t i v u s , midőn mint 
p r a e d i c a t i v u s szerepel: «valamivé lenni» stb., váltakozik 
az a l l a t i v u s (dativus)-sal; pl. postufoks sivetksnes és postu-
findi sivetksnes pásztornak szegődött. V. ö. még: lomaniks naivi 
embernek tűnik föl: finn han nayttdd ihmiselle v. ihmiseltd emberi 
képe van (sieht aus wie ein mensch) || son erdj kőzd lomaniks 
ő gazdag emberként (gazdag ember módjára) él: f. han elad her-
roiksi úri módon ól; — v. ö. némi jelentésbeli árnyalattal az ela-
tivus : han kdy herrasta elkel úrnak ; han kdvi rikkaan miehen po-
jasta ő gazdag ember fiának hírében állt (galt für den sohn eines 
reichen mannes). 

J e g y z e t . Azonkívül, hogy a translativussal más casusok is 
váltakoznak, a p o s t p o s i t i ó k , mint egyebütt, úgy itt is sokszor 
a casusalak helyébe lépnek. Pl. nalks liis és nal latsa liis nyílként 
repült (módhatár.). Erre nézve bővebben alább a postpositiók és 
adverbiumok tárgyalásánál. 

. 
6. §. P r o l a t i v u s lativ h e l y i r á n y i értékkel: moliht 

kigd mennek az úton | es prants ndjsi sama-varzamava maga magát 
látja a tükörben | td virgd jakamas pelks az erdőn át a járás félel
mes | misaris apák sott-ti, kolaj ulicava arnes a mig nem volt meg
kötve, mindig az utczán futosott | kosta krandasesa, kosta vedgd 
uskez hol szekéren, hol vizén vitték | ocu ervdndnts kockdravat 
panarinza, pilmanzavat sormanza, sur-preavat ozanza, kener-pa-
karga sormanza a nagy feleségének sarkig ér az inge, térdig a hím
zése, ujja végéig a ruhaujja, könyökig a hímzése | virgd jotas jav-
sez, pakéava jotas vdskiz, veleti suvad moraé az erdőn átment jaj
gatva, a mezőn át fütyölve, a faluba dalolva ment be | mon td vas-
tivajotan én ezen a helyen mentem át | af sodasa, mezama jotaj 
preavan nem tudom, mi történik velem j kolmova, niluva, kemengd 
sdzus háromfelé, négyfelé, tízfelé szakadt || E. sinst ardomstost ovt 
vergezt tondadeé virga argolit az ő vágtatásukkor a medvék, far
kasok megrémülve az erdőbe futnak | E. Mazi Damajen svad'bazo 
sisem-pfamo Kar azon paksava juti erva mezen stadanzo. jutkova 
M. D. násznépe a hétfejű Karaz mezején áthalad, mindenféle nyá-
ján keresztül | E. kudat-svatt es kudovast sralest a násznépek 
haza széledtek | E. jevrejtne se koske kijavant sirgaét moleme 
a héberek azon a száraz úton elindultak | E. poks virgaút 
a nagy erdőn át | E . pustlúavant a sivatagon át | E. pletuskan peva 
sodnomo kosár végére kötni | E. ci-pazos mon pira pesin, a kov~ 

29* 
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pazos pilge pesin, bokenevan valdo tescetne a nap-isten fejem 
végén, s a hold-isten lábam végén, oldalam mellett a fényes csilla-
gocskák | E. Mása psti sabllasonzo ked'-kirga vidga kedenze kavnesk 
kerinze M. éles kardjával kéz-fejig (csuklónál) kezét ketté vágta | 
E. znardo kuva juti Mazi Damaj sodamot mikor átal megyén M. D. 
vőd | E. kortlit jutkovast beszélnek egymással | E. vese kudonk-cink 
kulovoks vel'avíoz varrna melga ponzafsin egész házatok táját ha
muvá változtatva a szél iránt (szerint) elszórom. 

V. ö. finn p r o l a t i v u s , tiszta lativ helyirányi értékkel; pl. 
mind túlin merítse, mutia isáni túli maitse én tengeren jöttem, de 
az atyám száraz úton (tkp. földön) \juoppo kulkee seinitse a része
ges ember a fal mellett halad. — Főleg egyes névutók képzésére 
szolgál: alatse, ylitse, sivutse, ohitse stb. 

7. §. I n e s s i v u s , e l a t i v u s , i l l a t i v u s ; három belső 
helyviszonyi casus l o c a t i v , a b l a t i v , lat iv-féle h e 1 y h a t á-
r o z ó k kitételére (e kérdésre: «miben, miből, mibe»). Haszná
latuk, mint a finnben, úgy a mordvinban is nagyrészt correlativ a 
háromféle helyviszony szerint. 

a) Példák: ulen ossa, dncak aj táci voltam a városban, de 
nem ma | mon af ossa eran, a velesa nem a városban élek, hanem 
falun | E. vedse langstonzo oduZanzo sede kurok kajinze a vízben 
magáról ruháját igen gyorsan levetette | E. kujt mol'ema kisest en-
gamit a kígyók menő útjokban összezsugorodnak | son tori kudosot 
svad'ba nalkseme purni ő a te házadban násznépet gyűjt mulatni | 
E. loman kudoso, Ionian uli paroso kavanit az ember házában, az 
ember jószágában vendégeskednek j E. altaé mastorsont a megígért 
földön | E. rajsent Ujat erva kodat zvertnen jutksost guj-gak ulnei 
a paradicsomban mindenféle más állatok közt kígyó is volt | E. 
mon kiset kortamo karmán én a te helyedben ( = helyetted) be
szélni fogok || ton mon kutsta pantsamak te engem elűzöl a házból | 
keskavsta roz pájdri a zsákból kihull a rozs | kosta ossta sas, kolaj 
teink tusents mezevik mikor a városból jött, mindig hozott nekünk 
valamit | E. lejstent Ujat sisém skalt liét a folyóból más hét tehén 
jött ki | E. rajstent sinst paninze a paradicsomból kikergette őket | 
E . jismenze selmste tolt vergedit, sudo-varastost kacamo lisi lovainak 
szeméből tüzek fénylenek, orrlyukaikból füst jő ki || veles suvatama 
bemegyünk a faluba | arak ndima vasts állj olyan helyre, a hol 
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megláthatnak | E. Hét kardajs jakamo pakamo kimentek az udvarra 
(v. kivé) járni-kelni. 

b) stenaso nurgi a falon függ (seinássá) | E. sabansont avul' 
alasat az ekében (eke előtt) nincsenek lovak || stenasto a falról 
(seinástá) || pikss (v. pikst-es) kundas kötélbe (a kötélbe) fogott 
(kapaszkodott). 

J e g y z e t . Az inessivusnak érdekes használata van a követ
kezőkben : valf jarmaksa makss egy rubelt adott pénzben (ráhassa) j 
E. ki prokaza ormaso seredi, se lomaneút a velese, a gorodso, a li-
jaso koso a kirdit a ki bélpoklosságban megbetegszik, azt az embert 
sem faluban, sem városban, sem máshol meg nem tűrik. V. ö. finn: 
kan on vilutaudissa hideglelésben van. 

Az i n e s s i v u s , e l a t i v u s , i l l a t i v u s a finnben h e l y 
h a t á r o z ó k kitételére: 

a) hán asuu kaapungissa a városban lakik | hán on pidoissa 
vendégségben van | onpa hánessa aika mies egész férfiú van 
benne | hán on iloissaan örömében van (örül) | hán on vá-
syksissá el van fáradva | karhu on nakyvissá a medve látszó
ban van | kuun valóssá holdvilágban | sateessa, tuulessa eső
ben, szélben | lapsi ei ollutt ihmisissá a gyermek nem volt emberek 
közt | miehissd tömegesen | vieraissa látogatóban | poika on paime-
nessa a fiú pásztorkodik | on kalassa ( = kalaa pyytamássá) halá
szik || túlin myllystá kotia haza jöttem a malomból | mies palasi 
sodasta az ember visszatért a háborúból | myrsky sarki koko perán 
laivasta a vihar kitörte a hajónak az egész farát | valehtelijan sa-
nasta on koko arvo hávinnyt a hazug szavának minden becse elve
szett | työnteko ajaa pahat taipumukset ulos ihmisestá a munka 
kihajtja a rossz hajlamokat az emberből | minusta tulee pappi belő
lem pap lesz | suuri osa isá-vainajan tavarasta annettiin velkamie-
hille egy nagy rész boldogult atyám jószágából a hitelezőknek 
adatott | hán herási tainnoksistaan fölébredt az ájultságból | karhu 
katosi nákyvistá a medve eltűnt szemünkből | mies selkeni huma-
lastaan az ember kijózanodott (részeg állapotából) | reki viettiin 
sateesta vajaan a szánt az esőből a fészerbe vitték | kuka teistá 
tulee minulle apuun kijön közületek segítségemre [túli paimenesta 
pásztorságból jött | tulivat marjasta eprészésből jöttek || ménen 
kirkkoon a templomba megyek | alá johdata meitá kiusaukseen ne 
vigy minket kísértetbe | teen ovea tupaan ajtót csinálok a szobába | 
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poika tulee isdánsd a fiú apjára üfc | lapsi meni eksyksiin a gyermek 
tévelygőbe ment (eltévedt) | karhu joutui nákyviin a medve szem 
elé került (láthatóvá lett) | han tulee humalaan megrészegszik | toh-
ditko lahted tuuleen mersz-e elindulni a szélbe ? | í?/ítö menee her-
rasvdkeen palvelukseen a leány urasághoz megyén szolgálatba j 
menná keisariin a császárhoz fölmenni | menivát marjaan eprészni 
mentek. 

b) kirves on seinássá a fejsze a falon van | lakki on páássá 
kalap van a fejben | kala on ongessa a hal megakadt a horgon || 
otti kirveen seindstd levette a fejszét a falról j | pane sormus sor-
meesi tedd a gyürüt az ujjadra | mihin tárnán ripustan mire akasz-
szam ezt? — naulaan a szegre | opetus ei pysty háneen a tanítás 
nem fog rajta | rupesi työhön belefogott a munkába | lián tarttui 
minuun belém kapott (megragadott). 

8. §. I n e s s i v u s (külön), a) I n e s s i v u s - g e r u n d i u m : cer-
kavu molemsta satnen scasiná templomba menéskor azokat fölölti | 
samstin muind jöttömben találtam | E. mujinze sinst udomsto alvás 
közben találta őket | E. sinst ardomstost magtor zernez zerni vágta-
tásukkor a föld dörögve dörg J E. mon kedstet lamo a vesan: erva 
samstom anéak mesok sarazt én tőled sokat nem kérek: minden 
jövésemkor csak egy zsák tyúkot. — Lásd alább. 

V. ö. finn inessivus-g e r u n d i u m : sen kuulin tullessani ezt 
jöttömben hallottam | lasten nukkuessa voimme lukea mig a gyerme
kek alusznak, olvashatunk | olin kávelemássá sétálgattam (sótálás-
ban voltam). 

A finn nyelvtől eltérőleg használtatik az i n e s s i v u s a kö
vetkezőkben : 

b) M ó d h a t á r o z ó , s különösen e s z k ő zhatározó kitéte
lére, a mit a finn nyelv az a d e s s i v u s - s a l szokott kifejezni: 
kápa pilksa mezítláb | krandaso (nurtsa) jakaj szekéren (szánon) 
jár | lotkasa ujendi csónakon jár (úszik) | kit vajgelbesa uksnez az 
utat verszttel mérték | mon son lemsenze seriná én őt nevével kiál
tottam | peilsa kersan késsel vágok | kátsa amelaj kézzel merít | 
mon son mantsa piksiná megvertem őt bottal | vihtsa nelgezá erővel 
(erőszakkal) vette el | mon son valind lakáj vetsa leöntöttem forró 
vízzel | E. Pradija,! meri tenst Mása cora-valgejse elvégeztem, 
mondja nekik M. fiú (férjfiú)-hangon | E. Purgine inazoro paz pur-
gine kevsenze ledtadié, tolsonzo paltatadié, varmanonzo kulovonk-kak 
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jzongavsinze P. úristen mennykövével sújt benneteket, tüzével (vil
lámával) eléget, szelével hamvaitokat is szétszórja | E. kilden buka-
$ot sokamstonok mikor igás ökreiddel szántottunk | E. kuvai tago 
vide vaúks sedset kémei Vázon pocitajamonzo karmát sokáig megint 
igaz tiszta sziveddel imádkozva fogod az Istent tisztelni | E. Paz 
Mojsejnen morant langa odov palkasoút vackodeme meri az Isten 
mondta Mózesnek, hogy a sziklára újból üssön a bottal | E. ve 
lom.an sabanso luga soki egy ember ekével szántja a mezőt. 

V. ö. finn a d e s s i v u s , mint m ó d - illet, e s z k ö z-hatá-
rozó: lapsi tdyttad vanhempainsa tahdon Holla a gyermek örömmel 
teljesíti szüleinek akaratját | ihmeelliselld tavalla csodálatos mó
don | tulen mielelláni szivesen jövök | loi kirveellá kuoliaksi agyon
ütötte fejszével. — A cselekvés eszközét (de nem a külsőt) a finn 
nyelv néha az i n s t r u c t i vus-sal fejezi ki, noha az instructivus 
tulajdonképen nem e s z k ö z - , hanem m ó d-határozó: pl. mind 
náin omin silmin, mitd nyt kerron sajátszeműleg láttam, a mit most 
elbeszélek | yksin kasin egy kézzel. Eredeti locativus értéke érez
hető még ilyenekben : kesken közbe; aamuin reggel; muinoin régen 
{1. Finn Nytan, 88. L). 

J e g y z e t . A mord. nyelvben ilyenkor az i n e s s i v u s - s a l 
váltakozik a c o m i t a t i v u s és a marlita, E. marto (v. ö. finn 
kanssa) postpositio; pl. vijse : vijnek : vij marto erővel. 

J e g y z e t . A finn nyelv a vételár kitételére is adessivussal 
él; pl. ostin hevosen sadalla markalla vettem lovat száz márkán | 
sillá hinnalla kelpaa ottaa azon az áron elfogadható. De itt a 
mord. nyelv ablativust használ, pl. mon tan valfta ramajná én ezt 
egy rubelen vettem; (v. Ö. -inkssa). 

c) I n e s s i v u s - a l a k mint j e l z ő . Pl. sá-melda tisamazfka-
ponasa ajgirks azután egy szinű (tkp. egy szőrben) lovakká változ
tat minket | E. sast Savej lemse lómat' jöttek Savej nevű emberek I 
E. Paz vaksto tujeé satana Jov langs prokaza lemse orma noldas az 
Istentől elmenvén a sátán, Jobra bélpoklosság nevű nyavalyát bo
csátott | E. Sinajse zakonon maksomado a sinai törvény adásáról | 
E. esenze langso oduéanzo sack sezize a rajta levő ruháját széjjel 
tépte. — Az inessivus-alak egyenesen tőül van használva, a «való, 
levő» hozzáértésével; (v. ö. a magy. t ej b e-kás a-féléket). Ez ala
kok aztán többe3Ítve is használatosak: pl. E. vedsetne a vízbeliek ; 
mastorsotne a földbeliek v. a földön levők; ved langsotne a vízen 
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levők; (1. NyK. XIX. 128. 1.). — Egyéb p r a e d i c a t u m ú l álló 
határozó casus-alakok (részben többesítve is): pl. mon toselen (tosa 
ulen) én ott voltam | min t'asit-ama mi itt vagyunk | vest stand velet 
malaselen, pinetnen marájnd tivama egyszer oly közel voltam a fa
luhoz, hogy a kutyákat hallottam ugatni | véts vajgel-pen kelese 
a víz egy versztnyi széles (egy verszt szélességében) | tán kuval-
masa ily hosszú (ennek hosszúságában) | dsien kirkalmasa kút-
mélységű || E. sori toso ő ott (van) | sin tost ők ott vannak (tkp-
«ott-ak») | mon a sodasiú nej sin kosot nem tudom, most ők hol 
vannak. 

J e g y z e t . Nem csak az inessivus, hanem más casusok is 
(elativus, translativus, prolativus) szolgálnak ilyen jelzőül vagy 
prífidicatumúl álló határozó-alakok képzésére; E. velestan (= ve-
leste an) faluból való vagyok |E. te osstot-anok e városból (valók) 
vagyunk || jolmaks pinksten kigd kiskorom óta | E. son ikelen kon-
d'amoks sumbra velavé ő előbbiként (e. módon) egészséges lett | E. 
ez poksoksonzo mijéé maksize a maga nagyságát ( = nagyúl voltát) 
eladta || pilmauzavat panarinza, kener-pakargat oíanza, sur-preavat 
surildanza térdig (vannak, érnek) az ingei, könyökóig a ruha-ujjai, 
az ujja végéig a czafrangjai. 

J e g y z e t . Ál lapo t -ha tá rozó , melynek szava jobbadán 
f o k o z a t i ellentéttel való vagy képzelhető helyzetet jelent, a 
finnben adessivus (illet, ablativus, allativus)-sal készül; pl. palló 
on korkealla ilmassa a golyó magasan (magas fokon) van a leve
gőben | lehti on hiiren korvalla a levél egór-fülnyire nőtt | sairas oli 
huonoimmallansa a beteg épen legrosszabbul volt || kivi putosi kor-
kealta maahan a kő leesett magasról a földre j teen ty'óta seisoalta 
állva dolgozom | koira nieli oravan eldvdltd a kutya elnyelte a mó
kust amúgy elevenen || nousta korkealle, korkeammalle magasra, 
magasabbra emelkedni stb. — A mordvinban itt is az inessivus-
fóle határozó alakokat találjuk: son td suftt seresa jordaj oly ma
gasra hajít, mint ez a fa (e fa magasságában) | son sdn seresa jor
daj, konan seresa mon jordan ő oly magasra hajít, a mily magasra 
én hajítok. — V. ö. még -ska ezekben: véts vajgelpen kelesa (lásd 
fönt) és vett vajgelpeska kelets a víznek egy versztnyi a szélessége | 
E. pursez kajs poks tuvoska a malacz megnőtt nagy disznónyira |j 
son sáska vasts jordaj, konaska vasts mon jordan oly messzire 
hajít, a mily messzire én hajítok stb. (Lásd: -ska «-nyi», Mord. 
Nyelvtan 33. 1.). 

9. §. Az (elativussal alakilag egyező) i n e s s i v u s-alak főleg 
mint t e m p o r á l i s . Pl. kald'au kiste rossz útkor (bei schlechtem 



A MOKDVIN HATÁROZÓK. 4 5 7 

wege) | coras kolma kizista tonats a fiú három évig tanult | kafto 
kizestá pest ulen két évben egyszer voltam (itt) | kohno sista tisa 
három nap alatt megcsinálom | kohno sista (v. siskasta) kenri 
három nap alatt megérik | td pinksta son tesenza érán ez időben 
ő nála laktam | odsta kitlis fiatalon (fiatal korban) halt meg | kosta 
sas, esta ndiná a mikor jött, akkor láttam őt | E. sin erva ciste ve 
bratost turtov promsil't ők mindennap egy testvérükhöz gyülekez
tek | E. kona vestent a mely éjben | E. teke cistent ugyanazon a 
napon | E. son pek siredemazonzo eraé sireste kulos ő nagyon meg
öregedett, s öregen ( = öreg korában) halt meg | E. mon seste odov 
vel'meé od-coraks vel'avtan én akkor újra föltámadva új emberré 
leszek. 

J e g y z e t . Ide valók: ombicesta (E. omboceste) másodszor, 
kolmicesta (E. kolmoceste) harmadszor; v. ö. finn: ensiksi, toiseksi 
stb. De ablativussal is; pl. kolmiceda tisamaz gidiks harmadszor 
galambokká változtat minket | E. sinst ombocede samodost az ő 
másodszor (való) jövetelükről. 

J e g y ze t . Evvel a temporalis-alakkal váltakozik azután az 
általános locativus alakja; pl. ocu varmasta v. ocu varmane as ko-
dand molems Volgává nagy szélben (bei grossem winde) nem lehet 
a Volgán menni | iajtama irdazista v. irdazne ilyen sárban | kald'au 
kiste v. kine bei schlechtem wege; v. ö. finn essivus mint időhatá
rozó : tana vuonna, tana páiváná stb. — Lásd alább. 

V. ö. finn i d ő h a t á r o z ó k (essivussal, adessivussal, ines-
sivussal). Pl. tulevana vuonna jövő évben | keskiviikkona szerdán | 
onnen hetkiná a szerencse óráiban | tárná työ valmistui viitená vuo-
tena ez a munka elkészült Öt év alatt j | kuivalta sáállá száraz idő
ben (bei trockenem wetter) j sateella esőkor, esős időben | tuulella 
szeles időben | yöllá éjjel; hámárállá szürkületkor; talvella télen | 
ajallansa a maga idején | sillá aj álla az alatt | samalla ugyanakkor | 
tállá hetkellá e perczben | lapsi on kolmannella vuodella a gyermek 
a harmadik évben van || miná olin matkalla sateessa ja tuulessa 
úton voltam esőben ós szélben (az esőnek, szélnek kitéve) | kan 
kutoo verkon viikossa ő egy hálót kot egy hét alatt | kerran pái-
vássá egyszer egy nap alatt [ Tammikuussa. januáriusban | samas&á 
ugyanakkor (egyszeriben) stb. 

b) Ugyanezen inessivus-alakkal készül az i n e s s i v u s - g e -
rundium (1. alább). 
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10. §. E l a t i v u s (külön); a belső térre vonatkozás háttérbe 
lép, s inkább csak e r e d e t h a t á r o z ó-féle fanctióval használják: 

a) modamarista tif vina ( = modamarin vina) krumpliból csi
nált pálinka (krumpli-p.) | lovista loman tien (lovin loman t.) hóból 
embert (hóembert) csináltam. 

b) Valamely á l l a p o t b ó l kijövést jelent (v. ö. a finn dia-
lectusokban előforduló e x c e s s i v u s ) : pl. koéasta skudnajgats 
gazdagból szegény lett | robotnik-esta kupeceks arás munkásból 
kereskedő lett | alaks vaststa bajarks arás parasztból (paraszt hely
ből) úrrá lett | popoksta (popoks siste) saldatiks tiená papságból 
katonává tettem | serista alnenesta tiená magasból alacsonynyá 
tettem | ocusta jolma tien nagyból kicsinyt csináltam | aksasta 
rauckits fehérből fekete lett | nileste kavksa tiis négyből nyolczat 
csinált. 

c) E1 a t i v u s - a l a k mint m o d a l i s ; — részben á l l a p o t -
h a t á r o z ó - f é l e értékkel is; pl. videsta kortas igazán mondta | 
stana árast i árts, pita liez oly sebesen vágtatott, mintha repült 
volna | stama árásta liis, pita nal oly sebesen repült, mint akár 
egy nyíl | lámbesta scas melegen öltözött | aksinasta stak mosd ki 
fehéren | pokarávsta kerizá kivágta gömbölyűén ' ( = gömbölyűre) I 
E. kemeste erősen | E. sas son vidste sisem-pramo Kafaznen jött ő 
egyenesen a hétfejű Karazhoz | E. Purgine inazoro paznen-gak ista 
staposto sas P. úristenhez is amúgy meztelenül jött | E. takosto 
valahogy || tá sufts serista kasis ez a fa fölnőtt magasan | serista 
alnenesta tiená magasból alacsonynyá (tkp. alacsonyan) tettem | 
E. strt Jovon sumbrasto nejéé vese pek raduvast ők Jóbot egészsé
gesen (egészséges állapotban) látván, mindnyájan igen örültek. 

d) Á l l í t m á n y - r e s z e s : aksasta náivi fehérnek látszik. — 
Y. ö. translativus: lomaniks náivi embernek látszik. 

e) E1 a t i v u s-g e r u n d i u m : pálkstimsta sokirhná salin-
dhns feleselés után (miután feleseltek) a vakok (elkezdenek) vesze
kedni. — Lásd alább. 

V. ö. a finnből: a)pbytá o>i puusta tehty az asztal fából van 
készítve j tyhjástá loi jumala taivaan ja maan semmiből teremtette 
isten az eget ós a földet. 

b) poika hdi paimenesta a fiú pásztorságból jött | tulivat ka-
lasta halászatból jöttek | minusta tulee pappi belőlem pap lesz || 
miná tiden ongelta horgászásból jövök | herkesimme keilasilta meg-
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szűntünk kuglizni || tyttö túli kaupungista palvelijanta a leány a vá
rosból jött szolgálatból; stb. 

c) Finn m o d a 1 i s, ered. elativus (és ablativus): kovasti 
keményen | tavaüisesti közönségesen | kahdesti kétszer; kobnesti 
v. kolmasti háromszor; kolmannesti harmadszor | toisesti (toisti) 
másszor J enemmálti többnyire (1. Finn Ny. 39. 1.). — V. ö. A b l a 
t i v u s állapothatározó-féle értékkel: koira nieli oravan elávdlta 
a kutya elnyelte a mókust elevenen | teen työtd seisoalta állva dol
gozom; stb. 

J e g y z e t . A f. kahdesti, kolmasti stb. mennyiségre, számra 
vonatkozó adverbialis alakok; megfelel nekik a mord. kafkst, E. 
kavkst, kavst kétszer j kolmikst, E. kolmokst, kolmost háromszor stb. 
{Mord. Ny. 42. 1.). 

d) A l l í t m á n y - r e s z e s (ablativus és allativus): tuntuu 
kováit a keménynek érezhető (es fühlt sich hart an) | tyttö nayttad 
kauniilta a leány szépnek látszik (speciem prasfert, apparet) || Urna 
nayttad kauniille az idő szépnek látszik (mutatkozik) | hdn nayttad 
ihmiselle er sieht aus wie ein mensch. 

e) E l a t i v u s - g e r u n d i u m — lásd alább. 
Eltérő használatot találunk a két nyelvben a következőkben 

(v. ö. még az ablativusnál mondottakat) : 
a) «beszélni valamiről*) a finnben elativussal, a mord. nyelv

ben pedig ablativussal: hdn puhuu viimeisestd sodasta az utolsó 
háborúról beszél | E. son korú Mojsejen sacomado ő Mózes születé
séről beszél; — v. ö. 2. §. c. 

b) vapisee vilusta reszket a hidegtől | mies viettiin varkau-
desta linnaan az ember lopásért (lopás miatt) a várba vitetett. — 
Azon o k n a k kifejezésére, mely miatt valami nem történik, a finn
ben is ablativus áll, mint a mordvinban, 1. fönt 2. §. d. 

c) pidd hanta kiinni korvasta tartsd őt a fülénél fogva; a 
mordvinban ablativussal, 1. 2. §. g. 

d) nyt mind lakkaan (herkedn) työstá most fölhagyok a mun
kával (elállók a munkától) | lakkaan kalaa pyytámástá megszűnők 
halászni. De ablativussal is : herkesimme keüasilta megszűntünk 
kuglizni (elálltunka kuglizástól). — V. Ö. mord. a b l a t i v u s - s a l : 
son lotkas kaltn kundamda ő megszűnt halászni | trupkaso targa-
rnati pehnd lotkajht sdrddemda a pipázástól a fogak megszűnnek 
fájni; — v. ö. 2. §. h. 
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e) «Valamiben gazdag»-félék, a finnben e l a t i v u s - s a l , a 
mord. nyelvben a b l a t i v u s - s a l : mies on rikas hyvistd avuista, 
mutta köyhd rahoista az ember gazdag erényekben, de szegény 
pénzben || E. son supav efva mezen stadado, jarmakto ő gazdag 
mindenféle nyájban, pénzben; — v. ö. 2. §. f. 

J e g y z e t . A finnben az elativus (és ablativus) i d ő h a t á 
r o z ó értékkel is használtatik; pl. hamasta ikivanhoista ajoista 
a legrégibb időktől fogva | alkuviikosta oltiin elossa a hét kezdetén 
aratással foglalkoztak | kuukauden pddstá egy hónap múlva || kellő 
kuudelta aamulla nousin lukemaan hat órakor reggel fölkeltem 
olvasni; stb. — V. ö mord. ablativus ilyenekben: kolmiceda tísa-
maz guliks harmadszor galambokká változtat minket; (váltakozik 
vele: kolmicesta stb.). Egyébként a rendes temporalis, vagy körül
írás pótolja (1. a postpositiók- és adverbiumoknál). 

11. §. I l l a t i v u s (külön). Az illativus külön használatában 
is, úgy mint az elativuséban, már nagyrészt háttérbe lép a belső 
térre való vonatkozás. 

a) kais tus halért ment | inizis tus málnáért ment | vandi, 
véts molemsten, azisa holnap, mikor vízért megyek, megmondom 
(v. ö. finn láhiee vetta t. i. tuomaan vízért megy) | tdci bojáré as 
kutsa, mondind mozna numils molems ma az úr nincs itthon, lehet 
nekem nyulászni menni. — V. ö. -inksa: kals v. kalinksa tus 
halért ment | inizis v. inizinksa málnáért. 

b) E. melezet paro va nej kedved (v. kívánságod) szerint van 
im most (tkp. kedvedbe jó most) | E. melezenze tus kedvébe ment, 
indult;; stb. 

c) I l l a t i v u s-g e r u n d i u m : E. teste Purgine inazoro pa-
zoú tujemazonzo il'a listnek innen P. úristen elmentéig ki ne jöjj. — 
Lásd alább. 

V. ö. a finnből: a) menivát kalaan, marjaan mentek halászni, 
epret szedni stb. 

J e g y z e t . Megjegyzendő : kiiy vetta menj vízért, hozz vizet. 

b) hdn túli hyvülensa (hyville mielin) jó kedvbejött |j isá on 
hyvdllá mielellá az atya jó kedvben van (bei guter laune). 

c) I l l a t i v u s - g e r u n d i u m — 1. alább. 
12. §. A l l a t i v u s . — Eredetileg maga is lativ értékű post-

positio, azután — részben a finn allativusnak megfelelőleg — 
lativ-féle h e l y h a t á r o z ó k kitételére szolgál (e kérdésre: «mi-
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hez, minek, mire»): art bajarti menj az úrhoz | maksiz corasnen 
at'andi tonafnems adták fiukat egy öreghez (öregnek) tanításra | E. 
riveé mólé, mólé, Purgine inazoro paznen patkodé a róka ment, 
mendegélt, P. úristenhez érkezett | E. koda Purgine inazoro paznen 
•mol'd'ano mikor P. úristenhez megyünk. — Találjuk ott is, a hol 
belső helyviszonyt várnánk; pl. piksti kundas (v. ö. pikss kundaé) 
a kötélbe kapaszkodott | ozaét nurtti, tust injiks fölültek a szánra 
(beleültek a szánba), elmentek vendégségbe | veleti suvas moraé 
a faluba bement dalolva | kálin kundamsta vetti praé halfogás köz
ben a vízbe esett | son peli, sin vetti prajht fél, hogy a vízbe 
esnek. — A finnben i l l a t ' i vus-sal : pl. háti putosi veteen ő a 
vízbe esett; stb. 

V. ö. a finnből: laksivát pellolle elmentek a szántóföldre | 
meille tulee vieraita huomenna hozzánk holnap vendégek jönnek j | 
poika menee ongelle a fiú horgászni megyén | nyt on aika menná 
páiválliselle most az ideje, hogy ebédre menjünk; stb. 

13. §. Az a l l a t i v u s n a k egyéb használata a mordvin 
nyelvben: 

a) Czé l - és v é g h a t á r o z ó , a finnel egyezöleg különösen a 
t á v o l a b b i t á r g y kitételére, melyre az állítniányszó vonat
kozik, vagy a melynek érdekét illeti: d a t i v u s (részes határozó). 
E véghatározó némelykor lényeges részét teszi az állítmánynak 
( p r s e d i c a t i v u s ) nem te]jes fogalmú igék mellett (v. ö. trans-
lativus): pl. son sávé mon kátsten, asezá azinda mezendi elvette 
tőlem, s nem mondta, mire | uzirkaciksendi uskin fejsze-nyélnek 
hoztam | obetti pii fő az ebédre | pervaj tonaftizá sembá loman-
kálhnendi, tosa tonaftizá Siivataú haiti, i mekeli ton. narmin-kálti 
először minden emberi nyelvre tanította őt, azután megtanította 
az állatok nyelvére, s végre a madarak nyelvére || babáé korhtaj 
at'ati az anyus szó) az atyusnak | mon tet af azsa én neked nem 
mondom [ mon tejenze obmancik mérgen én őt csalónak mondtam | 
mon tet ervá snan neked feleséget ajánlok | son tein márks tozo mo-
lemda ő nekem parancsolt oda menni | son márks teest, lihtezaz tán 
(lihtemda, v. stobi lihtezaz) parancsolta nekik, hogy vigyék ki ezt | 
tein viziks morams szégyenlék dalolni | sondeenza kerza, nedelati 
vest áncák molems neki kevés, egy hétre (héten) csak egyszer 
menni | stama loman af pickáj tein tolmacendi ilyen ember nem 
való nekem tolmácsnak | mondein t'aftama alasaé af erüui, kuli af 
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pák ardi nekem az ilyen ló nem kell, ha jól nem fut | mondiná 
aram, sin sodasaz nekem úgy látszik, ők tudják | sondeenza aram, 
min íazk kenersamaz azt gondolja, minket itt utolér | kid sast, kut 
as, mondem sembá saka akár jöttek, akár nem, nekem mindegy | E. 
rivez meri Purgine inazoro paznen a róka mondja P. istennek | E. 
rivez inaldi tenze a róka kéri őt (könyörög neki) | E. tej teret pek 
trdanov, nesak knso tenze M. Damajen koras mirde mujeme leányod 
nagyon szerencsés, mert hol (lehet) neki M. Damajhoz hasonló 
férjet találni | E. vana kodamo son minek! ime, milyen ő nekünk! f 
E. seste uz P. inazoro pazon vijeze tem a sati akkor már P. isten 
ereje nem árt nekem (hozzám nem ér) || savk estit vedd magadnak [ 
af kenerf mar makss tein éretlen almát adott nekem | sembendi, kid 
saj son piilenza, kazi mezevik mindenkinek, a ki hozzá jön, aján
dékoz valamit | E. mon tent lamo paro tejan én neked sok jót 
teszek | E. kodamo paro tejat ton monen mi jót teszel te nekem | E. 
Mazl Dáma) riveznen mesok sarazon tarkas mesok iuzat kiskat kucs 
M. D. a rókának egy zsák tyúk helyett egy zsák rőt kutyát kül
dött || postufindi sivetksnes pásztornak szegődött | popindi tiená 
pappá tettem (őt) | kockask golovandi bírónak választottuk. 

V. ö. finn allativus mint v é g h a t á r o z ó (dativus) : annoin 
leipáá ke?-jalaiselle adtam kenyeret a koldusnak | lupasin hánelle 
rahaa Ígértem neki pénzt | isa toi makeisia lapsillensa az atya édes
ségeket hozott gyermekeinek | sanoo kuninkaalle asiansa mondja a 
királynak a maga ügyét || kun tárnán armo-työn teit minulle hogy 
nekem ezen irgalmasságot tetted | ei muuta parempaa paikkaa 
ollut vieraiUensa nem volt más jobb hely vendégei számára || tárná 
ei kelpaa minulle ez nem jó (nem alkalmas) nekem | ei se takki si-
mdle soui ez a kabát nem illik neked | kuorma on raskas nuorelle 
hevoselle a teher nehéz a fiatal lónak || ole atmelias köyhille légy 
kegyes a szegényekhez (a szeg. iránt); stb. 

J e g y z e t . A «valamivé lenni» stb. félékkel álló allativus 
váltakozik a t r a n s l a t i v u s - s a l (1. 5. §. b) alatt): pl. pos-
tufindi és postvfoks aráé pásztorrá lett. — V. ö. még: tá uzir-
káciks (v. káckiks) ez fejsze-nyélre való (Ha Tonopmije) és: 
uzir-káciksendi uskin fejsze-nyélnek hoztam | stama lomaú af 
pickáj tohnaeendi ilyen ember nem alkalmas tolmácsnak (tol-
maciks) : f. tárná lauta kelpaa pöydáksi ez a deszka jó (al
kalmas) asztalnak | sovelias sotamieheksi alkalmas katonának || 
hán kelpaa siihen virkkaan ő alkalmas arra a hivatalra | lián ky-
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kenee vaikka mihin ő tehetős akár mire | tökein sovelias v. sopiva 
erre alkalmas | kelvoton sota-palvelukseen alkalmatlan a hadi szol
gálatra || tulla apuun és avuksi segítségre és segítségül jönni. 

b) jaksamti tirnaj reszket a hidegtől | javidemati tirnazus az 
ijedtségtől elkezdett reszketni | avardemati silmenza jakstergetst 
a sírástól (tkp. a sírásra) szemei megvörösödtek | trupkaso targa-
mati pehnd (pejhná) lotkajht sárádemda a pipázástól a fogak meg
szűnnek fájni. — Váltakozik vele az a b l a t i v u s : avardemada 
silmenza jakstert sírástól a szemei vörösek; stb. (1. 2. §. d) alatt). 

V. ö. a finnből e l a t i vu s-sal: vapisee vilusta reszket a hi
degtől | kuoli kirveen haavasta meghalt egy fejsze-sebtől. — Az ok, 
mely miatt valami nem történik, a b l a t i vu s-sal, 1. 2. §. d. — 
Végül i l l a t i v u s-sal: naántyi nálkáan az éhség miatt össze
rogyott | kuoli nálkáan éhen halt. 

c) T e k i n t e t-h a t á r o z ó : ton nolat robotamati rest vagy a 
dolgozásra | son t'ozdená laskemati ő könnyű a futásra (zum lau-
fen) | son nengá kaldau molemati ő még gyenge a menésre (cjia^t 
H^TH) I son nengá od ervájamati ő még fiatal a nősülésre (1. Mord. 
Nyelvtan 93. 1.). 

V. ö finn: tytt'ó on paha tavoillensa a leány szokásaira rossz | 
poika on hyvá taidoUensa a fiú tudásra, ügyességre nézve jó | jouUi 
tarkka ammunnalle lövésre jó íj (jó lövósű íj). L. Finn Ny. 107. 1. 

d) I d ő h a t á r o z ó : jotaj kizáti asiná náj múlt nyárig nem 
láttam őt | kafto kizeti vest ulen két évben egyszer voltam | sonde-
enza keráa, ned'elati vest áncák molems neki kevés, egy hétre (héten) 
csak egyszer menni || kulimati «bis zum sterbeu» Ahlq. — V. ö. 
i 11 a t i v u s - g e r u n d i u m : i tosa kalimizist eraét marsa s ott hol-
tiglan (holtukig) együtt éltek | jartsamizink semben anoklazen addig 
hogy ettünk, mindent elkészítettek | E. teste Purgine inazoro pazon 
tujemazonzo il'a listnek innen P. isten elmentéig (míg elmegy) 
ki ne jöjj. — Az á l l a t i vus-alakkal váltakozik még a szokott 
temporalis is: pl. kafto kizestá vest ulen két évben egyszer vol
tam (itt). 

V. ö. finn i l l a t i v u s és t r a n s l a t i v u s : vieras viipyy meillá 
viikon loppuun (asti) a vendég nálunk marad a hét végéig | jou-
lusta páásiáiseen karácsontói húsvétig || en ole isááni náhnyt kah-
teen vuoteen nem láttam atyámat két óv óta | emme láhde merelle 
kolmeen viikkoon nem megyünk tengerre egész három hétig | talián 
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aikaan ez időben (ez idő szerint) | joulun aikaan karácson tájt | lián 
kuoli tanapariéi aamupuoleen ő meghalt ma reggel felé (v. délelőtt) || 
kolmasti páiváánsá háromszor napjában | hevonen juoksi peninkul-
man tuntiinsa a ló egy mérföldet futott egy óra alatt || han menee 
kalaan kuudeksi viikoksi halászni megy hat hétre | muutti ulko-
mailh vuodeksi v. iáksi külföldre költözött egy évre v. örökre | 
tárná kirja jouluksi valmistuu ez a könyv karácsonyig elkészül. 

e) A mord. reflexiv ige mellett a «tehetés (posse)» kifejezé
sére: alasattná tet af muviht «lovaid neked nem találódnak (lovai
dat meg nem találhatod))) \mon tet kepidevan «én neked emelődöm 
(engem te fölemelhetsz) | iaftama krantas teingá tievi ilyen szekér 
nekem is csinálódik (én is csinálhatok) | mon tejenza af kerd'evan 
ő engem nem tarthat | son taza, teenza kepidevi ő erős, fölemel
heti | tein kepidevi én fölemelhetem | mondiná tievi én csinál
hatom | E. te kinengak a tejevi ezt senki sem teheti | E. monen te 
kandovi én ezt hordhatom | E. es corazo vanovi tenze megmentheti 
a maga fiát | E. ne kost'ortne a ledevit, a pultavit tent azokat a fa-
rakásokat nem lőheted meg, nem égetheted el | E. ne pengtne pul-
tamos pultavst, kulovost tent a ponlavtovit azok a fák elégni elégtek* 
hamvaik neked szét nem szóródnak (szét nem szórhatod) || min-
deink as koda tosa ulendems nekünk nem lehet ott lennünk | mon
diná as koda molems nekem nem lehet menni | táci bajars ai kutsa, 
mondiná moSna numils molems ma az úr nincs itthon, lehet nekem 
nyulak után menni. 

NB. E. sinst vejkest turtov-gak est tolkuvavt egyikük sem ma
gyarázhatta meg. 

f) A szükségesség «kell» kifejezésére: mondein toza molems 
erávi nekem oda kell menni | mondein toza molems erűvel nekem 
oda kellett menni || mondein toza molema nekem oda kell menni | 
mondien táci lamo sokams nekem ma sokat kell szántani | teink osu 
molema nekünk a városba kell menni | tein táci osu molemal nekem 
ma a városba kellett menni | taraj tein treama, kuli af robotaj váj
jon etessem-e (nekem etetnem kell-e) őt, ha nem dolgozik? | kiá 
sindezá, sándi pandima a ki eltörte, annak fizetni kell | sondeinza 
kozá ulemal, kuli láma suvatats neki gazdagnak kell lenni, ha sok 
marhája van | teint tácijok tuma, vandi sobdavati toza kenereda 
nektek még ma kell elindulni, hogy holnap reggelre oda érjetek. 

V. ö. finn g e n i t i v u s - s a l : minun táytyy láhteápois nekem 



A MORDVIN HATÁROZÓK. 465 

<el kell mennem | meidan pitda auttaman toisiamme nekünk egy
mást segítenünk kell | ei minun tarvitse tulla nem szükség jönnöm 
•{ich brauche nicht zu kommen) | ei minun kelpaa sanoa nekem 
nem lehet mondanom (nem mondhatom) || tdssd meidan on istu-
minen itt nekünk ülnünk kell | yojan tulee totella a fiú dolga lesz 
-engedelmeskedni («pueri fit obedire» = a fiúnak engedelmes
kedni kell). 

NB. aldtsen ulemez tet lad erdms míg atyád él, neked jó élni I 
mizaris teet lats, senaris erdk iask a míg neked jól lesz (jó dolgod 
lesz), addig élj itten | kosta közül, esta sembd skudnaJmendi ceberel 
mikor gazdag volt, akkor minden szegényeknek jó volt (jó dolguk 
Tolt) | sdndi cebdr, konan jarmakinza nliht annak jó, a kinek 
pénze van. — Finn: minun on hyva nekem jó (jó dolgom van) | 
.nyt minun hyva tulee most jó dolgom lesz (jetzt wird mir's gut 
gehen). 

NB. Finn: minun on ndlkd éhezem, éhes vagyok (ich habé 
hunger, j 'a i fáim) | minun on jano, vilu, kiire, ikdvd, sddli (ich 
habé durst, frost, eile, unlust, sehnsucht, mitleid === szomjazom, 
fázom, sietek, unatkozom, epedek, sajnálkozom) | minun on tarve 
szükségem van || minun tulee ndlkd megéhezem (ich bekomme hun
ger). — V. ö. mord. simmazd sas ihatnám | saremazd sas hugyoz-
hatnám | udimazd sas alhatnám (tkp. álmom jött, cnaTb xo^eTca). 

A mord. nyelv mind a belső, mind a külső birtokot g e n i-
-ti v u s-alakkal fejezi ki, nem úgy mint a finn nyelv, mely a belsőbir
tokot genitivussal, a külsőt azonban a d e s s i v u s s a l (illet, a b l a t i -
vus- v. a l l a t i vus sa l ) , azaz a külső helyviszonyi casusokkal fejezi 
ki. Pl. mon uli alasazd nekem van lovam | mon uliht alasand 
nekem vannak lovaim | uliht-elli ton jarmakne van-e neked pén
zed? | mon kafto traksand nekem két tehenem van | son kémen ve-
lenzd neki tíz faluja van | mon uli stama kotfizd, kodama tet erdvi 
nekem van olyan vásznam, a milyen neked kell | kin jarmakinza 
uliht, tani ramaza a kinek pénze van, vegyen most | E. Mazi Da-
majen skal-oj-parneze ulnes M. Damajnak tehónvajas kádja volt. — 
V. ö. finn (külső birtok) : minidia on kellő nekem van órám | ha-
nelld ei ole kyndd neki nincs irótolla | pojalla on mustat silmdt 
a fiúnak fekete szeme van | isdnndltd kuoli vaimo a gazdának meg
halt a felesége | Matille tulee vieraita Mátyásnak vendégei jönnek 
;(M. bekommt gáste) || td alasas mon ez a ló az enyém | td mon ala. 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXII . 3 0 
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sas ez az én lovam | móri kafto traksaná az én két tehenem | E^ 
rivez sarazon vanicatnen kevstni: «íe kin, meri, sarazon stadaé?» 
a róka a tyúkőrzőket kérdezi: «ez, úgymond, kinek atyúknyája?» | 
E, «te sarazon stadaé sisem-pramo Karazonn, jovtaét tenze vani-
éatne «ez a tyúk-nyáj a hétfejű Kaíaz-é», mondták neki az őrök. — 
V. ö. finn: tárná kirja on minun ez a könyv az enyém | tárná on 
minun kirjani ez az én könyvem | námiit pellot óvat teidán ezek a 
szántóföldek a tieitek (gehören euch). 

14. §. L a t i v u s , czél felé haladó irányról: pl. usu, E. usov 
ki (hinaus) | viri, E. virev az erdőnek, erdő felé (nach dem walde) l 
cerkavu templomba | E. mastorov földre |l vort siri eredj félre | son 
corants éaviza kudu ő a fiát haza vitte | suvaé kudu bement a 
házba | son márks, kudu iládezama ő mondta, maradjunk itthon | 
mon joran táci osu molems ma a városba akarok menni | E. mons 
ino kov %ur\an hát én magam hová menjek? | E. mon tov kucan tent 
mesok sarazt én oda küldök neked egy zsák tyúkot | E. ne sisem 
koshrtne alov kekst azon hét fa-rakás alá bújj | E. rivez mekev 
kudov murdomodonzo mejle M. Damajnen meri a róka hazatérése 
után M. Damajnak mondja j E. rivez ikelev vatt'amo karmáé, pulozo 
ansak erva jonov juvni, svadrbant vasov udalov kadize a róka előre 
elillanni kezdett, csak farkát csóválja minden felé; a násznépet 
messze hátra hagyta. 

15. §. L o c a t i v u s , főleg mint temporalis: fka siná egy 
napon | fka íalná egy télben (egy tél alatt) | t'aftama irdazne ilyen 
sárban | ocu varmane bei grossem winde | kald'au kine rossz útban, 
rossz útkor J son teni paska eriij ő most külön él (v. lakik) | jak-
samnávik moliht hideg időben is mennek | E. ciné, véne nappal, 
éjjel | E. skane időn (tempore) | E. telne télen | E. rivezke se skane 
uz pejdi a róka akkor már nevet | E. ve véne Faraon kavto ont nejé 
egy éjjel Fáraó két álmot látott. 

NB. E. kardasna kunt, — még az eredeti locativus értékkel. 
Ez a locativus mint időhatározó váltakozik a szokásos (ines-

sivus-alakú) temporalissal: pl. ciné és ciste; véne és véste \ ocu var
mane és ocu varmasta \ (aftama irdazne és t'. trdazista | kald'au kine 
és k. kiste stb. 

V. ö. finn e s s i v u s , eredetileg l o c a t i v u s , azután á l l a 
p o t h a t á r o z ó (essivus) 5. §., és — mint a mordvinban — i d ő 
h a t á r o z ó : pl. maanantaina hétfőn J menneená kesaná a múlt 
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nyáron | huomenna holnap | nuoruutensa aikana ifjúsága idején | 
mind kavelin yhtend pdivdnd kotoa tűnne egy napon (egy nap alatt) 
sétáltam hazulról ide; stb. 

16. §. J e g y z e t e k , a) A «maradni» és «hagyni»-féle igék 
lat iv-féle határozóval: véli ilddi a faluban marad (jad kylddn) J 
ilddest kudu maradjanak itthon | kadest il'adi kudu hagyjátok, ma
radjon itthon | mon sodasa sá vastt, koza kadizd (v. hona vastti k.) 
tudom a helyet, a hol hagyta. — V. ö. finn: lapsi jái kotiin a gyer
mek otthon maradt \jdin kaupunkiin a városban maradtam \jdtin  
(unhotin) rahami puotiin p'óyddlle a pénzemet ott hagytam (elfe
ledtem) a boltban az asztalon. 

NB. Magy. «oda van, oda marad, oda hagy». 
b) Belső helyviszonyi casus: stenaso nurgi a falon függ 

(falban, seindssd) | E. pakéaso a mezőn (mezőben) | E. ve ezemnes 
kidos tet'anok, omoce ezems ( = ezemse) kulos avanok egyik lóczán 
halott atyánk, a másik lóczán (lóczában) halott anyánk. — Y. ö. 
finn; lintu istuu puussa a madár a fán ül | kapusipuuhun fölmá
szott a fára | putosi puusta maahan leesett a fáról a földre j maassa 
a földön; maasta földről; maahan földre. 

c) Belső és külső helyviszonyi casus: pikss kundas éspiksti 
kundas a kötélbe fogódzott | véts pras és vetti pras a vízbe esett. — 
V. ö. finn : pihassa, pihaan az udvarban, az udvarba; és pihalla, 
pihalle az udvaron, az udvarra; stb. 

17. §. C o m i t a t i v u s (1. bővebben NyK. XX. 155) a ma
gyar -stul stül értelmében: sufta taradnek lopanek a fa ágastul 
levelestül, vazneg asci sapkában áll stb. | E. mujize tejterinze kuni. 
branek, ergenek megtalálta a leányát kagylóstul gyöngyöstül | E. 
komaú, komái, pargonek da puk} tolganek tosto ustize hajolt, hajolt* 
kosarastul és pehely-, tollastul onnan leesett | E. kudos, longads 
da ejdet-kaksot slaganek meznek merkaé merkinze a ház leomlott és 
gyermekeidet szolgástul mistül összezúzta. 

A finn nyelv a comitativust mindig a többes számban hasz
nálja, még ha csak egy kisérőről van is szó, továbbá még annyiban 
tér el a mordvintól, hogy rendesen csak birtokos szemólyragokkal 
alkalmazza e casust: *) isii poikineen túli kaupunkiin az atya fiával 

*) A finn comitativusra nézve v. ö. Komitativus- eli seura-
sijasta, Kieletár 1. füz. 37. és Vield sananen komitatiivista u. ô  
2. füz. 26. S. Zs. 

30* 
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v. fiaival (fiastul) jött a városba | laiva hukkui kaikkine tavaroineen 
a hajó elveszett minden áruival együtt. — Figyelmet érdemelnek 
az ilyen kifejezések, mint: han meni perheineen kaikkineen elment 
családostul mindenestül | talo myytiin kirjoinensa karjoinensa 
a ház eladatott mindenestül stb. Szintúgy m. szőröstül bőröstül, 
iástul fiastul stb. V. ö. mord. preanek tolganek fejestül tollastul, E. 
lova&anek pakarnek tetemestül csontostul. 

II. Postpositiók. 

18. §. A p o s t p o s i t i ó k (névutók) a szorosabb névszó
viszonyítás kitételére szolgálnak, s eredetükre nézve névszók (név
utói alapszók)-tói való casusalakok ( l o c a t i v u s , a b l a t i v u s , 
l a t i v u s , p r o l a t i v u s ; i n e s s i v u s , e l a t i v u s , i l l a t i -
vus ) . — Némelyikük egyszersmind adverbium is, pl. ingeli «elé» 
és «előre» (1. Mord. Ny. 35. lap). 

A) N o m i n a t i v u s - s a l * ) és g e n i t i vus-sal járó postpo
sitiók. Pl. 

E. ne kosíortne alost azon fa-rakások alatt | E. ne kosíortne 
alov azon fa-rakások alá. 

E. pir udalov az udvarba hátra | E. karsigat menel' jozov, pel 
udalov keksnit a héják ég felé, a felhők mögé bújnak. 

mon ingeiden coram me | E. sodamot ikele vőd előtt. 
sett langa moli a hídon megyén | pengdtnen langa jotas átment 

a hasábfákon | sedi langa tokaman szívemre (hason) ütött | mon er-
vezá saceftema lanksa feleségem azon van, hogy szüljön (v. ö. 
halálán van: on kuolemaisillaan) | alinza lihtema lanksit tojásai 
kiköltésen vannak | min valktama fka olginá lanks mi egy rúdra 
szállunk | prdnts lanks véts pras fejével (fejére) esett a vízbe | kaz-
girdi mon lanksin haragszik én reám | nat sembá od lomatí, konat 
strug lanks jakajht ezek mind fiatal emberek, kik bárkára járnak 
(t. i. bárkát vontatnak) | E. vese mastor lango juták az egész földet 
járd be | E. sed langa jutamsto a hídon átmenéskor | E. luga langa 
jakamo a réten szántani | E. eras ajss mastor langso Mazi Damaj 
élt volt a földön M. D< 

svfto predsta fáról | kuct kud preáv mászsz föl a házra J E. 
suks praso a szemétdombon | E. oj-parneze kudo pfasonzo ast'es 
vajas kádja a padláson (ház tetejében) volt. 

*) ^ a gy akár ragtalan (kopott, rövidült végű) genitivus-alak
kal ( W i e d e m a n n ) . [V. ö. m. fa mögött és fának mögötte. S. Zs.J 
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pikst velf askildas a kötélen által lépett | robotnik veldá kuciz 
egy munkástól (munkás által) küldték el | son veldenza ert part 
kucin ő tőle (általa) üdvözletet küldtem | E. stol! veVksse az aszta
lon ; stol! vel'kseste az asztalról; stol' velkses az asztalra. 

pocovnen potmos ele a lisztben vala. 
E. górod usov a városból ki ; gorodont uioso a városon 

kívül. 
E. Karazon kardaz kunskasonzo K. udvara közepén. 
alasatnen jotkova jakaj a lovak között jár | alasatnen jotksta 

kafta kockán a lovak közül kiválasztottam kettőt | coratnen jotksta 
komán konaú piksen a fiúk közül néhányat megvertem | sin-lisemá 
jotksta nap-fölkeltekor | E. erva mezen stadanzo jutkova minden
féle nyája közt el | E. loma jutkso emberek közt (ihmisissá). 

cerkavt karsesa erdj a templomnak átellenében lakik | inéih-
nen karses motan eleibe megyek a vendégeknek j son tus al'ants 
karsis ő elment atyja elé. 

vett turks uiz jotan a vízen keresztül úszva keltem át | E. za-
boron troks a kerítésen át | E. poks vedent troks a nagy vízen át | 
E. se poks vedent trokska azon a nagy vizén keresztül | E. se sisem-
pramo Kafazont paksanzo trokska jutamsto azon hét-fejű K. meze
jén átmenvén. 

sedavin pack latsenden a deszkán keresztül lőttem | ősin 
pack a városon keresztül | ko moXat pizem pack hova mégy az 
esőben. 

alasan kuvalmo kortan beszéltem (vele) a lóról | aldtsen ku-
valma kerd'an a te atyádért (atyádra való tekintetből) tűröm | mon 
son martinza kortan tostin torgovamat kuvalma beszéltem vele az 
ottani kereskedésről | son kuvalmanza san, eran t'asa ő érte jöttem, 
élek itt | ulicat kuvalmis jakan az utczán végig jártam. 

td velet perf ve séma son e falu körül kell őt keresni | ost perf 
v. perfsa lamo veleda a város körül sok falu van | sobdavan perf 
laksi egész reggel fő már | sin perf tasa rluriksan egész nap itt leb
zselek | sin perf sarendi egész nap kószál | oceiin perf tosa eran 
egész húsvéton át ott éltem | talin perf na pengetna af satiht egész 
télre e tűzifa nem lesz elég | E. kiú pert az egész úton. 

arak loman malas állj oda az emberek mellé. 
aldzen kdtsd atyámnál | coran kdtsta a fiútól | son savé mon 

kdtsten elvette tőlem | E. poks bratost kedse nagy testvérüknél. 
lajt vakska jakamd a patak mentében jártunk J cerkavt vakssa 

erdj a templom mellett lakik | mon kolaj karandazt vakssa asciks-
nan mindig a szekér mellett maradok | kdskavt vakssta, vakss 
a zsák mellől, mellé | cerkavt vakssta min kudinken vakss kolaj ved 
a templomtól a mi házunkig mindenütt víz van | E. pando vaks 
egy hegy mellé. 

ilii sires tus más vidékre (másfelé) ment | E. Nü lemse lejen 
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cirese Nílus nevű folyam mellett | E. varia packodst M. D. marto 
riveé poks ved cires íme, M. D. ós a róka egy nagy vízhez ér
keztek. 

aldzen pala atyámnál | tin pelint nálatok | pdlve palád éjszak
ról | sin-valgoma pdlda nyugatról | ost pdldá sas a város felől jött | 
ost pad tus elment a város felé | at'at pali az öreg felé | sit peli 
sarfts a nap felé fordult | son pdlenzd hozzája | saratst loman pdlgá 
emberek szerte széledtek el (szótmentek más-más emberekhez). 

E. bratost turtov testvérükhöz. 
popin tesa eráj a papnál él (lakik) j son tesenza ő nála | tona 

at'dt testa saj attól az öregtől jön | bajart tes ilats az úrnál maradt | 
loman tes mol'an emberhez (valakihez) megyek | son tejesenza 
ő hozzá. 

td peilt marhta ezzel a késsel | aHants marta sas eljött az ő 
atyjával | sabaná marta sas gyermekkel jött | pejedema marto kul-
san meghalok a nevetéstől | kalln kundamants marto erdj halászat
ból (halfogással) él | torgovamants marto kozakats kereskedés által 
meggazdagodott | mon kucuvizen marto jartsaj az ón kanalammal 
eszik | mon martin fti én velem egyenlő | E. Purgine inazoro paz 
dumas-arseé tejterenze marto P. úristen tanakodott leányával | E. 
kudatne marto a násznépekkel | E. vese martonzo mindnyájukkal | 
E. svatonzo maró nászurával | E. riveé Mazi Damaj maró a róka 
M. Damajjal. 

coran vastisa fiú helyett | son es vastazanza mon kucuman 
ő maga helyett (helyébe) engem küldött. 

E. mesok sarazon tarkas egy zsák tyúk helyett. 
jármaimén dzems tovar makss pénz helyett árút adott. 
tan válj kigd maksizd ezt egy rubel helyett adta | E. i esenze 

i M. D. sodamonzo kise mind a maga, mind M. D. veje számára | 
E. kirdemanzo kise türelméért. 

vorovamanksa (vorovamants-inksa) piksez lopásért (lopásáért) 
megverték őt | kalinksa tus halért ment | inizinksa málnáért J 
inéit-inksa ramajna a vendég számára vettem | alasanksa sas 
a lóért jött | son tan rucanksa maksizd ő ezt egy kendőért adta. 

Hé tucd dskssa a nap felhő mögött van j arak mon asksezen 
állj mögém | E. maksik tejteret M. Damajen ékses add leányodat 
M. Damajhoz | E. makssa ino, meri, ist'amo supavon ekses oda-adom 
hát, úgymond, olyan gazdaghoz. 

E. ved mel'ga noldinze a vízen (v. szerint, után) eleresztette 
őket | E. varrna melga a szél után. 

Volgát tirvas a Volgához. 
E. ne kost'ortne vids lotkas azon farakásoknak átellenében 

megállott. 
E. paksa jondo mező felől | E. karsigat menet joéov, pet uda-

lov keksnit a héják az ég felé, a felhők mögé bújnak. 
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E. vejken pes egyig (egynek végébe, egytől egyig). 
jakamants korás sodavi járása szerint ismerhető meg | p'üge-

kinken korás numaz lábnyomunk után talált meg bennünket J mon 
son vazents korás sodajná megismertem őt sapkájáról | ruzin gorás 
jakaj orosz módra jár | E. Mazi Damajen koras mirde M. Damaj-
hoz hasonló férj. 

varsi latso rav£a oly fekete, mint egy varjú | nal latsa liis 
nyílként (nyíl módjára) repült | son mon aíazen latsa tii úgy tesz, 
mint az atyám (atyám módjára) | son mon kelsaman es eorants latsa 
ő engem szeret, mint a maga fiát | mon latson ecká oly vastag 
mint én; stb. 

B) A b 1 a t i v u s-sal járó postpositiók. Pl. 
kidá sinsa eráj az úttól félre lakik. 
oci-fida ingeid húsvét előtt | üt volgimda ingeid tosa ulan nap 

leszállta előtt ott leszek | mondeden ingelá sas, mon samdin ingelá s. 
előttem, jöttöm előtt jött el. 

ocxda melá húsvét után | sado melá az után | samdin melá 
asiná nőj eljöttöm óta nem láttam őt | kolma kizida melá három óv 
múlva | E. tejterenze cijamodo mejle leánya megszerzése után | E. 
kudov murdamodonzo mejle hazatérte után | E. tede mejle Paz 
Jovon vijemtize ez után az Isten Jóbot meggyógyította | E. te ci-
dent mejle e nap után | E. vese naroddoút mejle az egész nép után. 

stamada baska valf tii a varráson kívül egy rubelbe kerül | 
sado baska azon kívül | savomda pára, fkevik asemá náj nemcsak 
hogy nem öltünk, hanem egyet sem láttunk; stb. 

NB. Sok postpositió egyszersmind adverbium; azonkívül 
majdnem mind előfordul önállóan és személyragozva is; pl. mar
unk magunkkal | áéká martot kelgin nemrég szerettük egymást | 
palin hozzám | ancak vergdtan langezenza, son javidi csak neki 
húzalkodom, s ő megijed | langizinza, E. langozonzo rája | E. lan-
gozonok ránk | E. rivez, langsom illa pejdt róka, rajtam ne nevess | 
E. a pejd'an langsot nem nevetek rajtad | karsizist, E. karsozost 
velük szembe | E. kedstem, kedstet tőlem, tőled | E. mon P. iúazoro 
pazon tejterenze eksezet cijasa én P. úristen leányát megszerzem 
számodra; stb. 

A finn postpositiók g e n i t i v u s-sal és p a r t i t i v u s-sal 
járnak. L. Finn Ny. 108. 1. 

III. Adverbiumok. 
A) Névszótól származó adverbiumok (igehatározók). 

19. §. Az adverbiumok szintén a helyviszonyi casusalakokkal 
készülnek (L. Mord. Ny. 39. 1.). 

1. A h e 1 y r e vonatkozók l o c a t i v u s , a b l a t i v u s , l a t i -
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v u s, p r o l a t i v u s ; i n e s s i v u s , é l a t i v u s , i l l a t i v u s ra
gokkal : pl. kosa, E. koso hol | kosta, E. kosto honnan | koza, E,. 
kos hová || Aov, fto, E. kov, koj hova | kuva, kuvana merre, E. kuva 
hol || kovilda, kolda, E. kovoldo honnét. — NB. iZaáa, E. lijado' 
máshonnan. 

2. Az i d ő r e vonatkozók az említett helyviszonyi casusrago-
kon kívül főleg az (elativussal alakilag egyező) i n e s s i v u s t 
mint t e m p o r a l i s t használják föl: pl. ta pinksta ez időben v 
td pinks, ta pinkti eddig || E. te skane, te skasto ez időben | E. te 
skas eddig. 

3. A m ó d h a t á r o z ó k képzésére rendes modalis-ragúl az 
é l a t i v u s szolgál (v. ö. 10. §. c) alatt): pl. cebdrsta ]ó\, E. parsto 
jól. — De v. ö. még: sd latsa, E. se latso akképen | lats jól, aj-lats 
nem jól | ilaks, E. liaks másképen; stb. 

B) Igeszótól származó adverbiumok (gerundiumok). 
20. §. Itt csak az -m (M. -ma, -ma, E. -mo, -me) képzős-

nomen actionistól a helyviszonyi casusok (lativus, translativus, ab-
lativus, inessivus, élativus, illativus) segélyével származó, s főleg 
c z é l h a t á r o z ó (infinitivus) ós i d ő h a t á r o z ó gerundiumokat 
tárgyaljuk. (L. Mord. Ny. 90. 1.). 

a) L a t i v u s - g e r u n d i u m mint ez ól-határozó az «indulást, 
haladást, nekimenést» jelentő igék mellett: pl. tus alasan vesendima 
elindult lovat keresni | karmáét tumin kerlma kezdtek tölgyfát 
vágni | noldamak simemd ereszsz engem inni | posabl'an kandima 
segítek (neki) hordani | E. maist udomo lefeküdtek alunni | E. tus 
kijava moleme elindult az úton menni | E. sovaz vanomo oziéatnén. 
bement megnézni a vendégeket | E. karmáét ksnavdost jartsamo-
elkezdték borsójukat enni || uiits kereminza kezdte őt vágni | jal-
ganza tűét vesendiminza társai elindultak őt keresni | E. tont noruvit 
kundamot téged igyekeznek megfogni | E. konaé karmi variomonzo 
es ojmenze a ki kezdi megóvni a maga lelkét. 

V. ö. finn i l l a t i v u s - g e r u n d i u m (II. infinitivus): mene-
noutamaan hevonen kotia menj haza hozni a lovat | rupeen lukemaan 
elkezdek olvasni | kehoita ystdiddsi tulemaan tdnne késztesd bará
todat, hogy ide jöjjön. 

b) T r a n s l a t i v u s - g e r u n d i u m — mint czél- és végh.; plL 
kandan ved stams vizet hozok mosásra (mosni) | ved uli, a Umem» 
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as mezsa víz van, de inni nincs mivel | pálkstimsta sokirhná salin-
dims feleselés után a vakok (kezdenek) veszekedni | mondien teci 
láma sokams nekem ma sokat (kell) szántani j uskoms usktá vinni 
ugyan viszlek | joraií valgims, a valgims as kodaná akartam le
szállni, de leszállni nincs hogyan | aíazd teinza af jorasaman mak-
sims atyám neki engem nem akar adni | joraj simems akar inni | 
E. kucinze sluganzo tergems tergezetneú küldte az ő szolgáit elhívni 
a hivatalosokat | E. satots numolont sevmeks kijött, hogy a nyulat 
kell megenni | E. arseme karmáét: koda eramks kezdtek gondol' 
kőzni, hogyan élni | E. ol'azo uli noldams peietet hatalma van meg
bocsátani a vétkeket | E. ili ucoms minenek ombocen vagy (kell-e) 
nekünk mást várni | E. sonenze efavi moloms neki kell menni | E. 
kin sede ikele sevmeks kit kell legelőbb megenni || hona teist mak-
sifil sin vdtnemsist a mely nekik adva volt, hogy őket vezesse; stb. 
(1. Mord. Ny. 91. 1.). 

V. ö. finn t r a n s l a t i v u s - g e r u n d i u m (I. infinitivus): pl. tuo 
tdnne kirja, mindenkin nahdá hozd ide a könyvet, hogy mások is 
lássák | ostivat leiuja lasten leikkiá vettek játékszereket, hogy a 
gyermekek játszszanak || huomenna tahdon láhteá kanssanne holnap 
el akarok menni veletek | linnut alkavat laulaa viserrellá a madarak 
kezdenek énekelni, csicseregni | kaski miesten istua er hiess die 
inánner sitzen || maaherran on valta eroittaa nimismies virasta a 
kormányzónak hatalma van, a szolgabírót hivatalától elmozdítani | 
minun tdytyy láhteá pois nekem el kell mennem | minun tulee vielá 
lisütá még hozzá kell adnom | juomaveden pitáá olla suolatointa 
az ivóvíznek sótalannak kell lennie; stb. (1. Finn Ny. 125. lap). 

T e k i n t e t - h a t á r o z ó : pl. tá kerza teenza maksims ez 
kevés, hogy neki adjuk (um ihm zu gebén) | tá t'oidene lihtems ez 
könnyű kivinni v. kihordani (könnyen kivihető). — V. ö. finn i 
kivi on raskas kantaakseni a kő nehéz hordanom | mies on tietáak-
semme rikas az ember tudtunkra gazdag; stb. 

NB. tá cebár kálin kundams ez jó halat fogni (halfogásra); 
de v. ö. son loka kálin kimdamati ő ügyes (OHT» JIOBOKT.) a halfo
gásra. — Finn illativus-gerundium, mint « k é s z ü l t s é g e t * ) kife
jező névszói állítmányhoz tartozó czél- és véghatározó: hevonen on 
hyvá juoksemaan a ló jó futni (jó futásra, tüchtig) | hárká on sove-
lias vetámáan iso kuorma az ökör alkalmas nagy terhet húzni; stb. 
(1. Finn Ny. 133. 1.). 
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c) A b l a t i v u s - g e r u n d i u m , — ablativ-féle határozót 
kivánó i g é k mellett; — az o k o t (a finnben g á t l ó o k o t ) tevő 
cselekvés kitételére; — az e l ő z ő cselekvés kitételére: pl. pelin 
maksimda sormattnen iet feltem neked adni az Írásaidat | pilgenzen 
2>elsi modaramda, panarints pelsi rasajamda fél hogy a lábai meg-
sárosodnak, fél hogy az inge megnedvesedik | mon márgan kran> 
das( uskemda (v. uskemdenza) parancsolom, hogy vigyék a szeke
ret | tani márgida teintt moramda most parancsoljatok nektek mu
zsikálni (hogy én nektek muzsikáljak) mon tonafnemda mezevik af 
úavan én a tanításért mit sem kapok | alasazen simdemda maksin 
kati-mez azért hogy lovamat itatta, adtam neki valamit (lovamat 
itatásért) | moramd tonaftimda er maksisask tonafnems raznaj kdls 
semhogy énekelni tanítsuk, (inkább) adjuk őt tanítani különféle 
nyelvre | son lotkas kálin kundamda ő megszűnt halászni | trupkaso 
targamati pejhna lotkajht sarádemda a pipázástól a fogak meg
szűnnek fájni || avardemada silmenza jakstert sírástól a szemei 
vörösek | son aselemada sárátksts ő a fürdéstől megbetegedett || E. 
samodo mejle malav jovtaé miután közel jött, mondta (közeljövós 
után) | E. lisez nejmede ikele sonze kiment, mielőtt őt látta volna || 
sindimdist méla kiziftit miután megitattad, kérdezd őket | tum-
Mst meld tumis velas miután ők elmentek (elmentük után), a tölgyfa 
ledőlt; stb. 

V. ö. finn: túli viemásta hevosen laitumelle jött attól el, hogy 
a lovat legelőre vitte | ettd kansa tottuisi pois piispoja valttamattö-
mand pitámastil hogy a nép attól elszoknék, hogy püspököket elke
rülhetetlenül szükségeseknek tartson | ystávdni esti minua pulaan 
joutumasta barátom megóvott, hogy bajba ne jussak | kielsi hanta 
anttamasta minua megtiltotta neki, hogy ne segítsen nekem | her-
kesi (lakkasi) itkemastá megszűnt sírni | herkesin kalaa pyyta-
mdstd megszűntem halászni || lapsen itkemdltá en voinut tulla 
a miatt, hogy a gyermek sírt (a gyermek sírásától) nem jöhettem || 
vasyit kohta rupeemaltasi elfáradtál mindjárt az után, hogy el-
kezdtól; stb. 

d) I n e s s i v u s - g e r u n d i u m , — locativ-féle határozót 
kivánó i g é k mellett; — de főleg mint i d ő h a t á r o z ó : pl. E. 
mujinze sinst udomsto aluva (alvás közben) találta őket | E. inalts 
tenze kortlemste könyörgött neki mondván || cerkavu molemsta sat-
nen scasina templomba menetkor (mikor templomba megy) felölti 
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őket | coras tus i molemstinza nájus oc-azirin kud a fiú elindult s 
a közben hogy ment, föltűnt egy királyi palota | kosa udit torgo-
vamstit a hol aludtál, mikor kereskedtél | samstin muiná jöttömben 
(mikor jöttem) találtam | E. ulmestenze kudoso a közben hogy a 
házban volt (mikor a házban volt) | E. karmamostonzo lovnomo 
vadize sonenze takodamoú mikor ő kezdett számot vetni, vezettek 
hozzá valakit; stb. (Mord. Ny. 92. 1.). 

V. ö. finn: tt/ttö kohta kávi isdltánsá lupaa kysymdssd a leány 
mindjárt ment az atyjától engedelmet kérni | pitáisikö minun istua 
tádlld hanta odottamassa itt üljek-e őt várván || talven tullessa láh-
tevát muuttolinnut muille maillé mikor a tél jön, elmennek a köl
töző madarak má3 országokba | isdni lauloi kirvesvartta vuolles-
sansa atyám dalolt fejszenyelet faragván (a közben hogy faragott) I 
aika menee arvellessa az idő múlik, mig az ember meggondolja 
magát | kirkkoa rakennettaessa tapahtui muri onnettomuus mikor 
{az alatt hogy) a templomot építették, nagy szerencsétlenség tör
tént; stb. (1. Finn Ny. 130. ].). 

NB. E. mujinze sinst udomsto alvás közben (aluva) találta 
őket: finn mind tapasin opettajan lukemasta olvasás közben 
(a közben hogy olvasott) találtam a tanítót. 

e) E 1 a t i vu s-ger u n d i u m, — mint i d ő h a t á r o z ó az 
e l ő z ő cselekvés kitételére ; pl. pdlkstimsta sokirhná salindims, a 
salindimsta fka fkán marhta furgatst feleselés után (miután felesel
lek) a vakok (elkezdenek) veszekedni, veszekedés után meg egy
mással összeverekedtek | jot sit lisemesta nap fölkelte óta. — 
V. ö. finn: vásyit kohta rupeemaltasi elfáradtál mindjárt az után, 
hogy belekezdtél (alig hogy kezdtél, már el is fáradtál); stb. 

f) I l l a t i v u s - g e r u n d i u m , — i d ő h a t á r o z ó értékkel, főleg 
mint t e r m i n a t i v u s : pL/M fkán kulims savst egymást halálig 
(halálra, agyon) ütötték | i tosa kulimizist ciaút marsa s ott holtig-
lan (holtukig) együtt éltek | ilatt mon samozen maradj, mig el
jövök | jartsamezink semben anoklazen addig hogy ettünk, mindent 
elkészítettek | ten tiems qf noldan mig ezt meg nem csinálja, nem 
eresztem őt | E. samozonzo mig eljön | E. cavize soiize kulomozonza 
ütötték őt, mig meg nem halt (holtáig, halálára). 

NB. fka fkán kulims savst és kulimati «bis zum sterben» 
Ahlq. = löivát toinen toisen kuolijaksi (1. Mord. Ny. 93. 1.). 

STEUEK JÁNOS. 



Egy ó-török nyelvemlék. 

Kégóta foglalkoznak már a török nyelvekhez értő tudósok 
egy ó-török nyelvemlékkel, a Rebáb-náme-beli szeldsuki versekkel. 
A,Rebáb-náme'» tudvalevőleg Szultán Velednek, a misztikus Mev-
láná Dseláleddin fiának a műve, és e könyv egyik kézirati példá
nyában, mely a bécsi udvari könyvtár tulajdona, benne van ez a 
156 párversböl álló török költemény, a legrégibbnek ismert szel
dsuki nyelvemlék. 

Legelsőnek a bécsi ,Jahrbücher der Literatur' (1829 Anzeige-
Blatt) ismertette e kéziratot, melynek ósdi nyelvezete arról győzte 
meg a kiadót, hogy a török-szeldsuki nyelv legalább is kétszáz esz
tendővel előzte meg a csagatájt és hogy emennél jóval fejlettebb és 
kiművéltebb fokon áll. A legrégibb csagatáj szövegek írója ugyanis 
Mir-áli-sir 1500-ban halt meg, és a szóban levő szeldsuki szövegek 
legalább is kétszáz évvel idősebbek. Mint figyelemreméltó sajátsá
gát e verseknek, azt is felemlíti a bécsi tudós kiadó, hogy az arab 
elem aránylag csekély bennök ós hogy a szeldsuki nyelvbe nem is 
férkőztek még be idegen elemek. E kissé nagyon is merész állítás 
ellen Wickerhauser kelt legott síkra. A ,Zeitschrift der Deutschen 
morgenlándischen GesellschanV 20-ik kötetében előveszi ugyanis a 
szeldsuki szöveget, ós vagy hetven arab kifejezést mutat ki belőle, 
közöttük olyan arabos összetételeket, mint gehd etmek (igyekezni, 
törekedni), fehm etmek (megérteni), kahr ejlemek (sújtani, átkozni), 
zehr ejlemek (megmérgezni) stb. Egyúttal fonetikus, vagy jobban 
mondva grafikus átírásban is közli a szöveget, hozzácsatolván a 
lehetőleg hű fordítását is. Hogy ez a munkája csak részben sike
rült, annak több rendbéli oka volt. Az eredeti szöveg arab alfabet-
jóben annyi a hiba ós következetlenség, egyazon szónak oly külön
félék a leírásai, és a már elavult grammatikai alakok használásából 
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annyiféle kiejtést lehet kikövetkeztetni, hogy az értelmezést lépten 
nyomon megzavarhatták. De meg homályban maradt előtte sok 
oly szólás és kifejezés, melyeket részben félre- és meg nem értés, 
részben pedig a hibás olvasás következtében is, rosszul és erőltetve 
értelmezett. E hiányok egy részét ugyancsak a ,Zeitschriftf-nek 
i23-ik kötetében Behrnauer igyekezett kijavítani és noha olyan tudós 
segítette e munkájában mint a nagynevű Fleischer, a szeldsuki 
szöveget még se tudták kellően megvilágítani. Főleg aprólékos és 
a szöveget csak itt ott magyarázó megjegyzéseik inkább az arab 
alfabetre vonatkoznak és első sorban a helyesírást igyekeznek 
megállapítani. A voltaképpi lényegest mellőzik. 

Ilyen előzmények után éppen nem mondhatók felesleges
nek azok a legújabb nyomozások, melyekkel az orosz Eadloff 
és utána Salemann próbálkozott meg. Eadloff értekezése*) az 
egész anyagot felöleli és mindenekelőtt Wickerhauser amaz 
eljárását itéli el, hogy grafikus átírásban közölte a szeldsuki 
szöveget. Szerinte az ilyen eljárásnak csak akkor van némi 
tudományos jogosultsága, ha vele nyelvi sajátságokat akarunk 
feltüntetni és mindenféle átirás csak akkor okadatolt, ha képletileg 
rekonstruáljuk a nyelvet. Ezúttal nyilván olyan nyelvi sajátságok 
feltüntetésére gondol, melyek a török-szeldsuki dialektust tükröz
nék vissza. Hogy mind e hiányokat pótolja, újból lemásolta a bécsi 
kéziratot és hibástul mindenestül kiadta. Ezenkívül még nyelvészi 
vizsgálat alá is veszi, összeállítja belőle a grammatikai eltéréseket 
és miután a szójegyzéket is megcsinálja, ő is megpróbálkozik egy 
átírással. Olyannal, mely a XIV. századbeli szeldsuki dialektusnak 
volna hivatva a képét visszatükrözni. Védi e versek tiszta törökös-
ségét és Wickerhausernek azt az állítását, hogy e szeldsuki versekben 
már érvényesült volna az arab nyelv befolyása, erősen tagadja. Ez 
idegen elemek, szerinte csak az író saját kifejezései, melyek a nép 
nyelvében teljesen hiányzanak és a melyek az ötszáz évvel ezelőtti 
népnyelvben még ritkábban kellett hogy előforduljanak. Ez állí
tására csak azt jegyezhetjük meg, hogy a népnyelvben igen is 
hiányzottak, de nem az irodalmiban, mely a mi szövegünknek is 
a nyelve. Elannyira, hogy fordítás útján készült. 

*) Über Alttürkische Dialekte. I. Die seldschukischen Verse in 
Kebab-nameh von W. Eadloff. St. Póterebourg, 1890. 
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Érdekesebb azonban Radloff átírási kísérlete, melyben a 
szeldsuki kiejtést akarja rekonstruálni. Hogy az efféle próbálkozás 
ezúttal nem sikerülhetett, azt úgy a szöveg csekély és népietlen 
volta, mint az arab írás tökéletlensége nyilvánvalóvá teszi. Erezte 
ezt Eadloff maga is, s a hol csak lehetett, mint például az arab 
szóknál, a mai török kiejtéshez tért. Egyebütt pedig az alfabethez 
ragaszkodott és így az ő átírása is részben grafikus, részben pedig 
az eredeti szöveg alapján rekonstruált fonetikus kiadás. A szeldsuki 
nyelvet ép úgy nem fedezte fel belőle mint Wickerhauser, noha a 
szöveget kisérő nyelvi megjegyzései, főleg pedig rekonstruált kis 
grammatikai rajza, becses adalékot nyújtanak a régi török nyelv
nek és nyelvjárások ismeretéhez. Igaz, hogy e fejtegetéseiben sok a 
felesleges és lényegtelen, és hogy sok oly alakot nem fejtett meg,, 
melyeket csak a szöveg írásbeli fogyatékossága tett ismeretlenné. 

A másik nyomozó Salemann, a kit ép Radloff értekezése 
birt rá, hogy újból elővegye a szeldsuki szövegeket. Dolgozata, 
melyet ugyancsak a pétervári akadémia adott ki,*) az orosz főváros 
ázsiai múzeuma egy kózirati példányára támaszkodik. Az ázsiai 
múzeumban ugyanis szintén van egy Rebáb-náme, melyben e szeld
suki versek is benne vannak. Minthogy a muzeumbeli kézirat jó
val későbbi keletű mint a bécsi, és mivel pontosabb és modernebb 
leírását nem egy homályosabb helyét fejti meg a régibb codexnek, 
Salemann kiadta ezt a variátiót is közölvén a szöveget és mellé
kelvén hozzá a fordítást is. Füzetében nemcsak a szeldsuki verset 
közli, hanem a versekhez fűződő perzsa textust is, nem külömben 
azokat a görögj verseket, melyeket a Rebáb-náme budapesti pél
dányábantalált és a melyekről Vámbéry is megemlékezett az angol 
Athemeum 1888-ik évfolyamában. A muzeumbeli szöveg apróbb 
eltéréseken kivül teljesen megegyez a jóval régibb bécsi szöveggel 
és kiadása főleg azért jogosult, hogy a régibb kiejtés inkább meg
állapítható belőle. Mindössze is hat párverssel -foglal magában 
többet a múzeumi kézirat, és egy néhány variánssal, melyek azon
ban a szókincsre kevésbbé tanulságosak. így a fordítása is tisztább 
és áttekinthetőbb és irodalmi értéke is feltetszőbb. A bennünket 

*) Noeh einmal díe Seldschukischen Verse. Von C. Salemann. 
Bt. Pétersbourg, 1891. 
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érdeklő czélt, vagyis a szeldsuki dialektus visszatükrözését, ő sem 
érte el. 

Mind ez okok arra bírtak rá engem, hogy újból elővegyem a 
szöveget és a homályosabb helyek felderítésével én is hozzájáruljak 
e fontos nyelvemlék tisztázásához. Sőt még egy újabb átirástól sem 
rettentem vissza. És e feladatomat az a körülmény is megkönnyí
tette, hogy hosszabb ideig foglalkozván a kisázsiai nyelvjárásokkal, 
nem is volt oly nehéz ez anatóliaias szöveg megértése. Hisz lénye
gesebb eltérést alig is mutat fel a mai nyelvjárásoktól. Egyes, ma 
már jobbára elavult kifejezések és a név- s igeragozásnak azer-
bajdsánias eltérései azok, melyek e textus nyelvét leginkább jellemzik. 
Tanulságos azonban ez az ó-török emlék főleg nyelvtörténeti szem
pontból. A legrégibb fokán mutatja be nekünk az oszmánlivá fej
lődött török nyelvet és kijelöli egyúttal azt a helyet, melyet a 
csagatáj és azerbajdsán nyelvek mellett elfoglal. A szeldsuki, mely 
nem is válhatott irodalmi nyelvvé, és a csagatáj, mely mint ilyen 
már meg is szűnt, a kisázsiai tájszólásokba olvadtak és azokba ol
vadt az azerbajdsáni is, az úgynevezett iráni török nyelv. Nem is 
egyebek hát a mai török nyelvjárások, mint e régibb török nyelvek 
maradványai, a minthogy a szeldsuki szöveg java szókincse még 
mai nap is meg van az ájdinvidéki dialektusban. 

A szöveg versformájáról még csak azt jegyzem meg, hogy 
ugyanazzal a népies versalakkal van benne dolgunk, mely a mai 
kisázsiai népdaloknak és a desztánoknak is a kedvelt formája. Ti
zenegy szótagot számít egy-egy soruk, mely három ritmikus egészre 
oszolván, négy+négy+három szótagos sort ád. Nem ismeretlen forma 
a magyar népköltészetben sem. P. a 3-ik sor: kanki kiéi \ kim bu 
sözden \ jol vara ; 35-ik sor: Salih icün | togdi tajdan \ bir deve ; 
105-ik sor; kim ki biri \ iki görür \ sasi dir stb. Ez utóbbinak ma
gyar fordítása: a ki egyet | kettőnek lát | kancsal az. 

Ezzel eljutottunk az átíráshoz. Mellőzvén úgy a grafikus, 
mint a fonetikus módszert, a kisázsiai tájszólást vettem alapnak y 

mely e szöveg megállapításánál a legbiztosabb kisegítőnek bizo
nyult. Az arab ábécze következetlenségeit helyreigazítva, az inga
dozó vocalisatiót egyöntetűvé téve, azt hiszem, hogy még legjob
ban közelítettem meg a valót, a régi szeldsuki dialektus rekon
struálását. Nem tettem külömbséget a kétféle í (taéBte), z (zal és ze), 
és h (ha és he) közt, melyek csak az arab írást jellemzik, és a he-
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lyett, hogy a kaf (mély hangú) és kef (magas hangú) hangokat meg-
külömböztetném egymástól, a mint Eadloff teszi, elégnek tartom 
annak a megemlítését, hogy a mély hangú szóban kaf, a magas 
hangúban meg kef értendő vagy olvasandó. Az ng hangot, melyet 
Wickerhauser hol ng hol w/c-nak ír, /i-nel jelöltem; azt a g-t pedig, 
mely a sztambuli dialektusban ;-vé, a kisázsiaiakban meg ^-vá 
gyengült, </-val jelöltem. A nyelvi megjegyzéseket függeléknek 
szánván, nem külömben Salemann nyelvi magyarázatainak bírá
lását, ime az átírás ós a fordítás. 

I. 
1 Mevlana dir evlija katbi bilin 

ne kim ol bujurdi-se ani kllin 
tanridan rahmet dir anin sözleri 
körler okur-sa acila gözleri 
kanki kisi kim bu sözden jol vara 
tanri anin miizdini bana vire 
jok idi malim tavarim kim virem 
dostligin mai ile bellii gösterem 

5 mali kim tanri bana virdi bu-dur 
kim bu mali isteje ol uslu-dur 
usht kisinin mali sözler olur 
mali ni virir bu sözleri alir 
mali tobrak dir bu sözler %an durur 

Tudjátok meg, hogy Mevláná a szentek pólusa, 
azt tegyétek a mit ő parancsolt. 
Istentől való irgalom az ő szavai, 
ha vakok elmondják, megnyílnak a szemei. 
A mely ember e szavak útját követi, 
bár nekem adná Isten annak a jutalmát. 
Nem volt vagyonom marhám, hogy oda adhatnám, 
hogy a barátságot pénzzel is nyilváníthatnám. 

5 A vagyon, melyet Isten adott nekem, ime ez, 
okos az, a ki ilyen vagyont kivan. 
Az okos ember vagyona szavakból áll, 
pénzét odaadja, szókat vesz érte. 
A vagyon por, de a szavakban lélek van, 
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uslular andan kacat' bunda durur 
sőz kalir baki, tavarfani olur 
diriji dut kogil ani kim ölür 
tanriji dut kim kalasin sen ebed 
gün-ü-gi§e tafiridan iste meded 

ío jalvarib zári kilib digil ana 
rahmet itgil kendü lutfinden bana 
gőzümi ac kim seni bellii görem 
támla gibi denize girem duram 
nite kim támla denize kariltr 
iki kalmaz támla deniz bir olur 
ben daki támla beni deniz ólam 
ölmejem deniz gibi diri kalam 
uslular hajrán kalir bu sözlere 
kim %alajik %aliki nite göre 

is ben bulara ejdürem kim oljüzi 
kim se g Őrmez girü görür kendőzi 
tanri kendü nurini ana virir 

az okosok amattól futnak, emitt megállanak. 
A szó öröknek marad, a jószág mulandó, 
az elevent tartsd meg ós hagyd a mi meghal. 
Istenhez ragaszkodj hogy örökké maradj, 
éjjel-nappal Istentől kérj engedelmet. 

10 Könyörögvén rimánkodván mondd neki: -
irgalmazz a magad kegyességével. 
Nyisd meg szemeim hogy tisztán lássalak, 
hogy mint a csepp, úgy jussak a tengerbe. 
A hogyan vegyül a vízcsepp a tengerbe, 
s nem marad kettőnek, csepp és tenger eggyé lesz; 
én is vízcseppkónt úgy váljak tengerré, 
meg ne haljak, de mint a tenger élőnek maradjak. 
Az eszesek csodálkoznak e szókon: 
a teremtett hogy lássa a teremtőt ? 

15 Én azt mondom ezeknek hogy amaz arczot 
nem látja senki, de önön magát látja. 
A maga fényét adja oda Isten, 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXII. " 1 
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ol nur ile tanriji bilü görür 
harf icinde bu kadar mai'na sigar 
bu sözile uslu jokari agár 
fehm ider kim tanri gördi tanriji 
tanri nuri dir ki sordi tanriji 
mevlana-gibi gihanda olmadi 
angilejin kimse hakdan tolmadt 

20 ol giineé dir evlijálar jildüzi 
dükeline ol degirir o ruzi 
tanridan her bir kiéi baksis bulur 
laslarin ba%sisi ajriksi olur 
baysisi kim virdi hak mevlanaja 
ani ne joksula virdi ne baja 
siz ani benim gözümle görüfiüz 
anin esrarini benden sorunuz 
ben dijem sözler ki kimse dimedi 
ben virem ííVmet ki kimse jimedi 

25 ben virem %il'at ki kiéi gijmedi 

B ama fénnyel látja meg az Istent. 
A szóba pusztán ennyi értelem fér, 
és felhatol e szóval az eszes. 
Megérti, hogy csak Isten látja Istent, 
ós Isten fénye az, a mely Istent kívánta. 
Nem volt olyan mint Mevlána a világon, 
az igazságtól senki ugy miüt ő megtelve. 

20 A szenteknek csillagja a nap ő, 
mindnyájának csak ő juttat nappalt. 
Istentől minden ember kapja ajándékát, 
A kiválók ajándéka külön van. 
Az adomány, melyet Mevlánának adott, 
nem adta se szegénynek se gazdagnak. 
Az én szemeimmel nézzétek őt, 
az ő titokzatosságát tőlem kérdezzétek. 
Mondok szókat, minőket senki se mondott, 
adok jólétet, minőben senki se részesült. 

35 Adok díszruhát, minőt senki se hordott, 
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kimse benim baysisimi sajmadi 
sordilar benden yalajik bu siri 
ölüji Isa nite kildi diri 
Mustafa kökde nite jardi aji 
nige ajirdi javuzlardan geji 
Musa ilinden nite oldi asa 
düsmeninin körligine eídeha 
nite oldi gark Firavun-i la'in 
ejle kim isittin ól itün cavin ; 

so kan olurdi ari su kjafirlere 
fianlari olnr idi andan kara 
tanridan her gün bunun gibi bela 
dürlü dürlü gelür idi anlara 
od %alil icün nite oldi kelef 
oda düsigek odi buldi gülef 
bir ujuzla Nemrudi kahr ejledi 
ana dünja nVmetin zehr ejledi 
kajir un olur idi Ibrahimé 

az én adományomat senki sem számlálta meg. 
Az emberek a titkot kérdek tőlem, 
a halottat hogyan támasztá fel Jézus ? 
Hogyan hasítá Musztafa az égi holdat ketté, 
A jót a rosztól hogyan választotta el. 
Mózes kezéből hogyan lett a bot 
az ellenség előtt kígyóvá. 
Hogyan sülyedt el az átkozott Fáraó ? 
Hisz hallottad ama kutya esetét, 

so A hitetleneknek vérré vált a tiszta víz, 
feketévé lett a leikök tőle. 
Istentől minden nap ilyes csapás, 
többfele képpen eljutott reájok. 
Hogyan lett Halilnak a tűz csapássá 
s a mint beléesett, lett belőle rózsa. 
Betegséggel sújtotta ő Nimródot, 
s megmérgezé világa gyönyörét. 
Ibrahim számára lisztté lön a por, , : : 
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mu'gize bunun gibi bin dajime 
85 Salili icün togdi tagdan bir deve 

ümmeti iltirdi Sudandan eve 
Hud icün jil kirdi ol münkirleri. 
taga tasa urdi ol kjafirleri 
anlari kim Hud dilerdi kirmadi 
anlarin arasina jil girmedi 
Nuh icün tufán kamu kjafirleri 
bogdi sudan kornádi kimse diri 
kajnadi sular $ihan oldi deniz 
ne ata kodi su ne ogul ne kiz 

40 su tenürden kajnadi binar beni 
bujrugin dutti Nuhin kullar beni 
kendözicün bir gemi Nuh ejledi 
ümmetini sudan anda bekledi 
Nuh adam gibi ikinfíi atamiz 
adam ani bilürüz biz kamvmiz 
bu Ögüt dir hak %asine siginin 

s hány ezerszer lön ilyen csoda. 
85 A hegy szülte Szálihnak a tevét 

s hónába vitte Szudánból faját. 
A rosszakat Hűdért megsemmisítés 
s hegyen köven hitetlent szétveré. 
Nem bánta a kikért Hud könyörgött, 
s ezek közé vihar nem juthatott. 
Nuh kedvéért az áradat fulasztá 
összes pogányokat, a vízből egy se szabadult. 
Vizek forrongtak, víz lett a világ, 
apát nem kiméit, se fiút se lányt. 

40 Mint a tűzből forrt a víz, akár a forrás, 
Nuh parancsát szolgamód követte. 
önmagának Nuh egy hajót készite, 
s a vízből őrizé a népét. 
Ádám módjára második apánk Nuh, 
megannyian ismerjük annak őt. 
lm a tanács: Isten emberében bízzatok 
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gemi dir anin ögüti tez binin 
bin bunun gibi keramet yaslara 
virdi tafiri girü itti ol bela 

45 tafiri itti ne kim anlar ittiler 
tanri hazir dir gör anlar gittiler 
tanridan gör ne kim anlardan gelir 
tanridan bil ne kim anlardan kalir 
sen veliden ajri görme tanriji 
andan iste %alka sorma tanriji 
benden isit tanri hazir iste bul 
ani dut pandan olgil ana kul 
tanri %asi hak si?'i dir dünjada 
sir dilersin ani dutgil ej dada 

50 ben nite ejdem erén sirin size 
ol kulák kani ki bu sirler siga 
sir dile sigmaz kulaklar ne alir 
bu ekiden kim cikarsa o bidur 
ol neseji kim kimesne bulmadi 

tanácsa egy hajó, legott rászálljatok. 
A kiválóknak ezer ily csodát 
adott Isten, s megszüntete csapást. 

45 Isten tévé mit azok tevének, 
Isten jelen, lásd azok elmen ének, 
Istentől lásd, a mi tőlök származik, 
Istentől tudd, a mi tőlök megmarad. 
Istentől te ne tudd külön a szentet, 
ne a néptől, tőle kérd az Istened. 
Tőlem halljad: Isten itt van, kérd, kutasd, 
benne bizzál, szivvel légy a szolgája. 
a világon Isten titka a kegyelt, 
titkot akarsz ? benne bízzál óh apó. 

50 Hogyan fejtsem meg ón a titkot nektek, 
hol ez a fül hová a titkok járnak ? 
Titok nyelvbe se fér, mit vehetnek fülek, 
e kettőből a mit kivesznek, azt találnak. 
Azt a mii ncég etnki stm talált mfg, 
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ol kim ani buldi jani olmadi 
usuni kogil delü ol bu jola 
bu jola bir $an viren jiiz $an ala 
tanridan dir jan girii vergil ana 
kim evaz vére ögüs gatdar sana 

55 oljere ek jani kim bir jiiz ola 
ekmejen anda hali javuz ola 
ujkada gör janini kanda gider 
sensiz anda §an ne$e isler ider 
sen jatigak gevdeden ganin ucar 
kus beni kanda olursa jir icer 
kendözinden jüz suret bir $an alir 
sehr alir bazár alir dükan alir 
kendüden hem jer olur hem gök olur 
$an ujanik dir egér gevde jatir 

60 böjle bilgil sen ölitek janira 
$an varirken gej sakin imanini 
kim bile ilte ani $an tanrija 

csak az találta, kinek lelke nem volt. 
Hagyd eszed, bolond légy e miatt, 
száz lelket kap, ki egyet ad ezért. 
Istentől van a lélek, add vissza azt neki, 
hogy jutalmat adjon lelkeket neked. 

55 Vesd a lelket olyan helyre, hogy százzá legyen, 
ha el nem veted, rósz legyen sora. 
Lásd álmodban, hogy lelked merre megy, 
hogy nélküled miket művel a lélek. 
Mig aluszol, repül a lelked testből, 
mint a madár eszik iszik akárhol. 
Önmagából egy lélek száz formát vált, 
város vásárt boltot vált. 
Önmagából hol földdé lesz, hol éggé, 
lelked éber hogyha a test aluszik, 

6o Úgy tudd hogy ha meghalsz, 
lelked adván őrizd meg a hited és lelked. 
Hogy magával elvigye az Istenhez, . 
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ucmak icreje hurlarla jürije 
baytli ol §an ki gani aski dir 
kulaki bu jolda safi sidik dir 
asksiz $ani ölü bilmek gerek 
ol ki asik dir ani bulmak gerek 
kim ganini ask ile diri ide 
hem nurinden bu karanilik gide 

65 kendőzi beni seni %as ejleje 
raymetinden jazikifí bagislaja 
bu gihanda ol eri gej istegil 
ani dutgil ajrikin elden kogil 
ani dutanlar gihan esi olur 
belki anlardan gihan diri kalir 
bu gihan gevde beni bunlar $ani 
gevdeje bakma ici gör $an kani 
gevde göriinür gani gőz görmedi 
gan niteligini uslu sormadi 

70 gan görünmcz kimjüzün gozler göre 

elrepülve hurik közé elvigye. 
Boldog az a lélek, a ki még szeret, 
a ki hallgat még a tiszta hűségre. 
Holtnak tudd a lelket ha nincs szerelme, 
s meg kell találni azt, a melyik még szeret, 
hogy lelkedet szerelem által felélessze, 
s fénye által menjen el a sötétség. 

65 Mint önmagát kiválóvá tegyen téged, 
irgalomból hibádat elengedje. 
E világon azt a férfit óhajtozd, 
ahhoz húzódj, a többijével ne törődj. 
Világ ura lesz ki őket akarja, 
ő miattok marad tán meg a világ. 
E világ a test, a lelkei meg ők, 
ne testet nézz, hanem belsőt, a lelket. 
Látszik a test, lelket még szem nem látott, 
lélek minőségét okos nem kérdi. 

70 Nem látható a lélek, szem hogy látná hát arczát, 
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gevde degil kim gele karéi dura 
ilm ile gör $an jüzün ko ba gözi 
ejle kim usun görür her bir sözi 
her nesenin gözleri ajriksi dir 
sende jüz göz var dükelini görür 
sözlerin gözi bajik kulák olur 
gej sözi javuz sözi kulák bilir 
tadmagin gözi agir dir gevdede 
tatliji afiidan ol gej fark ide 

75 her nesneje anin gözi ile bak 
kim göresin düsmejesin sen irak • 
%an jüzine ganla bakmak gerek 
$an dilersin gevdeden cikmak gerek 
nur dilersin var nur algil nurigin 
hur dilersin var hur algil hurigin 
atile bilgin deve §üfi olmadi 
ejle kim javuz éden gej bulmadi 
her ki ister tanriji ol uslu dir 

nem test ő hogy jővén előtted megálljon. 
Judással nézd lélek arczát, szemed hagyd, 
a hogy az eszed csak meglát minden szót. 
Minden dolognak mások a szemei, 
száz szemed van, velük mindent meglátsz. 
A szavaknak szeme a fül bizonnyal, 
jó rósz szót a fül tud meg. 
Torok szeme mélyen benn van a törzsben, 
édeset a keserűtől jól megkülönböztet. 

75 Minden dolgot nézz meg saját szemével, 
hogy meglássad s el ne kerülj messzire. 
Lélek arczára lélekkel kell nézni, 
lelket kívánsz, úgy a testből menned kell. 
Fényt ha kívánsz, menj ós hozz fényt fényedhez, 
hurit kívánsz, menj huriért hurikhoz. 
Lóval tudod a teve nem párosul, 
mint a rosszat tevő hogy jót nem talált. 
Eszes az, a ki Isten után vágyik, 
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yalk arasinda günesden bellii dir 
80 gürklü jüzi kimseje hic benzemez 

tanri katinda beni bire simez 
tanriji gören kisi gözler acar 
kar a ni %anlar üzeme nur sacar 
aj beni alemde ajdinlik verir 
jüzi nurinden karanilik varir 
diri ejler ölüji Isa beni 
jol acar denizde ol Musa beni 
bin bunun gibi ider bir demde ol 
degme bir joksula virir mai bol 

85 ne ki bajgamberlerin var ol bilir 
kim ani dutti kamusini bulur 
nuri bir dir mumlarin gör jüz-se 
iki gore her kim ol ussuz-se 
susadin-sa bardaka bakma su ic 
surete nefsin bakar basini bic 
gevdeden gec kati dut bunda §ani 

nap módjára kiviláglik a népből. 
só Fénylő arcza senkihez nem hasonlít, 

s mint az Isten senkivel sem egyenlő. 
Istent látó ember szemét kinyitja, 
a sötét lelkekre fényt szór. 
Mint a hold úgy fényesíti a világot, 
s arcza fényétől eltűn a sötétség. 
Feléleszti ö a holtat mint Jézus, 
utat nyit a tengerben ő mint Mózes. 
Ezer ilyet cselekszik egy perczben ő, 
bárki szegénynek vágj ónból bőven ad. 

85 Tudja ő, a mennyi prófétád csak van, 
ós a kik követik, mindet ismeri. 
Egy a fány, hogy ha gyertyád száz is van, 
és kettőnek ha ki látja esztelen. 
Ha szomjazol, ne nézz edényt, de igyál, -
ha képre néz a szenvedélyed, fejezd le. 
Hagyd a teBtet, tartsd erősen a lelket, 
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kim bulasin janin iéinde ani 
janin iéinde dur ol gej istegil 
ani dutgil berk ajrigin kogil 

90 kim göresin janin iére tanriji 
gösteresin kamusina tanriji 
türkée bilsejdim ben ejdejdim size 
sitieri kim tanridan degdi bize 
bildirejdim söz He bildügimi 
buldurajdim ben size buldugimi 
dilei'im kim göreler kamu ani 
jümle joksullar ola benden gani 
bildirem dükeline bildügimi 
bulalar uli giji buldugimi 

95 jalvaririm tanrija ben dün-ü gün 
kim dükelin jariiga benimicün 
ata gibi dükelini severim 
kamuja tanridan ejlik dilerim 
siz daki beni sevin ejle ki ben 

hogy megtalálhasd őt a te lelkedben. 
Ott van ő a lelkedben, csak jól kívánd, 
őt tartsd meg csak, a többijét hagyd oda; 

90 hogy megláthasd Istent ennen lelkedben, 
Hogy az Istent mindenkinek mutathasd. 
Ha törökül tudnék, nektek elmondanám 
a titkokat, a mik Istentől valók; 
tudtokra adnám, a mit megtudtam, 
mással találtatnám meg, a mit én találtam. 
Kívánom, hogy mindnyájan meglássák őt, 
hogy a sok szegény gazdagabb legyen mint én. 
Mindnyájukkal tudatnám, a mit tudok, 
hogy megtalálná nagy és kicsiny a mit én. 

95 Fohászkodom éjjel nappal Istenhez, 
hogy mindnyáján miattam irgalmazzon. 
Mindnyáját úgy mint egy apa szeretem, 
mindnyájának Istentől jót kívánok. 
Ti is úgy szeressetek a mint hogy én, 
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sizi severim nite kim $ani ten 
ben sizincün gej dilerüm siz bana 
gej dilemezsiz kacarsiz dórt jana 
gözünüzi tanri acarsa buni 
göresiz ejle ki görürsiz güni 

100 beni kati dutasiz bu dünjada 
ol ki benden ajrila kanda gide 
jol bu-dur ol gan ki bu joldan cika 
degmeje gjavur gibi ol gan haka 
tanriji bejgamberinden istegil 
zinhar ani hakdan ajri sanmagíl 
ol ki buldi tanriji gej dut ani 
ani bulinak deme tanri kani 
tanri andan ajri degil ac gözün 
ol verir sana hemise uruzen 

106 kim ki biri iki görür sasi dir 
sözüni isitmegil kilmasi dir 
ej karindas bu sözi ejle ki var 

lelket a test úgy szeretlek titeket. 
Ti nektek csak jót kivánok, ti nekem 
jót nem kivántok, szerte széjjel szaladtok. 
Ha kinyitná Isten a ti szemetek, 
látnátok ti úgy a hogy napot láttok. 

100 Higyjetek erősen bennem a földön, 
a ki én tőlem elválik hová megy! 
Az út a lélek, s a ki letér az útról 
ne érje lelke Istent mint a pogány. 
A prófétádtól kérjed az Istent, 
vigyázz hogy attól őt külön ne véld. 
Ahhoz húzódj, ki Istent megtalálta, 
s őt megtalálva ne mondd hogy hol az Isten. 
Nincs Isten tőle ám külön, nyisd fel szemed, 
ő adja neked mindig csillagod. 

105 Kancsal a ki egyet kettőnek lát, 
szavát ne halljad mert csinált dolog; 
e szómat testvér úgy a hogy vagyon, • :..'' 
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ol bile kim tanriji pandan sever 
gök-üjer anin katinda bir ola 
tanridan ici tasi bir sir ola 
jüz olursa harflar bir söz olur 
sözler ile akibet bir gőz olur 
ne ki varsa öliir ol bir $an kalir 

110 kul-u sultan bir durur iki degil 
ol sir a icre bir olur bek-u kul 
tanri nurindan dolu dir ganlari 
iki görine gözlü isen anlari 
suret iére anlar iki görünür 
ma'naje bak kim göresin bir durur 
evlere bakán nuri iki göriir 
eve bakma nura bak kim bir durur 
uslu evler icre nuri bir bile 
kanda kim göre coki anda kila 

115 dönmedi söz ile kim girü kaja 

megérti a ki Istent szivéből szereti. 
Előtte ég és föld csak egy, 
Istennek titka belső s külseje. 
Száz betű ha van egy szóvá lesz, 
és a sok szó végül szem elé kerül. 
Elmúlik minden csak a lélek nem, 
megmarad mint szolgával a szultán, 

no Szultán és szolga egyek ök, nem kettő, 
eggyé válik e sorban bég és rab. 
Isten fényével leikök telve van, 
s őket ne nézd, ha szemed van, kettőnek. 
Kettőt mutatnak ugyan ők a képen, 
de értelmére nézz, hogy egy. 
A házakat ki nézi kettős világot lát, 
a házra ne, a fényre nézz hogy egy. 
Az eszes is a házakban egy fényt lá t , 
s ott marad meg a hol sokat megpillant. 

ii5 Szavát mm szegte meg hogy visszatérjen 
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bergisüb dir ejle kim tagda kaja 
iáik ana dirlerse bujol hak degil 
bu joli ko hak jolin gej iste bul 
kulakina kojmaja ol sözleri 
hak nurincün bellii gördü göderi 
sözlerin gör sözlerin sor satmagil 
dükeli janlis durur inatmagll 
söz anin dir kim acik dir gözleri 
ol ne derse tanridan dir sözleri 

120 ol kisi kim ejle oldi az dir 
ne kim ol ejde kamusi raz dir 
tanri razin andan iste ej i$i 
gej ulu dir görmegil ani gigi 
tanri didi sajri oldim Musaja 
kendü dostin kisi böjle isteje 
ulu gi$i geldi beni görmege 
nite dir kim gelmedin sen sormaga 
Musa didi hasa senden sajrilik 

mint a szikla oda tapadt a hegyen. 
Es ha mondaná a nép: nem ez az igaz út, 
hagyd azt az utat és igaz utat keress ; 
nem engedi füléhez eme szókat, 
mert Isten fényétől tisztán lát a szeme. 
Szavait nézd, csak szavait kérdezzed, 
ne hidd neki, a többi mind hamis. 
Azé a szó kinek nyilt a szeme, 
a mit az mond Istentől a mondása. 

120 Kevés az az ember a ki ilyen lett, 
s mint titok az a mit eddig műveltek. 
Isten titkát ő tőlük kérd óh ember, 
jó nagy ő és ne nézzed őt kicsinynek. 
Isten monda: Musa betegje lettem, 
a barátját így óhajtja az ember. 
Kicsiny ós nagy jöttek engem megnézni, 
hogy van az, hogy tudakolni se jöttél. 
Musa monda : távol tőled betegség, 
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sen yjdik sin sana kandan sajrilik 
125 jine didi sajri oldim gelmedin 

didigim sözi hisaba almadin 
Musa didi bu siri anlamazim 
maksudin ne dir bu sirden bilmezim 
tanri didi sajri oldi bir velim 
dünja icre sajrilik dartti delim 
bir gün ani nite varib görmedin 
nite sin dejib halinden sormadin 
ben anin sajriligindan sajri-im 
sanma kim ben ol veliden ajri-im 

130 kim ani göre beni görmüs dir ol 
kim ani sora beni sormis dir ol 
beni anda ani bende görünüz 
beni andan ani benden sorunuz 
gevde dir ol ben gani bilin buni 
gül beni dir köksi anin ben güni 
ikimiz bir-üz iki görmen bizi 

teremtő vagy, hogy érhetne betegség. 
125 Ismét monda: beteg lettem nem jöttél, 

a mondottam szókat számba se vetted. 
Musa így szólt: nem értem én a titkot, 
a titokból szándékodat nem értem. 
Isten így szólt: beteg lett egy prófétám, 
e világon a betegség húzott meg (?). 
Hogy van az, hogy meg nem nézted egyszer őt, 
hogy van az, hogy állapotát nem kérded. 
A bajánál nagyobb lett az ón bajom, 
ne hidd hogy nem egy vagyok én e szenttel. 

i8o Engem látott az, a ki őt meglátta, 
engem kérdett, a ki őt megkérdezte. 
Engem benne, őt meg bennem lássátok, 
engem tőle, őt meg tőlem kérdjétek. 
0 a test, én meg a lélek, tudjátok, 
mint a rózsa s rózsa tője én vagyok, 
Ketten egyek, kettőnek ne lássatok, 

M 
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dutun ani jarligaja ol sizi 
kim ani benden secerse ol bajik 
düsmenim dir evini basina jik 

185 ben anin icün jarattim alemi 
ol velimcün getirdim ben Ademi 
kim doga andan sagissiz kisiler 
güft olalar irkek ile disiler 
hem bulardan dogalar %as kuliarim 
kim bular kanatlarim dir kollarim 
beni ol %aslar bile kim ben ne-vim 
anlari sevenleri ben gej sevem 
yaslarim benim sirim dir biliniz 
ne kim ol ejderse ani kiliniz 

i*o kim sevem kamunizi aninicün 
kamuniz acin gözi anin icün 
ana bakin bakmaniz ajrikjüze 
kim nurinden nur gire gözünize 
ra%metim ol dir gihanda gej bilin 

higyjétek őt s megjutalmaz titeket. 
A ki őt én tőlem elválasztaná, 
ellenségem, pusztítsad el a házát. 

135 0 érette teremtem a világot, 
prófétámért hoztam én el Ádámot; 
hogy ö tőle származzanak emberek, 
férfiak és nők hogy eggyé legyenek. 
Származzanak ezektől a híveim, 
mert ezek az én szárnyaim, karjaim. 
Hogy azok megtudják, hogy én ki vagyok, 
hogy szeressem, a ki őket szereti. 
Tudjátok meg, ők képezik a titkom, 
azt tegyétek a mit ők cselekszenek; 

140 hogy szeresselek ő érte titeket, 
és nyissátok fel ő érte szemetek. 
Eá nézzetek, ne lássatok más arczot, 
hogy fényéből fény menjen szemetekbe. 
Tudjátok hogy irgalmam e világon ő, 
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etekin dutun heni andan bulun 
kim sizi ucmaka ol yas getire 
nefsiniz kim jol urur bojnun ura 
kamunizi ol tamudan gecire 
uémak icre serbetinden icire 

145 hurilarla anda icesiz sügi 
görmejesiz kimsede anda giji 
ol sü^iden kim tuhur oldi ádi 
tanri kuranda adin ejle didi 
uémak icre adl olur güg jok durur 
ne kim anda siz dilersiz cok durur 
jemek icmek anda dajim dir bilin 
$ehd edifi ucmaki bunda bulun 
ger veresiz bu gihaíii ucmaki 
alasiz bunda göresiz haki 

160 gördiler bunda erenler ne ki var 
bakdi bugün járma bakmadilar 
sen daki ucmaki bunda istegil 

tiszteljétek és megtaláltak benne; 
hogy édenbe vigyen ő majd titeket, 
s ha szenvedélyetek útról letér, üssétek le ; 
a pokolból hogy mentsen meg titeket, 
s az édenben hadd itasson serbetet. 

145 A hurikkal italt ottan igyatok, 
senkinél se bajt ottan ne lássatok. 
Az italból, melynek tuhur volt neve, 
Isten így monda a könyvben a nevét. 
Az édenben igazság van, nincsen baj, 
sok van ottan, a mit csak megkívántok. 
Tudjátok meg, étel ital mindig van, 
törekedjetek édenbe jussatok. 
Ha e világot oda adjátok, az édent 
veszítek és Istent meg is látjátok. 

150 Láttak ott a férfiak mindent mi van, 
a mát nézték, a holnapra nem néztek. 
Te is itten csak az édent kívánjad, 
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ncmakicün dünjaji elden kogil 
bunda buldilar erenler bil buni 
dün icinde gördiler bellii güni 
karanida gördiler hah nurini 
div icinde buldilar hurini 
küfr icinde din-ü imán buldilar 
kendülerden öldüler hak oldilar 

155 támla beni ol denize girdiler 
kendülerini denize virdüer 
támla dime anlara deniz digil 
anlari dutgil kalanini kogil. 

az édenért a világot hagyd el. 
A férfiak mindent itt megtaláltak, 
éjszakában megpillanták a napot. 
Sötétségben Isten fényét látták meg, 
ördögök közt találták meg a hurit. 
Hit és vallást pogányok közt találtak, 
önkényt haltak meg és Istenné váltak. 

155 Mint a vízcsepp befolytak a tengerbe, 
enmagukat a tengerbe bocsáták. 
Ne vízcseppnek, nevezd őket tengernek, 
ő bennök higyj, a többijét hagyhatod. 

II. 

A szöveg nyelvi sajátságaira sort kerítve, mindenek előtt a 
laangtani részével kell beszámolnunk. A textus számos következet
lenségei bármennyire is nehezítik a feladatunkat, még se lehetetlen 
megállapítani a teljes hangsort, mely az ájdini és brusszai nyelv
járásokban is megvan. A török nyelvek ama sajátsága, hogy egy 
hangsorban vagy csak gutturális (a, o, u, i), vagy pedig csak pala
tális (e, ö, ü, i) hangzók fordulhatnak elő, a szeldsuki szövegre is 
illenek. Az egyes hangsorokban levő eltérések pedig, minő a szo
rosabb illeszkedések gyengülése, a mely főleg a dialektusokban 
van meg, itt is mutatkoznak. — A kemény és lágy mássalhangzók 
illeszkedése, mely a í + d-ből tt, k + d-böl kt, t + #-ből ti, hango
kat olvasztott össze, szintén kimutatható a szövegből. 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXII. 
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Az explosivák mai lágy alakja helyett keménynyel ta
lálkozunk a következő szókban: tiri (eleven) e h. diri; kbriir, 
kördi (lát, látott) e h. göriir, gördü; támla cs(epp) e h. damla ; 
teniz (tenger) e h. deniz. Mind e régibb alakok a nyelvjá
rásokból is ösmeretesek. A szóközépi explosiva változásra a 
kanki (melyik) szó mutat fel érdekes példát, mely a mai kangi} 

hangi alaknak a megfelelője. — A daki (is) a mai dohi, cía/i-nak a 
megfelelője, a legrégibb török divánban Ahmed pasa költemény
kötetében is előfordul. Az arab dayi ugyanis, mely ma már 
dahi-vá gyengült, a régi nyelvben daki-n&k hangzott. — Figye
lemre méltó jelenség a pronominalis bu (ez) ilyen többese: bidar 
(ezek), a mai bunlar h., bulara e h. bunlara, bulardan e h. bunlar-
dan; de már anlar, anlara, anlardan megvan, valamint buni* 
bunda, bunin. 

Az alaktani eltérések közöl jellemzetesek a verbum ily össze
vonásai, mint ólam (legyek) e h. olajim, gösterem (mutassak) e h. 
gösterejim, sevem (szeressek) e h. sevejim, bildirem (tudassak) e h. 
büdirejim stb. Ep úgy a tagadó formában pl. ölnujem (ne haljak 
meg) e h. ölmejejim. — A második személyi alakok ilyen összevo
násai mint: kacarsiz (futtok) e h. kacarsiniz, görürsilz (láttok) e h. 
görürsünüz, dilersiz (kértek) e h. dilersiniz még a század elejebeit 
nyomtatványokban is megvannak. 

A teljesebb alak maradt meg a tagadó igék első személyé
ben, pl. anlamazim (ma: anlamam), bilmezim (ma: bilmem) stb. 
Összevonás mutatkozik ellenben ugyanezen igealak plurálisá
ban : dilemezsiz e h. dilemezsiniz. 

Legérdekesebb alaktani jelensége e szövegnek az impera
tivus 2-ik személyének a nyomatékosabb képzése. Példák: kogil 
(ko hagyd), digil (di mondd), olgil (ol légy), dutgil (dut fogd), 
vergil (ver adj), bilgil (bil tudj), istegil (iste kivánj), algil (al végy) 
sanmagil (sanma ne vélj), isitmegil (isitme ne hallj) stb. Nyilván
való hogy ez igealak, mely mellett az egyszerűbb alak is előfordul, 
összetételből származott. A konstantinápolyi nép számára nyoma
tott régi desztánok egyikéből már ismertem e különös alakot, mely 
a sztambuli ember szájából gel alakjában kerülvén elő, hajlandó 
voltam a gelmek (jönni), igéből származtatni. A szeldsuki szöveg 
azonban következetesen írja e szót hol mélyhangú A;-val (kef) a 
mélyhangú szókban és gf-vel (gain) a magashangúakban, úgy hogy 
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Radloff olvasását kellett elfogadnom, a ki gil-nak és gil-nek ol
vassa, a nélkül azonban, hogy e képző eredetét csak meg is pró
bálná fejteni. Fentebbi magyarázatom mellé egy másodikat is 
fűzök, melyre főleg a gil, gil-íéle olvasás vezetett. Es ez a kiírnak 
(tenni, cselekedni) ige, vagyis ez igének kii imperativusi formája, 
mely a magashangú szókban, elveszítvén eredeti jelentésének tu
datát, könnyen illeszkedhetett kil-lé. Ez esetben a fentebbi szókat 
mindenütt fc-val kellene olvasni: ko-kil, di-kil, ol-kil stb. — A szö
veg egyéb, főleg szótani sajátosságai a következő jegyzékben van
nak összefoglalva. Összeállítottam e helyütt mindama szókat, 
melyek a mai nyelvből hiányozván, vagy csak nyelvjárásokban 
ismeretesek vagy pedig egészen elavultak. A hangtanilag eltérőket 
is közzéjük vettem, nem külömben azokat, a melyekről Radloff 
tévesen azt állítja, hogy a mai törökségben nincsenek meg. Ilyen 
a legelső szó 

ajri: 'elválasztott, elkülönített'; származékai: ajrilmak 
,elválni' köztörök szó, de ilyen alakjában is megvan a mai nyelv
ben : ben jarimdan ajri düstüm (különváltam a rózsámtól). 

ajrik: ,más, a többi'; az előbbi szó továbbképzése; bakma-
niz ajrik jiize : ne nézzetek más arczra; ajrikin elden kogil: a töb-
bijét engedd el. 

ajrik si: ,kiválasztott, rendkívüli'; szintén az előbbiek 
származéka; baysisi ajriksi olur: ajándéka különös lesz; her nes-
nenin gözleri ajriksi dir: minden dolognak a szemei különvalók. 

agár-: ,felemelkedik'; uslu jokari agár: az eszes felfelé tö
rekszik. 

an 5Hej in : ,ilyen módon', ahhoz hasonló; anjilejin kimse 
liakdan tolmadi; hozzá hasonlóan senki se telt meg igazsággal. 
A mai nyelvben is megvan, sőt bungilejin változatában is (ehhez 
hasonlóan). 

ari: ,tiszta'; ari su: tiszta viz. 
ej le : ,így', v. ö, oszm. öjle; ejlededi: így szólt; ejle oldi: 

így lett, 
eltme k : ,hozni', helyesebb az ütmek olvasás, iltirmek 1. 61 . 

verssor. Összevethető vele a népies iletmek, eletmek alak, melynek 
hasonló jelentése van. Pl. sunu elet-sene: hozzad csak ezt, eleti-ver 
bakajim : nosza csak hozzad stb. 

ejtmek, ajtmak: ,mondani'; ben bulara ejdürem : én ezeknek 
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azt mondom. A mai nyelvben itmek-ké vonódott össze, de csak 
régibb nyomtatványokban található. 

es : ,ur ' ; gihan esi: a világ ura. 
okirsa: Eadloff ,hívni, szólítani'-nakfordítja; körler okirsa: 

wenn er die Blinden ruft. Wickerhauser fordításában okursa-t 
olvas és ,nachsagt'-nak fordítja. Előttem ez utóbbi olvasása látszik 
a helyesebbnek. 

ö z: ,maga', többnyire a kendi (maga) szóval fordul elő ilyen 
összetételben kendőzi: ő maga; kendözünden: önnön magától, 
kendözicün: önnön magáért. 

iére, a mai iceri-nek megfelelő jelentéssel; ganin icre: 
lelkedben; ol sira icre: ama sorban; suret icre: a képen; dünja 
icre: a világban. A mai nyelvben icinde felel meg neki. 

i ci, i 3 i: ,úr ' ; ej igi : óh uram. 
u s : ,ósz, értelem'; usun : eszed. A mai nyelvben csak tovább 

képzésben van meg: uslu: szerény, míg az ész-re az arab jakil' 
használatos. Előfordul e szövegben ussuz is : esztelen, értelmetlen. 

ügüs, égis: Radloff szerint ,8okat' jelent. 
üj e z: ,lógy, lóbögöly', ugyancsak Radloff szerint, üez-nek 

hangzik a kurdak-tatároknál is. 
k aj-: ,fordulni'; kim gerü kaja : hogy visszaforduljon; 

összefügg a mai nyelvbeli kajmak : csúszni igével. 
kajir: ,homok, futóhomok'; kajir un olurdi: a por ho

mokká lett. 
kanda, kandan: ,hol, honnan', a régi nyelvben, sőt a 

népkönyvekben is gyakran előfordul, a mai nyelv nerde, nerden-nel 
helyettesíti őket. 

karani: ,sötétség', a kara (sötét) továbbképzett alakja, a 
mai nyelvben karanlik használatos. Előfordul még a szövegben 
karafdlik is ; karani ganlar: fekete lelkek; karanilik verir : sötét
séget ad. 

karilmak : ,elegyülni, vegyülni'; támla denize karilir; 
a csepp a tengerb9 vegyül. A tőszó a mai karma-karisik (összeele
gyedett) alakban még megvan, s használatos ezenkívül karísmak 
alak is. 

kamu; ,mind, mindnyája'; kamusu: megannyija; kamu-
muz: mindnyájan; kamunizi: mindőtöket. Az azerbajdsán nyelv
ben is megvan, az ujgurban kamuk-nak hangzik. 
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kuj~: ,önteni'; kujmaja: hogy ne öntse. A mai nyelvbeli 
Jcujumgi (ékszerész, öívös) nyilván összefügg vele. 

gej, geji: ,jó'; gej sakin: jól őrizd; gej söz: jó szó, ajirdi 
javuzlardan geji: elválasztó a jót a rosztól. 

görgklü, gürklü: ,szép, tetszetős'; görklü jüz: szép arcz. 
Összevethető vele a mai görg'álü, mely a görmek származéka. 

gigi: ,kicsiny'; ulugigi: nagy és kicsiny; a mai nyelvben 
kiicük; a kun nyelvben ki$i. 

jariiga-: ,kegyelmezni, irgalmazni*; jariiga ol sizi: irgal
mazzon ő rajtatok. 

javuz: ,rosz, gonosz'; javuz söz: rósz szó; 1. gej alatt. 
A mai kisázsiai népnyelvben ,jó, pompás' jelentése van pl. javuz 
at: pompás ló stb. 

joksul: ,szegény, nyomorult'. Badloff mint olyan szót em
líti fel, mely a mai nyelvben nem használatos, holott a legközön
ségesebbek közé tartozik, épp úgy mint a jokari (fent), gerii 
(vissza), datli (édes), szók, melyek pedig szintén használatosak. 

nete: ,talán', helyesebbnek tetszik ,hogyan, mint'-tel fordí
tani ; s az utána következő kim-mel együttesen nitekim-et mondani 
Emez alakjában a mai nyelv szava. Egyedül is előfordul: nite 
Midi diri: hogyan tette elevenné; nite jardi aji; mint hasította 
ketté a holdat stb. E szóból van tovább képezve a netelik, nitelik 
is, mely alak a mai nyelvben ismeretlen; $an niteligi: a lélek 
hogyan és mint volta. 

n e s e : ,dolog', v. ö. mai nesne ; her nesenin gözleri : minden 
dolognak szemei; ol neseji: azt a dolgot. 

dadmak, tadmak: ,torok'. 
das, tas: ,külső'; ici dasi: belseje külseje. Összefügg vele 

a disari alak, vagy a régi nyelvbeli tasra, melynek ugyanaz a je
lentése. 

damu, tamu: ,pokol'; tamudan : pokolból. A népkönyvek
ben az ujabb Jehennem' szó helyett még a tamu található; ma 
már elavult kifejezés. 

d e g-: ,érinteni, illetni'; tahridan degdi bize : Istentől érin
tett bennünket. Ugyané szóval van etimológiai összefüggésben a 
degme, melynek ,minden, bármely' jelentése van. A mai nép
nyelvben dejme-nek hangzik: dejme adam bunu japamaz : minden 
ember nem teheti ezt meg. 
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dükel-: ,mind, az egész', ujgurban tügel; dükeli jaiilis 
durur: mind tévedés; dükeline : mindnyájának; dükelitii severim :-
mindnyáját szeretem. 

s aj r te, saj ri : ,beteg'; sajri oldum : beteg lettem; sajri 
jim: beteg vagyok. Tovább képezve sajrilik: ,betegség'; sana 
kandan sajrilik: honnan a betegséged? 

sagissiz: ,számtalan', ujgurban ságié: szám; sagissiz ki-
siler: számtalan személy. A mai köztörök sajmak-kaX van összefüg-
ben, melyből a mai nyelv szintén képezett egy névszói sajim ala
kot. A szövegbeli alakból a saj- eredetibb sag- alakjára lehet követ
keztetni. 

si-: ,hasonlítani'; simez: nem hasonlít. 
sügü: ,édes', ujgurul: sagük; icesiz siijü: édeset igyatok. 
sasi: ,bolond'; e mondatot: kim, ki bizi iki görür sasi dir: 

Eadloff úgy fordítja hogy ,bolond az, a ki egyet kettőnek lát', 
holott a sasi-nak a mai nyelyben is .kancsal' jelentése van. Nyil
ván a sasmak, sasirmak-kal zavarta össze, mely azt jelenti ,zavarba 
jönni, megzavarni'. 

bajik: ,biztos, bizonyos', 1. 73. és 134. sort. 
ben, ,arcz, külső'; befii bire simez: arcza egyhez sem hason

lít. A mai köztörök benzemek (hasonlítani) igének valószínűleg 
ez a ben az alapszava. Ugyancsak összefügg vele a beni: ,hason-
lóan, képen' szó is; támla bent: mint a hullám; musa beiii: mózes 
képp; kendőzi befd: mint önnönmaga stb. 

bergis-: ,megerősíteni'; bergisüpdir: oda erősödött. 
bujrug: ,parancs'; biijrugin dutti: parancsát megtartotta. 

A bujurmak (parancsolni) ige származéka. 
Salemann nyelvi megjegyzései főleg Radloff szójegyzéket 

pótolják. Az átirás hiányában egyes grammatikai alakok olvasását 
is megállapítja, de nem mindig a kellő sikerrel. így meglehetős me
rész ama következtetése, hogy a gerundiumi alakok mindig w-nek 
olvasandók pl.jalvarüp, kilüp, nem különben az -ür és -dük igei 
képzések, továbbá a pronominalis -üm, -ümüz, -üz, -ün, -ünilz ala
kok és az -ü -ük, -lü, -lük végű saffixumok. Ha ez állítása helyes 
volna, akkor egyszerűen a török nyelvek hangrend-illeszkedő tör
vénye volna megdöntve, melyet pedig Salemann úr is aligha 
merne kétségbe vonni. Nyilván a görög átírás vezette a tudós urat 
félre, mert hivatkozik is arra a török-görög szövegre, a melyekből 
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•e következtetését levonta. Épp oly eljárás mintha a mai török 
nyelvet a görög átirás után olvasnám és e szerint akarnám a kiej
tést megállapítani. A múzeumi példány öt uj verssora íme az ő 
átírásában is: 

,Nur egér ola gözinde nur g'óre, 
güneéin nuri ana gele dura. 
nuri bir dur, iki görme sen ani, 
%an olur-se (-sa) kiéide, g'óre %ani. 
her nése kim senden, andan jak durur, 
ol nesi gerci gihanda cok durur. 
us gerek, kivi uslari g'óre bile, 
deliinin kim ussi jok nete g'óre. 
bil báni kim ussufi ani bilmeje, 
ejle (öjle) kim gansiz kiéi $an görmeje. 

A sajtnak (számolni) ige felemlítésénél tanulságos a sajin alak
hoz fűződő magyarázata. Ez alak ugyanis a kazáni tatárságban 
postpositio pl. kön sajin minden nap, kiéi sajin minden embernek. 
Felismeri benne az ó-török casus adverbialist, melyet Eadloff a 
Kudatku-bilikben is kimutat. Ide tartoznak szerinte ezek a már 
adverbiumokká merevedett alakok is: altin lent, üstiin fent, ansi-
zin hirtelen, jazin nyáron, kiéin télen és az iciin ért (üc uc vég). 
Ide vonja a -lejn, •güejn alakot is, e szókban angilejn stb. E régi 
«asus alak egyéb esetekben is kimutatható az oszmánliságból, úgy 
hogy elavultnak egyáltalában nem tartható. 

Eadlof glossariumát a következő adatokkal egészíti ki : 
al és al-tamga város pecsétje; a mai törökségben damga bé

leget is jelent. 
alacuk sátor, kunyhó. 
alp hős, vitéz. 
aca idősebb testvér. 
ejbek szolga v. ö. Badloffnál ebek fürge, gyors. 
ulag futár, előfordul ,reittierf jelentésben is. 
ulug nagy, v. ö. ulu, mely szintén nagyot jelent. 
konuk vendég, v. ö. konak, nem ugyan ,vendég' jelentéssel 

mint S. hiszi, hanem az a hely a hol megszáll az ember. A konuk 
•előfordul a népnyelvben is. 

kurnak szolgáló, cseléd, ágyas. 
jasa szabály, törvény. 
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japanli vásártér a városon kívül, karaván. 
tutmag egy fajtája a metéltnek. Barbier de Meynarddat 

szemben, a ki e szót perzsa eredetűnek tartja, S. török eredetét 
vitatja, és több. -ma§ végű török ételnevekre hivatkozik: oma^, 
gümeg, bulamag. Ezekhez még a sütla^ (tejétel) szót is hozzá füg
geszthetjük, melynek sütlü-as (tejes étel) az eredete. 

cirk (?) szenny, piszok. Perzsa eredetét kétségbe vonja és 
hivatkozik a cirkenmek, cirenmek, cirenüc török származékaira, me
lyekhez a köztörök cirkin (rút) szót is odacsatolhatjuk. 

gugrat aludt tej. 
sunkur sólyom. 
A füzetet egy függelék egészíti ki, melyben az akadémiai 

jCollectio Szilagyiana' egyik becses kéziratát a Kebáb-námét ismer
teti. Erről majd adandó alkalommal. 

Dr. KUNOS IGNÁCZ. 



Ismertetések és bírálatok. 

D i e g-eographisclie V e r b r e i t u n g e s t n i s c h e r Láeder d u r c h e i n e 
K a r t e e r l á u t e r t von K a a r l e K r o h n . (Separatabdruck aus den 
Berichten der Geographiseben Gesellschaft in Finnland. Kuopio 1892, 
O. "W. Backman's Bucbdruckerei.) 30. 1. és egy térkép. 

Az észt folklóré iránti érdeklődés kezdetei körülbelül egykorúak 
a kereszténységnek az észtek közt való terjesztése legelső kísérleteivel. 
(Lett Henrik: «Origines Livoniae sacrae et civilis», a XIII . sz.-ból.) 
Ez első nyomok után, melyek kivált régiségüknél fogva igen becses ada
lékokat őriztek meg számunkra az észtek pogány vallásáról és szokásai
ról, egész a XVII. sz. közepéig szünetelni látszik e tárgy iránt minden 
érdek, mely csak G u t s l e f f J . (Kurzer Bericht und Unterricht von den 
falsch heilig genandten Báchen in Liefland Wöhhanda. 1644) és utóbb 
Boecler J. W. (helyesebben F o r s e l i u s J.) «Der einfaltigen Ehsten 
abergláubische Gebráuche, Weisen und Gewohnheiten» (1685) ez. munkái, 
nemkülönben Goeseken H. liv nyelvtanának egyes elszórt helyeiben ád 
ujabb életjelt magáról. K e l e h K r . «Lifiándische História*-ja (1695) 
ugyané sz. végén már az észt népköltés első adalékaival is gyarapítja az 
eddigi szórványos feljegyzéseket, melyekhez a XVIII. sz.-nak folyamán 
G u t s l e f f E. (1732) és H u p e l A. W. (1780) nyelvtanaiban százával 
járulnak a népies nyelvet feltüntetni hivatott közmondások, találós 
mesék, sőt egy-egy dal is. 

Jóval többet nyújt már az észt nép hagyományos irodalmából 
B o s e n p l á n t e r J . H. «Beitráge zur genaueren Kenntniss de ehstni-
schen Sprache» ez. munkája, mely 1813-tól 1832-ig jelent meg 20 füzet
ben, hogy az I. Sándor czár uralkodása alatt felszabadított észt jobbágy
ság között a szellemi felvilágosodást immár szabadabban s így fokozott 
buzgalommal terjeszteni törekvő német protestáns papság népművelő és 
erkölcsnemesítő munkásságának, a nép nyelve ismertetésével, úttörője 
legyen. Bosenplántert, kinek a népdalt, mesét, főleg az állatmesét, 
babonát, közmondást és találós mesét bőven felölelő gyűjteménye még 
ma is egyike az e nemben legkitűnőbbeknek, leginkább K n ü p f e r Fr . J 
és v o n L u c e J. W. L. szorgalmas gyűjtései támogatták. Az előb-
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binek kizárólag a saját wierlandi plébániájában gyűjtött 600 népdala 
még ma is egyike a legnevezetesebb helyi gyűjtéseknek ; a második pedig 
(Osel szigetén plébános, orvos és biró egyúttal a maga községében) a 
Kotzebue-féle «Monatsschrift für Geist und Herz» (II. 199—215 és 
I I I . 275—587) lapjain leírta az észtek keresztelési, lakodalmi és temetési 
szokásait. 

De csak az 1838-ban alapított dorpati «gelehrte Ehstnische Gesell-
schaft»-ban kaptak mindez eddig elszigetelt törekvések szervesebb közép
pontot. E társaság két legrégibb és legbuzgóbb tagja, F á h 1 m a n n E. 
és K r e u t z w a l d Fr. E., mindakettő orvos, az előbbi pedig utóbb az 
észt nyelv tanára a dorpati egyetemen, lőnek ez ujabb erővel és igye
kezettel nekilendült munkásság oszlopai. Az előbbi igen becses járulékok
kal gyarapította az említett társaság irataiban (Verbandlungen der gel. 
Ehstn.Ges.), nemkülönben, az «Inland» ez. folyóiratban hona folklorejá-
nak ismeretét, az utóbbi pedig az óhitű észtek lakta kis Werro város
ban, a pskowi kormányzóság határán telepedvén meg, ennek a régibb 
hagyományokat tisztábban és épebben megőrző lakossága között fel
jegyzett gyűjtései eredményét N e u s H . revali tanitóval adta ki, 1850 
és 1852 között három füzetben «Ehstnische Volkslieder», majd 1854-ben 
egy ujabb kis gyűjteményben kizárólag epikus és varázs-dalokat «Mythi-
sche und magische Liederder Ehsten» czímen. Ugyanez évben Bcecler-
Forselius előbb idézett munkííját is kiadván, ennek régibb adatait az 
észt nép közt még ma is elterjedt babonákra vonatkozó becses jegyzetei
vel bővítette. 

A Kalevala mintájára az észtek epikus dalaiból is egy nagyobb 
elbeszélő mythikus költemény egybeftízése Fáhlmann gondolata volt, de 
Kreutzwald valósította meg az 1857 és 1861 közt, az észt tudom, társu
lat költségén megjelent «Kalewi poeg» 20 énekében, melynek 19,000 
versből álló eredeti szövegét német fordítás kiséri. Kreutzwaldnak mint
egy 2000 dal állott az összes párhuzamok és változatok beszámításával 
rendelkezésére, de a kezdetleges módszerrel s a nyelvnek néha hiányos 
ismeretével gyűjtött daltöredékek sokszor vajmi hézagos volta a ren
dezőt nem csekély toldásokra és ugyan az egésznek szellemében maradó, 
de mégis csak részben a saját divinatiójából merített kiegészítésekre és 
simításokra kényszerítette. Ennek folytán semmi sem kívánatosabb a 
folklorisztika mai tudományos állása szempontjából, mint ugyanazon 
munkát, a melyet a Lönnrot Kalevalájára vonatkozólag a finn irodalmi 
társaság áldozatkészsége és páratlan buzgalmából, nemkülönben a nép
nyelvhagyományok tudományos vizsgálata kimondhatatlan veszteségére 
korán elhunyt Krohn Gyula lankadatlan szorgalmából első sorban, mái-
rendszeres feldolgozásra majdnem készen birunk, — ugyané munkát a 
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Kalewi poegre nézvést is ugyanazzal a lelkiismeretes ós szakértő mód-: 

ezerességgel ismételve látni. 
Az észt tudós társaság ugyan Kreutzwald első gyűjteményeinek 

kiadása után kevéssel a kebelében felszínre került másnemű irányzatok 
miatt elvonta az ilyféle törekvésektől anyagi támogatását, úgy, hogy 
H ú r t J. «Beitráge zur Kenntniss estnischer Sagen und Überlieferun-
gen. Aus dem Kirchspiel Pölwe» ez. munkájának kiadása után (1863: 
Schriften der Estn. Ges.), Kreutzwald 1866-ban már a finn irodalmi tár
sasághoz volt kénytelen folyamodni észt meséi kiadása érdekében (Eesti 
rahwa ennemuistesed jutud), melyek Löwe-féle német fordításának I. 
kötete 1869-ben jelent meg (Halle) Köhler Eeinhold és Schiefner nagy
becsű jegyzeteivel. (A II . kötet csak 1881-ben követte az előbbit.) Ily 
körülmények közt igazán szerencse volt az é ;zt folklóré ügyére nézve, 
hogy ugyanez idő tájban a szentpétervári akadémia kebelében hatalma
sabb pártfogásra akadt, minta minőben saját kis szülőhazája szerényebb 
eszközei részesíthették. H ú r t és fáradatlan munkatársai különben nem 
riasztatták el magukat az egy ideig tartott mostohább körülményektől 
sem, a kitartó buzgalommal folytatták gyűjtéseiket addig is, míg az emlí
tett orosz tudós társaság, Wiedemann «Aus dem inneren und áusseren 
Lében der Ehsten» ez. nagy műve (1876) érdekében, munkájukat támo
gatásával eredményesebbé nem tette. Azóta pedig valóban páratlan 
szorgalommal és ebhez teljesen méltó sikerrel is látván hozzá a ked
vezőtlenebb időkben sem szünetelt gyűjtéshez, ennek ma már oly gyü
mölcsével rendelkeznek, a minő valóban ritkítja párját az egész világ 
folklore-gyüjteményeinek sorában. 

A 70-es évek folyamán különben észt földön is megint kedvezőbb 
napok virradnak Húrt törekvéseire, melyeket most már itt is újból istá
polni kezd az ezen idő tájt megalakult dorpati «Eesti Kirjameeste Selts» 
(Észt irók társasága), s a melyek észt és liv területen folytatott kutatá
sai eredményeképen elég a «Wana Kannel» (régi hárfa) két kötetére 
hivatkoznunk. 

A 80-as években Húrt Szent-Pétervárott telepedvén le, az itteni 
akadémia segítségével még nagyobb és hálásabb munkásságot folytat
hat, melynek 600 gyűjtő dolgozótárs (!) közreműködésével felhalmozott 
kincsei egyedül állnak a maguk nemében. Míg ugyanis 1887-ben az ösz-
szes észt népköltési gyűjtemények dalai, meséi, találós meséi, közmon-, 
dásai stb. nem rúgtak többre 20,000 darabnál, addig e szám 1891-ben 
már 90—100,000-re emelkedett, s alig van az egész észt nyelvterület
nek csak egy talpalatnyi földdarabkája is, a mely e gyűjtésekben kép1 

viselve ne volna. 
A legértékesebb e gyűjtemények sorában a mintegy 30,000 darabra 
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tehető n é p d a l o k é , s ezek közül alig 2000 azon régiebbek száma, 
melyek a Kalewi poeg megjelenése előtt láttak napvilágot; ezeknek kéz
iratai részben az észt tudományos társulat könyvtárában, részben 
Kreutzwald hagyatékából vejének, Blumberg tanárnak tulajdonában 
vannak. Az «Eesti Kirjameeste Selts»-nek a 70-es évekből való gyűj
tései a Húrt családja tagjaitól régebben szerzetekkel együtt (mintegy 
6000 db.) az ő kezeinél van, a későbbiek közül azonban körülbelül 
1200 db. dr. Weskéhez Dorpatba került 1883-ban, s e tudós Kazánban 
történt elhalálozása óta, mint Krohn Károly e sorok élén idézett érteke
zésében (3.1.) mondja, nem tudni, hová lett Weske saját gyűjtéseivel 
együtt. Ugyanez időből való néhány száz észt dal Lönnbohm feljegyzé
seiből a helsingforsi finn irod. társ. könyvtárában, végül a többi Húrt 
magángyűjteményeiben található, még pedig az 1883-tól 1887-ig terjedő 
időből 1350 db., az 1888—1891. évekből pedig mintegy 20,000. 

K r o h n K á r o l y , előbb említett jeles atyjának hozzá teljesen 
méltó fia és tudományos munkásságának folytatója, mindé gyűjtemé
nyeket átvizsgálta utóbbi időben s futólagos szemléje eredményeiből 
hat példán világítja meg az észt dalok földrajzi elterjedését egyben vál
tozataik sűrűségével; e mellett pedig egy igen ügyesen szerkesztett tér
képen az összes dalok általános elosztódását tünteti fel akként, hogy öt 
fokozatát különbözteti meg előfordulásuk gyakoriságának a következő
képen : 

1. Oly területek, melyeken majdnem az ö s s z e s dalokat éneklik 
(Harrien, Wierland, Jerwen, Wiek kerületek, Pernau, Fellin és Dorpat 
vidéke). 

2. Oly helyek, a hol a dalok n a g y r é s z e ismeretes. (Werro kerü
lete. Peterhof és Gacsina környéke, meg a Szent-Pétervár vidékétől 
éjszakra egész Kákisalmiig húzódó terület). 

3. Csak kevesebb számú dalt éneklő vidékek. (Az éjszaki szélesség 
64—62°-a és a keletikhosszúság 48—50°-a között délkeletről éjszak
nyugatnak keskeny V-bettí alakban elnyúló s felfelé szűkülő terület.) 

4. Még kevesebb dalt ismerő helyek. (Az előbbitől éjszakra, az éj
szaki szélesség 64—65°-a és a keleti hosszúság 48—50°-a közötti patkó
alakú terület, melynek nyugat felé nyílik az íve). 

5. Szórványosan előforduló dalok, a tömegesebb elterjedés határain 
kívül. (Ilyenekül megjelölt területek közt csak a legéjszakibbat, a svéd 
Haparanda közelében fekvő Kemit említjük, megjegyezvén, hogy vele 
majdnem egy hosszúság alatt találjuk a legnyugotibbat is, míg a déli és 
keleti elszigetelt területek a dalokban gazdagabb vidékek, vagy legalább 
azok közelében lelhetők, a melyeken még elég nagy számú dal forog a 
nép ajkán. 

A Krohntól közelebb vizsgálat alá vetett dalok e l s ő csoportja 
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egy t e r e m t é s m o n d á t tartalmaz s a földnek meg az égi világító
testeknek alkotását mondja el a bogomili legendák szellemében, több
féle, még pedig más-más eredetre és felfogásra valló változattal. A m á-
s o d i k , a tojásból született Heléna mondájának párjául tekinthető dal 
f S a 1 m e szűzről s az égi világítók leánykérésé»-ről szól. A h a r m a d i k 
igen érdekes világot vet az észt varázsló igék eredetére és átalakulásaira, 
8 egyúttal nevezetes példája a néphumor nagyító kedvének, a minő 
nálunk az u. n. bolondmeséknek egészen a szláv népek hasonló termékei 
mellé állítható példáiban tűnik ki leginkább. A n e g y e d i k a h á r f a 
és a h a j ó z á s eredetét énekli meg; az ötödik pedig az a r a n y s 
e z ü s t f e l e s é g mondáját tartalmazza. E kettő azonnal finn hatás 
szülöttének ismerszik fel s Wáinámöinen és Ilmarinen alakjaihoz fűző
dik. H a t o d i k helyen az u. n. setukesek, vagyis az óhitű észtek saját
szerű dalairól szól általában, melyeknek a többi vidékek e nemű ter
mékeitől elütő s feltűnőbben keresztény legendái szinezete kiválóan 
érdekes tárgya lehet a néplélektani buvárlatnak. 

Hogy még az ezen egyes fejezetek keretén belül alkalmazott mód
szert és a dalok elterjedése- meg sűrűségének feltüntetésére használt igen 
egyszerű és követésre méltó eljárást is ismertessem, például feltüntetem 
Krohn nyomán egy dalnak, «a megholt rokonok feltámasztásáról)) szó
lónak schematikus elosztódási statistikáját. E dal 296 változat- és pár
huzamban (!) van meg az összes gyűjteményekben, a mi eléggé jellemez
heti ezek teljességét és gazdagságát. E 296 feljegyzés a következőképen 
oszlik meg az egyes alábbi területek között. (Krohn egyszer s minden
korra felirja az első dal tárgyalásánál a köv. térrajzi rendben a kerüle
teket, s alájok jön minden egyes dalnál külön rovatokban az egy-egy 
vidékre eső dalok száma.) Tehát : 

Ösel. 
Wiek. 
Pernau. 

Harrien és 
Jerwen. 
Fellin. 

Wierland. 
Dorpat. 
Werro. Pleskau. 

A például választott dalra (Neus, i. h. 42. 95 A.) nézve az eloszlás 
a következő, a koczkáknak a fönti jegyzék sorrendjét követő elhelyezése 
szerint: 

10 35 51 

11 62 55 57 

• _ 11 3 
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Nem fejezhetem be e nagy részben Krohn Károlynak a czímben 
idézett dolgozata bevezetését követő és egy más ezzel rokontárgyú érteke
zésének1) adataival kiegészített ismertetést a nélkül, hogy a kis észt nem
zet népnyelvhagyományainak ily dús kincse s ennek ekkora buzgalommal 
való egybegyűjtése és megmentése láttára majdnem az irigység egy ne
mével ne sóhajtsak fel: Mikor tesz a mi akadémiánk csak fele annyit a 
saját folklore-unkért s ennek mentésre már alig sokáig várható árváiért, 
mint a mennyit a szentpétervári orosz tudós társaság tett a czár rop
pant birodalmának egy az uralkodó népfajjal nem is rokon maroknyi 
néptöredékeért, mikor annak különben könnyen veszendőbe mehetett 
szóbeli hagyományai egybegyűjtését erkölcsi és anyagi támogatásával 
tetemesen előmozdította ! Jó részben neki köszönhető, ha ma az észt 
népdalok Hurt-féle feljegyzései nem csak gazdagság, de érték dolgában 
is első helyen állnak az egész világ folklore-irodalmában. 

Követést érdemel azonban nemcsak a nagy pénzerővel rendelkező 
orosz cs. akadémia bőkezűsége minden néprajzi érdekű ügy iránt, hanem 
a finn és a vele testvér észt nép, e két éjszaki rokonunk azon úgyszól
ván genuin kegyelete is saját bárminemű hagyományaival szemben, 
mely eredményeivel számos nagyobb nemzet e téren való munkásságát 
túlszárnyalta már s jobban és rövidebben semmivel sem jellemezhető, 
mint egyszerűen annak felemlítésével, hogy t i s z t á n a folklóré tudo
mányának művelésére az egész világon csak Helsingforsban van egye
temi tanszék. Igaz, hogy egyelőre csupán magántanári, de az itt ismer
tetett értekezés szerzőjében oly férfiúval betöltve, kit már apjától reá 
maradt dús szellemi öröksége is kizárólag ez ismeretág fejlesztésére 
praedestinált mintegy. Hogy Krohn K. ez örökségének méltó gyara
pítója, arról örvendetesen tanúskodnak sűrűn egymásra következő s a 
folklóré tudományának m ó d s z e r e s művelésében mindig irányt jelző 
dolgozatai. 

Budapest, 1892. nov. 5. KATONA LAJOS. 

Latin e lemek a magyar nyelvben. Irta Kovács Gyula. Budapest, 
Pallas részvénytársaság nyomdája 1892. Ára 50 kr. — 8. r. 69 1.2) 

Sok körülményből világos, hogy doktori értekezés a nagy fel
adatra vállalkozó füzet. Nem vallja ugyan be, de azért mégis azzal a 

1) Histoire du Traditionisme en Esthonie. Traduite par Ottó Florell. 
Egybeíűzve a szerző egy német nyelvű értekezésével (mely a Virittája II. 
3g—50. lapján megjelent eredeti után van fordítva), 1889-ből. 

2) Több szem többet lát. Ezt a dolgozatot Körösi Sándor is meg
bírálta a Nyr. XXI. 408. s kk. 1., és számos, nálam nem tárgyalt szóról 
kideríti, hogy nem egyenes latin, hanem olasz átvételek. Magyarázatai 
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mértékkel fogunk mérni neki, mert sok dolog van, a mit ily műveknél 
tekintetbe kell venni, holott másoknál hibául rónánk fel. El nem ejt
hető melléktekintet néha pl. az, hogy a dolgozatnak rövidnek kell 
maradnia, s a czélba vett időre készen kell lennie, ha még olyan kime
ríthetetlennek mutatkozik is a munka közben az anyag. — így ha a 
szerző személyét s erejét nem veszszük is számba, teljes sikerre csak 
annak lehet kilátása, kit «nyájas istene* kegygyei vezérel — kurta 
tárgy felé. 

Ez a kegy nem jutott osztályrészül a Latin elemek szerzőjének. 
Érzi is, és bevallja, hogy a «nagy és fontos kérdést nem oldotta meg» 
és «sok, sok gyengéje van» munkájának. Megbocsáthatunk neki, a 
megoldás nem egy ember műve, meghaladja a magános egyénnek, an
nál inkább pedig egy doktori értekezésnek erejét s idejét Azért azon
ban részünkről a gyengeségek részletezése jogosult marad, s talán hasz
nára fog válni a szerzőnek, vagy másnak, ki a kérdést újra kezébe ta
lálná venni. 

A dolgozat több részre oszlik. 'Bevezetésül a 3. lapon azokat a 
tényezők-et mondja el történetileg, melyek a latin szókat a magyarba 
behozták. A latin hatás szerinte a kereszténységgel egykorú, de azt 
hiszem, ha tekintetbe veszszük, hogy szláv és német kerülő utón is 
vettünk át latin szókat, a nem egyenes hatást még régibbnek kell elis
mernünk. — Legfő befolyással az egyház volt nyelvünkre, nem csak a 
templomban, hanem az iskola és tudomány útján is, de nézetem sze
rint a mezei gazdaság latin szavait nem szükség épen a szerzeteseknek 
tulajdonítanunk, kik mezei gazdasággal is foglalkoztak, ezeket a ké
sőbbi diákos világban *naguk a magyar gazdák is beolthatták nyel-

igen egészséges alapon állnak, s különösen ott, hol a magyar szó alakja 
a latinnak is megfelelhetne, nagy szolgálatot tesznek. De általános fej
tegetéseiből nem osztozom abban a véleményében, hogy a németből, 
szlávból, olaszból stb. átvett latin szóknál «a nyelvünkre gyakorolt latin 
hatás és csatornáról szó se lehet». Bejutottak volna-e ezen szók nyel
vünkbe, ha latin nyelv nem lett volna ? és elég hű történeti képét 
adjuk-e a latin nyelv világuralmának, ha elhallgatjuk, hogy alig van 
körülöttünk nyelv, mely ne lenne annyira át meg átitatva, impregnálva 
latin elemekkel, hogy azok már mint az illető nyelv tulajdonai nyo
mulnak tovább újra más és más nyelvekbe ? Gondoljunk csak az ú. n. 
világtörténelmi események «közvetett következményei*-re. [Míg e sorok 
sajtó alatt voltak, Kovács dolgozatának még egy ismertetése megjelent 
Balassa Józseftől Phil. Közi. XVI. 757. Ha a három biráló tovább is 
így érdeklődik a dolog iránt, akkor latin szavaink nemsokára össze lesz
nek gyűjtve ; mindenesetre többre fognak menni a bírált munka szer
zőjénél. — S. Zs.] 
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vünkbe. A kérdést legegyszerűbben ezen átvételek korának megálla
pítása oldaná meg. 

A Latin hatás történetének vázlata után egy lapon dolgozatának 
czélját és módszerét tűzi ki a szerző. A berendezésben Alexics Magyar ele
mek az oláh nyelvben czímű dolgozatát akarta követni, azért a czímben 
is utánozta őt. Csakhogy aztán most, midőn czélját kitűzi, azt mondja, 
hogy a nyelvünkben meghonosodott latin szókat czélja kimutatni, mi 
pedig a hangtant feladata körén kívül helyezi. Czím és czél tehát össze-
egyezhetlenek, annyival inkább, mert nem csak a szók és azoknak át
gyúrása az, a mit a magyar nyelvben latin hatásnak, elemnek kell tulaj
donítani, a mint hogy Alexics dolgozata sem csupán szójegyzékből és 
hangtanból áll. Egy oly nyelvnek hatása, mely annyi szóval tömte meg 
nyelvünket, nemcsak a szóseregben, hanem bizonyára a nyelv, tehát 
a nyelvtan összes területén nyilatkozik. Nem csak egyenest latin szók, 
hanem latinból fordított magyar szók, latin képzők, latinos kifejezések, 
metaforák s mondattani főkép szórendi sajátságok is mutathatók ki 
mint latin elemek nyelvünkben. 

Némi mentsége különben szerzőnknek, hogy példák vonzzák, s ő 
nem egyedül áll czéljának korlátoltságával, hanem ama példákat követi. 
Ugyanis az az iskola, mely őt a jelen munka megirására ösztönözte, 
egy másik igen rokon kérdéssel: a magyarországi latin nyelv kérdésével 
is foglalkozik, s eddigelé ebben az irányban is oly szűk határok közt 
mozog, mint a jelen dolgozat, t. i. a puszta szók körűi; a nyelvtan 
többi fejezeteire nézve a kényelmes nil mihi nunc agendum puto áll a 
dolgozatokban. De a mi halad, el nem marad. Reméljük, hogy a köny-
nyebb munka elvégeztével a nehezebbre is jutni fog idő és erő, hisz 
mind több és több példán fognak a munkások okulni, s a teendő mind 
tisztábban és határozottabb körvonalok közt fog kibontakozni előttünk. 
Mert a jelen dolgozatnak is egyik fő gyengéje onnan származik, hogy 
czélját és módezerét nem tudta határozottan megállapítani. 

Ugyanis egyedül a nyelvünkben századok óta meghonosodott 
«polgárjogot nyert» és nyelvünk szelleméhez simult szókat akarja kimu
tatni ; csak nagyjából, szándékszik fölvenni a nem közvetlenül a latinból 
vett szókat, egyáltalában nem akarja említeni: 1. a pusztán egyes lati
nos képzettségű egyénektől önkényesen használt szókat, melyeknek «tör
téneti múltjuk nem igen van,» 2. a műszókat, 3. « a tulajdonneveket, 
személy- és helyneveket*. 

A czél tehát a szók megválasztására nézve sem egészen helyes, 
mert mindent ki kell mutatni, a mi nyelvünkben egyenest, vagy kerülő 
úton a latinból származott. A szerző felfogása (a «polgárjog») pedig 
mintha azt mutatná, hogy az egyes «latinos képzettségű* egyének sza-
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vait, vagy a tájszókat összegyűjteni egyáltalában fölösleges volna. 
Pedig a tájszók rendkívül érdekesek. Módfelett meglepő, ha halljuk pl. 
azt, hogy «ejnye de festomos ez a kis lány», a mi annyi mint czifra, ke
vély, azaz üunepiesen, festum-osAn van öltözve teste-lelke. A latinos 
képzettségű egyének szavai pedig szintén nem egyebek, mint tájszók, 
;azon műveltségi szintájnak szavai, melyben ez egyének vannak, s törté
neti múltjuk nem hogy nem igen van, de épen az, a mi a többi, sűrűb
ben használt szavaké: a latinos műveltség, és egy század, sőt talán fél 
század múlva is nagyon érdekes lesz tudni, hogy pl. a tizenkilenczedik 
század végén még voltak, a kik ezen és ezen szókat használták beszé
dükben és á közönség — megértette őket. Nem is egyebek ezek a «latinos 
műveltségű egyének», mint az irodalomtörténetből jól ismert divatnak 
folytatói, minél fogva szókészletüktől az irodalomtörténeti érdeket meg 
nem tagadhatjuk. 

Abban sem értek egészen egyet a szerzővel, hogy azért mellőz
heti el a kerülő úton átvett szókat, mert tárgyalásuk az «összehasonlító 
nyelvészet tág mezejére» vezetné. A többi latin szók tárgyalása is «ösz-
szehasonlító» nyelvészet, csakhogy csupán a könnyebbik vége. 

De tegyük fel, hogy a szerző — úgy, mint a másik ágon dolgozó 
társai — csak könnyebbség okáért, idő és munkakimélés végett fordul 
el a jelentől, s azért akarja csupán a múlt századok szavait kimutatni. 
Ámde még igy is kimeríthetetlen a végezni való, és senki sem győzné 
annyi század szavait összeszedni, hát engedjük meg a szerzőnek, hogy 
ebből a tömegből is csak egy csoportot szakaszszon ki, a múlt századok
ban meghonosiílt szavakat. 

Hanem itt már aztán igazán határozatlanná válik és ködbe fosz
lik szét a czél, homályosakká mosódnak széjjel a módszer határai. A ke
resés a múlt századokban jár, a felvétel kritériuma, a meghonosultság, 
a jelenben van, s a szerző ki munkáját egyszerűsíteni akarta, mégis a 
feladat egész tömegével áll szemben. Hozzájárul magának a kritéri
umnak, tehát a módszernek homályos, határozatlan volta. Még senki 
sem mondta meg, hogy mi a meghonosodott szó, miben áll a szónak 
polgárjoga, s a nyelv szelleméhez való simulás, (mert legtöbbször 
nem a magyar, hanem a szláv vagy német nyelv szelleméhez simult az 
a szó, melyet elég átalakítottnak tartunk), s magának a szerzőnek sem 
jutott esze ágába sem, hogy ezeket a fogalmakat legalább a maga czél-
ja i ra nézve megállapítsa. Bizonytalankodva jegyzi meg, hogy «mind e 
szók között szigorú határt vonni lehetetlen*, s azért bár maga is tűz
hetett volna ki önkényes határokat a fölveendő szók számára, zsinór
mértéket választ magának, a Nyelvtörténeti Szótárt. Ez helyes eljárás 
wolt, azaz hogy lett volna, ha módszerében szigorúan következetes, 
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vagyis semmit ki nem hagy, a mit a szótár bevett és csak részletes 
megokolással vesz föl olyat, a mi belőle kimaradt. Csakhogy szerzőnk a 
Nyelvőrt, Diezet és Miklosichot is átbuvárolta, mi még jobban a jelen 
íiapok közé zökkentette őt és segített czélját szétfoszlatni, munkáját 
bonyolódottabbá tenni. Nem sikerült tehát határozott és egységes, tiszta 
c's világos czélt tűzni ki a munkának, pedig még akkor is új erőt és 
nagy fegyelmet kívánt volna a módszer következetessége, mely így tisz
tára lehetetleimé vált. íme a szétágazó, határozatlan czél okozta mód
szerbeli következetlenségek: 

A módszer a régi szók vizsgálatán alapult, így kikerülték figyel
mét nagy számú meghonosodott szavaink, melyeknek általános hasz
nálatát, tehát nagy részt régiségét is alig vonhatná kétségbe a szerző. 
Pl. csak az a betűből ábécze, ágál, ágens, akadémia, akkurátus, album 
ámbó, amulet, anekdota, antiszemita, április, (gumi)-árábikum, árki 
(-szamár), ármádia, ász, aszfalt, asztma, atlasz, atléta, atom, audien-
czia, augusztus, autonóm, autonómia, ávemária. 

A módszer csak az egyenes származású szókra terjed ki, vagyis 
csak azok teljessége és magyarázatuk helyessége tekintetében vállal 
felelősséget a szerző, de forgatta Miklosich és Diez munkáit is, és meg 
nem állhatta, hogy «nagyjában» föl ne említsen a kerülő származású 
szók közöl is egy jó csomót, az egésznek (638) majdnem egyharmad
részét, 183-at, ha a sajtóhibák kijavítása után számláljuk meg. Sőt a 
többi tekintetben tanúsított határozatlanság kiterjed a kerülő szárma
zás felfogására is, mert mint latin elem van felvéve, pl. a kulcs szó, 
melyet nem a latin alakból, vagy a latinból átvett szláv, vagy más 
nyelvi alakból magyaráz meg a szerző, hanem csupán a közös indoger
mán gyökből származó szláv alakból, mely tehát eljutott volna hoz
zánk, ha soha római birodalom, vagy latin nyelv nem alakul is. Latin 
elemekül vannak továbbá felvéve olyan szók is, melyek egy középkori 
szláv, román, vagy germán nyelvből átjutottak ugyan a latin nyelvbe, 
de hozzánk nem a latinból, hanem valamelyik más, vagy az eredeti 
nyelvből jutottak el, tehát szintén nem latin elemek nálunk. Ilyen 
pl. a hering. Ezek a fölöslegességek Miklosich és Diez műveinek olva
sásából, tehát az egyenes és kerülő származás összekeveréséből és 
egy kis hiszékenységből származnak, másrészt a Nyelvőr lapozgatása 
és a polgárjognak szem elől eltévesztése egyes táj szóknak juttatott 
helyet a gyűjteményben, mint a kosolyá-nah, borbát-nsik. kujter-nek, 
pöttön-nek. 

A bizonytalan czél és habozó módszer következményének veszem 
azt is, hogy számos magyar továbbképzés van külön latin szónak feltün
tetve, pl. a forma és formál után & formás, dupla után dupláz, meg-
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dupláz, mise után misét szolgáltat, — holott ezekben nincs semmi újabb 
latin elem, s az ily továbbképzéseket is összeszedve a végtelenségig 
lehetne fokozni latin szavaink számát. A képzett szónak csak akkor 
volna helye, ha a tő külön nem fordul elő nálunk. Hanem a mint az 
eddigi tévedéseket Miklosich, Diez és a Nyelvőr olvasásának tulajdonít
hattuk, úgy ebben a Nyelvtörténeti Szótár a ludas, mert minden ily szó 
ottan külön szóul áll, helyesen a szótár, de nem helyesen a szerző czél-
jaira nézve. Ily továbbképzések: ceremóniáé, dupláz, megdupláz, formás, 
kintornás, kólikás, komédiáz, konzulság, koronás, koronáz, pádimento-
moz, piperéz, sommás, sorsol, szentencziáz, taksás, tégla-vető-hely, trónol, 
virgácsot. 

Ezekben a nehézségekben, melyeket a tárgy természete s a 
kérdés jelenlegi állása szült, már arról is megtudtunk valamit, hogy 
mint tud a ?zerző elbánni forrásaival. Nem igen vas kézzel fogja a gyep
löt, s a szilaj paripák ahelyett, hogy egyenest a czólfeló ragadnák, ahá
nyan vannak, annyi irányban ránczigálják félre útjából. Maga &for-
l'ásofc jegyzéke, a czél és módszer kitűzése után, a 7.1. következik. 
Nincsenek benne az úgynevezett tiszti szótárak, melyek legspecziálisabb 
forrásai nyelvünk latin szavainak, ha már nem közvetlenül a könyvek
ből és okiratokból gyűjtünk. A «Philol. társaság» 1891-iki elnöki be
széde eléggé felhívta rájuk a figyelmet, elsorolva e szótárakat. Följegy
zéseit talán nem lesz helyén kívül való dolog, a mennyire tudom, kiegé
szítenem. Remél-e: Magy. tiszti írásmód példákban. (Múzeumi ktár). 
Fogarasi J. Diák-magyar műszókönyv törvény és országtudományok
ból. 1833. (Egyetemi ktár). Pest-Pilis és Solt megyék tiszti szótára, 
Puki: Honni törvényszótár. Pozsony 1831. (Múzeumi ktár). 

Pozder K. értekezését is (Idegen szók a görögben és latinban) 
könnyen megkaphatta volna a szerző (Akad. értek, nyelvtud. XI. k. 
4. sz). Ide vág Saalfeld A. könyve is : Index graecorum vocabulorum in 
lat. linguam translatorum. Berlin 1874. (Akad. ktár.) A hangtanhoz 
becses lett volna: Schuchardt H.: Der Vokalismus des Vulgárlateins. 
Leipzig, 1866 8. 3. köt. (Akad. ktár). 

Hogy minő eljárással használta szerzőnk a forrásokat, azzal nem 
vagyok tisztában. A Nyelvőrnek úgy látszik a szómutatóját nézte végig, 
s a mit tárgyára tartozónak sejtett, azt elolvasta, nem is maradt ki sok. 
Az a betűből admirál, ad-utt, áfiom, aggastyán, alpári, ária hiányzanak. 
Természetesen nem csak a szómutató után indulva, több hiányt lehetne 
találni. Már a Nyelvtört. Szótár, Forcellini és Du Cange fölhasználásá
nak módját nem tudom elképzelni, mert a tűpróba a Ny. Sz.-nak csak a 
betűs szavaiból 23-nak a hiányát deríti ki, melyekkel együtt szerzőnk 
gyűjteménye 37-ről 60 ra, tehát majdnem még egyszer akkorára nőve* 
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kedett volna. Hiányzanak: addál, adjutáns (adia is csak idea alatt 
van meg) áfiom, ágál,) akadémia, alaputréta (olla potrida), alle
luja, áloe, amazon,] ambo, ámen, ametiszt, angária, apiom, április, 
áprilizál, árgudl, árgolódik, ária, ármádia, érmés, atlacz, augusztus. 
Ha ezt a «forrást» (és nem «segédkönyvet))) is úgy végig nézte volna, 
mint a Nyelvőr szómutatóját, ez a hézag be .nem jut könyvébe, hisz ki
fogása nem lehetett e szavak egyike ellen sem, mikor a kolláció és morál 
szókat a Ny. Sz. alapján vette föl gyűjteményébe. 

Világos hát, hogy a fölsorolt forrásokat nem aknázta ki kellőleg, 
a szerző, s az új munkásoknak ép úgy át kell majd búvárolniok azokat, 
mintha ő nem dolgozott volna belőlük. Ez áll az értekezésekre nézve 
is, mert pl. a bliktri szóról azt mondja, hogy Körösi a latin blitum-tól 
származtatja, pedig Körösi említi ugyan a blitum-ot, de csak azért, 
hogy elvesse és tulajdonképen máshonnan származtatja a szót.*) így már 
fölébred a kétségem az iránt is, vájjon a latinból vett kölcsönvételek-e 
mind azok a szláv szók, melyekből Miklosich Die fremdwörter im 
slavischen ez. munkája alapján magyarázza szerzőnk szavainkat, s 
melyet nem áll módomban úgy föl-fölcsapni, mint a Nyelvőrt. Kétsé
gemet még megerősíti egy paszszus, mely szerint a temjén szót «a szláv 
nyelv is a latintól vette.» Diezczel is megjárta egy párszor a szerző. 
A mester szó alatt azt mondja «wal. mester*; a pint alatt «wal. pinté* s 
nem veszi észre, hogy wal.—walachisch, mit ő magyarul rum. vagy oláh 
jelzéssel fejez ki. Orgona alatt pláne ezt is mondja ncal. orgán* «az 
oláhban organű*, pedig a kettő egy, csak kétféle helyesírással van írva. 

A forrásjegyzék és rövidítések magyarázata után maguk a szók 
következnek a 8—45. lapokon, majd CPótléfe (különös, hogy Alexicsnél 
is van pótlék !) a 47—52-ig. 

A szók kissé alkalmatlan sorrendbe vannak állítva, mert szerzőnk 
külön választja a rövid hangzókat a hosszúktól az a-t e-t o-t az a é o-tól, 
s jobb akar lenni a Ny. Sz. nál, hol előbb áll az dáágat mint az 
uba szó. 

Hogy a szók kissé bizonytalan rendszer szerint vannak megvá
lasztva, azt általánosságban már láttuk, most csak azokat az apróságokat 
említem föl, melyeket egyenest a dolgozat olvasása következtében vesz 
észre az olvasó. így pl. a fundál igét fölvette a szerző, a nem kevésbbé 
használatos fundáezió főnevet nem, a püspök ott áll, az érsek hiányzik, 
a márka szó alatt megjegyzi, hogy régebben girá-nak hívták, de a gíra 
szót nem vette be a maga helyére. Saját szövegében él több szóval, 
melyeket jegyzékébe nem vett föl, pl. constatál (9.1. s. v. áspis), kultúra, 

*) L. még Nyr. XXI. 415—6. 1. 
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kultúr (61. 1.) Fejtegetései közben hivatkozik oly alakokra, sőt szókra, 
melyeket a magyarázandók közé nem tartott érdemeseknek fölvenni. 
Ilyenek martel (57), majszter (58) barát, fráter (59), térjék (62). 

A fölvett szókkal általában úgy jár el, hogy eló'bb a jelentésüket 
mondja meg hol magyarul, hol más nyelveken is, vagy leírja a dolgot, 
azután az idegen nyelvekbeli alakjaikat sorolja el, s ezek közó'l a ma
gyar szó legközelebbi törzsét kövérebb nyomással emeli ki, néha hang
tani magyarázatok és a Ny. Sz-ból vett történeti idézetek is vannak 
közbe szó've. Fejtegetéseire a következő megjegyzéseim vannak: 

Több szót helytelenül származtat, mert a magyar és a törzs szó 
végződései nem felelnek meg egymásnak. 

így almáriom nem lehet a német almer-böl véve, mert akkor nem 
-iom, hanem -ár, -ér, vagy -or, -er végzete volna. Az r : l változtatást 
német segítség nélkül is elvégezhettük. A galles nem magyarázható 
egyenest galla-bol, interes interesse-böl. Ha kalamáris és kaláris az -ium 
végű alakokból származnának, úgy végződnének, mint a kalendáriom. 
Kurucz-b&n az -ius, gpmdez-b&n az -iá, spikinárd-ba,n az -us, palánk
ban az -a, tárgy-b&n az ea kihagyása nem származhatik a magyartól, 
mert külömben máshol is kihagytuk volna e végzeteket. 

Baraboly-rsb vonatkozólag a Ny. Sz. és Alexics véleménye össze
fér a Diezével, mert az előbbiek fordítják, Diez származtatja a szót, s 
így a szerzőnek nem kell elfordulnia amazoktól, ha Diezhez akar állni. 
Balaena: bálna, ha egyenes latin átvétel volna, a hosszú é (ae) kiha
gyását nehéz lenne megmagyarázni. A bérma nem deverbális főnév, 
legalább nem magyar visszaképzés, mert a szlávban is megvan, s ot t 
német kölcsönvétel a firme-ből (L. Nyr. VI. 510.) A borbély-ról Körösi 
ntán*) azt mondja szerzőnk, hogy nem vehettük a németből, mert néme
tül «balbierer» volna a sz5, s ennek kellene megfelelnie a mi alakunknak 
is, pedig itt okoskodásnak nincs helye, mert tény, hogy a magyaror
szági német közönség további németesítés nélkül «barbier»-nek olvassa 
a «barbier» franczia feliratokat, s az ír : ély hangváltozás is egészen a 
német származás mellett tanúskodik. A csámpás szónak három törzs
alakja is van jelezve, de mindenikbea k-t kell ejteni a szó elején, s azt 
mi nem változtathattuk es- re, s így mégis csak egy negyedik nyelvben 
kell keresnünk a legközelebbi törzsalakot. A csizió merész származta
tása a Nyr. XXI. fejtegetése után végkép elesik. Ép ily merész és elfo
gadhatatlan származtatások: alafa (török szó, 1. Nyr. XII . 351), dor
gál, gémberedik, hörpöl, mustra, gyűrű. A dufla és flastrom se lesz egye
nes latin átvétel, a mint hogy a pondo p-je is a német pfund révén lett 
nálunk /'- vé. A fáklya, kámzsa, kázsla, tábla, és más hasonlók magya-
rossága ellen is vannak aggodalmaim, nálunk elfér a hangsúlyos szótag 
után több rövid hangzó is, mint bakulus, kólika stb. és nem is való
színű, hogy épen mi torlasztottuk volna össze a másaihangzókat, 
mikor mindenütt épp az ellenkező törekvést tanúsítjuk. Afuszuly szóra 
a szerző azt mondja, hogy ma már csak a paszuly alakot használjuk, de 

*) De 1. Nyr. XXI, 416. 
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téved, mert ezt az oláh szót, a megfelelő vidékeken igen is ma is hasz
nálják, főkép kicsinyítve: fuszujka. A gesztenye talán egyszerűen a köz
olasz szó többeséből is megmagyarázható. A hártya szó /i-ja nem lehet 
egyenest a latin ch-hő\ s a kehely-é sem a német kelch-ből, mert a latin 
és német eh sokkal keményebb, hogysem nálunk egyéb lehetne, mint k, 
ellenben a szláv eh elég kemény arra, hogy a szlávnak a német ch-t 
helyettesítse, és elég lágy is, hogy nekünk meg csak /i-nak hallatszódjék. 
V. ö. irha, konyha stb. Ispát német átvétel, mit a spatha véghangzó
jának hiányán kívül az 6 is mutat, mely csak német szókban állhat a 
helyett: láger: láger, strafe: stráf és itt sem magyar változtatás, 
hanem német tájnyelvi ejtés, pl. alsó szepességi. Viszont a jurista nincs 
a német jurist-bó\ véve, hanem a középkori és így egyúttal magyaror
szági latinság -isía képzőjével van alkotva, mely mint minden nyelv
ben , úgy nálunk is élő képzőnek mondható, pl. banda: bandista, 
Apponyi Apponyista, Tisza Tiszaista, fuvola fuvolista. A kar még nép
etimológiával is nehezen érthető a német chör-bő\, viszont krajezár a 
német kreuzer-ből. Az utóbit a tótból vettük, melynek krajcar-ja, lehe
tett kreuzer-ből s válhatott nálunk krajezár-vá. Magánhangzó-nyújtást 
inkább csak a hosszú likvidán végződő, tehát hangsúlyos végű német 
szóban végeztünk: bordell bordély. A keresztényt nem tartom szüksé
gesnek népetimológiával magyarázni, lehet az egyszerű metatézise a 
jésülésnek. A leczke (lekcze) egyenes származása gyanús előttem, a 
lencse végző e-jét sem magyarázhatjuk meg a puszta lens-ből, az új szlo
vén leca közelebb áll a mi szavunkhoz, annyival inkább, mert sok szláv 
szó van, melyből az eredeti orrhang kimaradt s csak a magyar átvétel 
Őrizte meg a bizonyságát. A nyelvemlékek lensse alakját aligha szintén 
lencsé-nek nem kell olvasni. Letácsol egyszerű oláh szó ; az a tace, hall
gatni parancsolója: tac (tács) «hallgass.» Az onka és uncia közt nagy 
a távolság, a rázsa és rosa közt pedig kicsiny. Ezt nem szükség szláv 
kerülő utón levezetnünk; a hangsúlyos hangzó napjaink előtt mindig 
megnyúlt, az s jegyet szó közepén is ejtették latinul s (-seh)-nek, 
P. Párizsnál többször így áll: rósa, miből a zs változás magyar terü
leten is érthető, bár többnyire csak idegen szókon megy végbe. 
A ruzsika nem bizonyít sem ellene, sem mellette a rázsa szlávságának, 
neki külön útjai lehetnek. Petécs a jwtechia-tól (olv-petékia), paris a 
borax-tól nem származhatik egyenesen, a struez-ot pedig, ha a német
ből van átvéve, nem a mai strauss-szál, hanem a régi ü hangzós alak
kal kell magyarázni. 

Itt a szófejtések során szakítok alkalmat magamnak a tulajdon
képen nem latin szavakat is, melyeket általánosságban már említettem, 
részletesebben elsorolni. Ilyenek alafa, török szó, Nyr. XII. 351. bordély, 
németből lett olasz, olaszból újra német és ebből magyar; a latint nem 
is említi a szerző. Cserebidy: ószlov. cruvi, szerb erőből, mely úgy lát
szik szintén csak az «indogermán gyök»-ben találkozik a scarabaeus-sz&l. 
Lőre: «valószinűleg a németből került nyelvünkbe*), ott pedig fel az 
ó-felnémetig törvényes származása van, s így ha mi onnan vettük, az 
eredeti forásból merítettünk német s nem latin elemet. Értesíthetem is 
a szerzőt, hogy az «ófelnémet» lúre alak lyúre ejtéssel ma is él a szepe-
siek ajkán és szintén lőrét jelent.-A palást törzsszava az ószl. plástí, 
illetőleg cseh plast nincs (legalább Miki. Szláv szók a magyarb. ez. 
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dolgozata után itélve) a lat. pallium-tó\ kölcsönözve, s így nem «latin 
•elem» nálunk. Paripa a perzsa peripaj-bó\ van, mely nem a görög 
TtÚQiTCTtoq kölcsönzött alakja. A zsolozsma kereszttel van jelezve és törz-
sszaváúl az ószlov. sluiba vau feltüntetve, mely nem a celeusma szótól, 
lianem a sluga (szolga) szótól származik. 

A származtató fejtegetéseken kívül fontos, és a szerzőnek szabad 
uralkodását a tárgy és munka felett jellemzően mutatja a jele nte'sek fel
sorolásában és tárgyi magyarázatokban való egyenletesség. Ámde ezt a 
tekintetet lényegtelennek ítélte a szerző, főkép a magyarázásban, s így 
néhol bőszavú, néhol hézagos. 

Pl. áréná-nak hiányzik a «színkör» jelentése, borbély-nak egy 
jelentése sincs kitéve, pedig kettő van : fodrász és orvos, főkép fogor
vos ; a czirkalom szerzőnknél csak «szinkör», a «körző»-ről nem tesz 
említést. A kántál-ról sem tesz ki egy jelentést sem, pedig sok is van, a 
Jiántor-t mint a kántorböjt részét kifelejti; a makulá-hoz is, ha a «falat» 
jelentést kitette, oda keliett volna tenni a «szern» «szemecske», «ko
romfekete* jelentést is, v. ö. <tmakula-mákszem». A trakta és traktál a 
szerzőnél csak annyi, mint «értekezés», «értekezik», a vendégség és 
•«megvendégel)> jelentést elejti. Magyarázatbeli egyenlőtlenség több 
van. Altalán ismert dolgokat bőven leír, vagy magyaráz, így az ámpol-
nát, bullát (5 sorban), taksást (7 sorban), a czeruzát kétszeresen is fordítja, 
a trónol-t, hogy «trónuson ül», hosszasan fejtegeti az asszekurál-t, a 
minisztrál-t, hogy «egyházi szó. a. m. a miséző papnak segédkezik*; 
-ellenben hallgat, a mikor jobb néven vennők a szavait: abrwta, centiké, 
mordály, petecs, pöpium, póris mellett. 

A szók jelentésén kívül magyar alakjaiknak változataira is ügyet 
vet a szerző, de följegyzései természetesen nem mindig teljesek, mert p l . 
•az akdcz dkáez is, az appetitus ápetitus mellett ápitm is van, & família 
néhol falamia, a konvencziő pedig kommenczió, végűi, hogy sok itten 
szükségtelen példával ne töltsem a helyet, a gimníziom-ob ctimíziom-
nak is hallani, mag -um, -jum és -jom végzettel s g vagy gy kezdő hang
gal is ejtik. 

Imitt-amott megjelölte a szerző azt a görög szói is, a melyből a 
latin származott (pl. a cziterd-nél), de akkor a ezimbalom, cziprus, eklé
zsia és egyéb szavaknál is elvártuk volna ezt tőle. 

Az írásra nem sokat ügyelt szerzőnk, csak ((nyomorult eszköznekr> 
tartja gondolatai megrögzítésére, melylyel nem érdemes sokat törődni. 
Egyszer ezt írja: centiké cet, máskor párducz jáczint s ennyicske még 
nem nagy baj, mert nem szül kétséget, sőt azért is megbocsátunk, ha 
pl. az 58. lapon ezt olvassuk «metathesiszszeb>, ámbár nem tudjuk, me
lyik a szerző szándéka szerint való írás, a magyaros (szsz), vagy a lati
nos (th s), de baj, mikor aztán az ejtést nem tudjuk olvasni: explikál 
(v. ö. egzisztál), présmitál, resula, herbaté, -tej (17.1.): théthea (43. 1.), 
té herbaté (54), theatrum (43) (nem is -átrum ?), paróehii (32) ós ezt 
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már igazán nem tudora, hogy ejthette az, akitől a szerző hallotta. Abban? 
sem bízhatom, hogy pontos írás, va?y hanyagság van-e ezekben: prímás,, 
evangeliom regula tuja talián. Hogy az írással nem törődik szerzőnk, 
azt az is mutatja, hogy a szótárban magyarosan írja a latin származású 
szókat, de a szövegben többnyire (ámbár csak többnyire !) latinosan, 
tehát nem gondolkozott a kérdésen annyit, hogy saját szüksége, e szó
tár írása meggyőzte volna, hogy lehetetlen a magyarban az idegen szót 
máskép, mint magyarosan, tisztességesen leírni. Vagy jó az idegen írás. 
vagy nem. Ha jó, akkor a czikkelyszók, lemmák, írására is jónak kell 
lennie, ha nem jó, és arra nem jó, akkor a szöveget sem szabad elron
tani vele. 

Az írásban tapasztalt figyelmetlenséggel összefüggőnek tartom a 
törzsszó nyomásában és a kerülő származást jébső kereszt elhagyásában 
mutatkozó rendetlenségeket. A baraboly előtt kereszt áll, és szláv kölcsön-
szónak van mondva, mégis a jovis bárba van kövéren nyomva törzs
szóul. Csámpás—usik, donga nak 3—3 törzsszavuk van jelezve, a czimborá-
ról az van mondva, hogy a rumunyban lett a symbola Z-je r-vé, de ke
reszt még sincs elébe téve, s a latin szó van legközelebbi törzsszóul nyom
tatva. A szerző előadása szerint is kereszt kellene még ezek elé: ala
mizsna, csemete, jurista, kémény, kosolya, meregle, sindely, szent, terpen-
tina. Lehet, hogy a szerző nem úgy gondolta, de világosan kereszt kell 
ezek elé: amaránt (-us !), czirkusz, ében (-us!), gallér (-us -a!), gödölye 
(h : g) jázmin, kármány, sekrestye, serte, smaragd, skaraMya szerecsen. 

A szóczikkelyekre az 53—59. lapokon hangtan következik, 
mely össze akarja foglalni a fejtegetések alatt talált hangváltozásokat. 
Nem mindeniket veszi fel itten újra. így kimaradt az u: i: glóbus golyó-
bics, gradus garádics, a magánhangzó-dissimilatió: diamant gyémánt, 
mely példát a szófejtések közt a szerző is említ, reperál, preperándia, 
kontrektus, trékta (trakta), melyeket ő nem ismer. Hiányzik a í : ty,. 
charta: hártya, se: cs, scilla: csilla (a szerző legalább hisz ebben a vál
tozásban). Némely hangjelenségről sem a szófejtések alatt, sem itt nem 
vesz tudomást, így a magánhangzó-rövidülésről (fátum fatális), k: t-
róí (canistra tarisznya), a latinosító a-val való toldásról adresse ad-
ressza, glied, gléda, stb. 

Talán még fontosabb, hogy a mely hangváltozást föl is említ, 
homályos általánosságba burkolja, vagy annyit zsúfol részletezés nélkül 
egybe, hogy a szabály értéke elvész. Nem mondja meg, miféle mássalhang
zók szoktak rövidülni, melyek szenvednek dissimilatiót, s ilyen kijelen
tésekkel is megelégszik: «Az idegen szók magánhangzói gyakran felcse
réltetnek ». «Igy az a, o, u; e, ö, ü; é, i.» Vagyis az összes hangváltozó
változások egy rakásra vannak hányva. Homályos az 57.1. «A labialis(ok) 
gutturalis(ok) és dentalis(ok) felcserélődnek egymás között». Az ember 
azt gondolná, az van itt értve, hogy a gutturálisból dentális, vagy 
labiális lesz és viszont, de a szerző erről a jelenségről nem tud semmit 
(zlectica: laptiká-t csak dissimilatiónak nézi) és itt csak azt mondja,. 
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hogy a tenuis, média, spiráns és nasalis labiálisok felcserélődnek egy
más között, már hogy a nyilvesszó' melyik irányában, vagy ugrások sze
rint is, azt csak a példái vizsgálatából tudhatjuk meg, illetőleg, mivel 
a példák csak korlátolt számúak, hát onnan sem. És a határozatlanság 
annyival is nagyobbodik, mert e sokféle labiálison kívül ugyanannyi 
dentális és gutturális is be van gyömöszölve abba az egy sorba, mely 
ennélfogva oly sokat jelent, hogy mondani már nem mondhat semmit. 

De legfő hiánya mégis az marad a hangtannak, hogy semmikép 
sem külömbözteti meg a magyar változtatásokat az idegenektől, s mind
azok a hangváltozások, melyeket más nyelv okozott a latin szón, melyek 
tehát német, olasz, vagy szláv nyelvsajátságok, só't néha maguk az eredeti 
latin hangváltozások is, nála a magyar szellem műveleteinek vannak fel
tüntetve. Az ószlovénben nem volt / , tehát b lépett a helyébe : firmat 

ném.firme: bérma, a szerző szerint ez a szó a mi nyelvünk szelleméhez 
simult, s ugyancsak a mi szellemünk csinált az egyetlen latin s-ből (a-
szerző elfelejti, hogy már a latinban sem egyetlen hang ez a betű, hanem 
kettő: sz és z) sz, s, z, zs, ez, cs hangokat, csak úgy, okkal vagy ok 
nélkül. így aztán semminemű képet nem nyerünk arról a harczról, 
melyet a magyar torok megvív a latin hangokkal, mikor a római szókat 
elhódítja magának, sőt általában véve is a hangváltozások csak a nyelv 
(s nem is az ember) szeszélyes, kifürkészhetetlen eredetű játékául tűn
nek föl előttünk. 

Ezen általános jellemvonások elég világosan megállapítják a 
hangtan értékét, a részletek egy csoportjára tulajdonkép már a szóma
gyarázatok alkalmával megtettem megjegyzéseimet, a többi apróságok 
közöl pedig csak egynéhányat igazítok helyre : hogy a magyarban az első 
szótag nem gyökszótag (53.1.) s a hangsúly nem «rendesen», hanem 
mindig az első szótagon van (54.1.); a metathesis nem annyira szótag, 
mint mássalhangzó változás (58.1.), és az angolna, ámpolna ós kápolna 
nem külön megjegyzendő és osztályozhatatlan jelenségek, hanem csak 
egyszerű dissimilatiók. 

A kissé könnyen dolgozott hangtan után a 62—64. lapokon 
tanulság czím alatt 15 csoportba gyűjtött példákon azt világítja meg 
a szerző, hogy minő fogalmi körökbe tartozó szavakat vettünk a latin
ból. I t t csak egyenest latin átvételek vannak számba véve, de ezek közé 
becsúszott a szlávból jött paraj s a német rubint is. (Ilyen felsorolások
ban én fölösleges idő- és költségpazarlásnak tartom annyi száz meg 
száz szó közé vesszőket rakosgatni.) . 

A munka utolsó fejezete (tartalom-mutató nincs) a 65—69. 11. 
levő betűrendes szómulató. Kiestek belőle a thé és thea szók, s bele
került a nem magyarázott térjék. 
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A dolgozatnak stílusa azt mutatja, hogy szerző jól tud magyarul, 
de kissé pongyolán ír. A következő pontatlanságokon akadt meg a 
szemem: «E1 nem mulaszthatom, hogy hálás köszönetemet fejezzem 
ki» (6) e h. «hogy ki ne fejezzem*). Helytelenül vannak kihagyva a ragok 
ezekben: «A labiális, gutturalis és dentalisok felcserélődnek egymás 
között* (57). íNémely szót nemcsak a latinból, hanem más nyelvből, 
német, szláv stb. vettünk» (58). Idegenszerű a névelő elhagyása ezek
ben : «Múlt század elején már előfordul nyelvünkben«. (9. árestom). 
«Ármálisnak nevezték a levelet arma (czímer) szótól» (9). «Egy-két 
régibb írónknál előfordul: bustya szó is, mely valószinűleg bestia-val 
azonos» (10). «A népnél halljuk csimota szót is» (12). 

Sajtóhiba sok van, de itt csak egyeseket javítunk ki: 23: korrigál 
és 24: kurátor új bekezdéssel szedendő, 31 : (onka) felix h.felis, 32: 
naQoixm h. naQoixia, phingsten h. pfingsten, 41 : svetu la. svetü kell, u. 
o. szóror nincs vastagon nyomva és fölösleges zárójelbe szorítani, 43: 
«a latin thea» oly vastagon van nyomva, mint a czikkelyszók, 48: fő-
redő h. föredÖ, 49: bervény, börvény h. bervéng, börvéng (1. Ny. Sz.), 
u. o. borrago h. borrágó, 52: jószág h. jóság, 54: Ford. c. h. Jord. c, 
56 : czinober h. czinóber. 

Figyelemmel végig olvastam a művet s láttuk, hogy általában 
véve majdnem megmérhetetlen anyaggal s nem tisztán kibontakozott fel
adattal, — személyileg pedig főkép a hangtanban némi nyelvészeti 
fegyelmezetlenséggel kellett küzdenie a szerzőnek, s innen származnak 
műve hiányai. Abban helyes úton jár, hogy első sorban a múlt idők 
szavainak összegyűjtését tartja szükségesnek. Annyival helyesebb ez, 
mert az irodalmi művek és az oklevelek pozitív forrásokat nyújtanak e 
szavak kikeresésére, s a mi ezekben nincs meg, azokért emberileg 
nem lehet felelős senki, míg a jelenkor szavai talán nem találhatók meg 
mindnyájan könyvben, s mégis felelősek vagyunk kihagyásukért. De 
inkább azt szeretném attól, ki a kérdés további kimerítéséhez hozzá 
akar járulni, hogy ne a Ny. Sz. bolygója legyen, hanem igyekezzék azt 
kiegészíteni. Nem ismerjük a Ny. Sz. elveit és eljárását az idegen szók 
felvételében, de láttuk, hogy mindent ki kell mutatni, a mi idegen szó 
magyar beszédbe szőve előfordul. Minthogy azonban főkép a deákos 
századok műveiben hemzsegő latin kitételek miatt kielégíthetetlennek 
látszik ez a követelés, mert oly szavak kerülnének jegyzékünkbe, me
lyeket külön soha sem mondhattak magyar beszédben, kisegítő eljárás
hoz kellene fordulni. Az első az volna, hogy egy-egy munkás csak egy-
egy irodalmi korszakot, vagy iskolát, műfajt, vagy abban is talán csak 
a fő képviselőket venné át első sorban oly műveikkel, melyek a Ny. Sz.-
ban nincsenek feldolgozva. így aztán nemcsak a szójegyzékben lehetne 
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a munkás kimerítő, hanem ráérne az összes nyelvtani sajátságokat ta
nulmányozni, s magára nézve is tanulságosabb, gyümölcsözőbb munkát 
végezne, mint a puszta szógyűjtéssel. Űj szófejtéseket felfödözni nem 
volna első sorban álló feladata. A második kisegítő mód az lenne, hogy 
a hosszabb kitételeket külön választanák a magánosan is előforduló szók
tól, és betűrendbe, vagy más kinálkozó, pl. fogalmi csoportokba gyűjte
nék, s egyes szavaikat csak külön jelzéssel vennék fel a szójegyzékbe, 
melyből azonnal észre lehetne venni, hogy nem önállóan használt szók. 
A többi szavakon is jelölni kellene, hogy sűrűn, vagy ritkán használa
tosak-e az átvizsgált területen. 

KALMÁR ELEK. 

Kisebb közlések. 
A B e s z t e r c z e i S z ó j e g y z é k . 1891 végén értesültünk, 

hogy Berger dr. Besztercze-Naszód megye levéltárában egy latin
magyar kézirati szójegyzéket födözött föl, mely mintegy 1300 szót 
foglal magában. Szakértő palaeographusaink e kéziratot határozot
tan a XV. század első feléből valónak mondják, tehát még az 
EhrC. és BécsiC.-nél is régibb, úgy hogy minden esetre sokat vár
hatunk belőle régi szókincsünk ismeretére nézve. Csak az a baj, 
hogy mind a latinja, mind a magyarja nagyon hibásan van írva, a 
magyar azért, mert irója •— mint egy bejegyzése mondja — szla
vóniai volt, a latin pedig azért, mert e nyelvben is járatlan kezdő. 
A szójegyzéknek átirata Finály H. rövid magyarázataival s hozzá-
vetéseivel sajtó alatt van, s tervben van az egésznek hasonmásban 
való kiadása is, hogy az érdeklődők saját szemükkel lássák és szól
hassanak hozzá. Addig is közöljük itt a biztosabb olvasatu szók 
közül a legérdekesebbeket, köztük főleg azokat a ritka kifejezé
seket, melyekre eddig csak egy-két példánk volt, s melyeknek egy 
részében éppen azért nem igen mertünk még megbízni. 

A rokonsági nevek közt ott találjuk ezeket: Eg veng uteri-
nus, apáttal egueng patruelis, eguengfiiv fratruelis. A NySz.-ban 
még megkérdőjeleztem, mert csak Nyirkállai szójegyzékóből is
mertük : atyám egyvenghy patruelis. Ez az egyveng alkalmasint 
olyan összetétel, mint a vele egyjelentésű egy-test-vér; de hogy mi 
lehet az a veng, nem tndom megmondani. — Fyal privignus; 
Nyirkállainál ép úgy, míg a MünchC. két helyén fial filiolus. De 
nevezetes a BesztSz.-ben a fial-nsik párja: athval (talán így ér
tendő : athyal) vitricus, tehát mostoha atya, mint amaz mostoha 
fiú. — Yker gemellus; azért említem, mert a NySz.-ban csak ok-

, levelekből és szótárakból idézhettem. — Rere (olv. rére) sororius; 
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a NySz.-ban ugyanily jelentéssel, de csak négy idézettel; ma is él 
Szlavóniában, Nyr. V. 12. 

Kutyanevek: Camaz sil[v]ens; ép így Nyirkállainál kamaz 
silvens; hogy a kamasz eredetileg ebet jelentett, azt több adat is 
bizonyítja a NySz.-ban. — Chenk: turper (?); a czenk MA.-nál is 
kutyát jelent, továbbá Eákóczy Gy. Leveleiben. — Unikuma a 
BesztSz.-nek a kort szó: agafrj uag horth velter; Finály megta
lálta eredetijét a szláv chrt szóban. — Kérdéses, mi a vésnek 
,investigator£? 

Másféle állatok: Rouaz vulpes, vagyis rovasz, ravasz, L 
NySz. — Helg hermelus, azaz helgy, hölgy, 1. NySz. — Nerce: 
fiber; nércz v. nyércz más források szerint a. m. martes fcenaria, 
heumarder, sumpfotter, s németül is nerz v. riórz. — Strak: cico-
nia, vagyis sztrak; az ószl. strükü-hoz legközelebb álló alakja az 
esztrag szónak. — Cherebeth: brutus (olv. bruchus) és acalabus 
(olv. scarabaeus?); talán chereboh akar lenni, mint a DöbrC. nevezi 
a cserebülyt vagyis cserebogarat (1. Szarvas magyarázatát Nyr. 
XVII. 219). — Hornyo eruca; a NySz. ilyen alakot nem említ, de 
Gömőrben ma is hornyú a hernyó, Nyr. III. 185. 

Szerszámnevek: Hagman subsellium, a lószerszámok közt 
fordul elő, tehát a. m. a sella vagyis nyereg alá való takaró, s ez 
megerősíti a NySz. két idézetét, melyek közül az egyik így hang
zik: Egy hátas lónak nyereg alá való posztó nélkül való hagymánt 
adjanak. — Enle habena, olv. emle s v. ö. a NySz.-ban emlő (ez 
csak szótárakból idézve), eremlö és fékemlő (van eremlé-je és 
fékemlé-je is); midezeknek ,lórum, habena' volt a jelentésük. — 
Here camus, olv. ere; v. ö. ere: camus, frenum, zaum od. halfter 
MA. PP. s az imént említett összetételt: eremlö = ere + emlő. — 
Fen cos vagyis köszörűkő; így magában a NySz. nem idézhette, 
csak a,fenkő,fénkő összetételekben, de a népnyelvben ma is meg
van maga a fen (Pest m. Nyr. IV. 3) ós Tompánál előkerül a 
kaszafén (id. uo. 393. Tompa: Költ. V. 57). — Véren malleus; a 
kalapácsnak eredeti magyar neve, mint a NySz. számos adata 
bizonyítja (v. ö. a szláv eredetű kovács mellett a hétfalusi vasverőt 
Nyr. V. 378). — Zalu vagyis szalu ascia és planetum (?); a szalu 
ma is él, «a székelyeknél és az Őrségben váluzó, hornyoló, völ-
gyelő görbe fejsze» CzF. (az igéje szalui és szalval). — Horlo capa-
torium, olv. hornyoló cavatorium ? — Nyhthow: longale, v. ö. 
nyújtó longale Nyirk. — Eplen furale, v. ö. eplény forale Nyirk. 

Fegyverek, öltözetek, ékszerek: Kep venaclum, vagyis kép 
venabulum, így MA. s PPB. szótáraiban venabulum, jaculum, 
telum, jágerspiess; előfordul a JordC.-ben, de legtöbbször Heltai-
nál, s még Forró Pálnál is a XVII. sz. elején. -— Piconhog cassis, 
pokenhog sudia (?) és celibrum (?); az EhrC.-ben is pykonhok galea 
--A ezt Szarvas a német pichelhaube-val fordította (de többesnek 
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nézte), Finály pedig helyesen jegyzi meg, hogy a magyar szó for
rásanem egyéb, mint e német szónak régibb beckenhub(e) alakja. — 
Salap cerenum és culpitrum; a latin szók ismeretlenek ugyan, de 
minthogy e szók a fegyverzet részei közt állnak, a salap szó nem 
lehet más, mint a göcseji silap, mely sisakot jelent, Tájsz. (mind a 
kettő a német schlapphut-bó], v. ö. salapos süveg Szegedi Theopha-
niájában s 1. NySz. I. k. XI. 1.) —Bolda -pelta, alkalmasint hang
hasonlóság okozta tévedés, mert a bóda, bolda szó a NySz. összes 
adatai szerint markolatot jelentett. — A zászlónak megvan eredeti 
zazto alakja, mint a codexekben. — Engual armilla, talán mert a 
karpereczet az ing ujján is viselték? (Az ing-nek eng alakja csak 
az EhrC.-ben van.) —Chepez vitta stb.; különös, hogy a régiségből 
nincs rá más adatunk, holott a székelyek sok helyt még ma is 
•csepsz, csep>esz-nek mondják a fejkötőt (szláv eredetű szó, ószl. 
*cepící stb, Miki., a finnbe is belekerült sapsá s az oláhba cápse, 
alakban, v. ö. NyK. XII. 98). — Hyg inauris és aurifilia; a BécsiC. 
két helyén is előfordul lágy s csakugyan itt is mind a kétszer 
,inauris' fordítása. — Lelah vagyis léllah linteamen, mint a 
MünchC. JordC. ErdyC.-ben (ném. leilach). 

Más érdekes szók: Gerla gerleta, gabonamérték, mint a 
BécsiC.-ben, NémGl.-ban stb. (1. NySz. girla). — Venerek azaz 
venerék potus, mint a codexekben, 1. NySz. — Moruan formula: 
a NySz. nem idézhette PP.-nál régibb forrásból; a palóczok, barr 
kók mais morvány-nok híják a fonott kalácsot (tót mrván Miki.). — 
Kiitheiv gurgustium, olv. kuthea azaz kutya, 1. ezt a NySz.-ban. — 
Heg mai vagyis hegymái gricorium (?), 1. NySz. 2. Mái. — Herén] 
abissus, olv. erény, a mi a. m. örvény, 1. NySz. örém, örény. — 
Kifeldy acola; így hangzik még a XVII. században is a ,kül
földi'. — Kissa rixa — késa, késaság seditio MünchC; kísál, késál-
lodik más codexekben is előkerül s még a XVI. század köze
pén is. 

Or yeg coma; de hogy egyeztethetni ezt össze a BécsiC. 
orjegy-ével, mely conopeum-ot jelent s mely maga is annyira 
titokszerű ? 

Ayancha trenus: kétségkívül ayantho-n&k olvasandó. Egy 
1370-iki okiratban ugyanis a rudas zeker mellett előfordul az 
•ayanthos zeker is, «melyek közül amaz nagyobb, emez kisebb vala» 
{Szilády: Temesvári Pelbárt 72). Minthogy csak ezt az egy adatot 
ismertem, nem mertem fölvenni a NySz.-ba; most azonban a két 
adat kiegészíti s megerősíti egymást, ámbár a szó azért homályos.. 

Agylep: canapea 7. 1. vánkos, kárpit, matrácz s más effélék 
közt fordul elő, tehát világos, hogy ágyneműt jelent. Igen ritka 
szó, a NySz.-ban nincs meg, csak egy székely szógyűjteményben 
olvassuk. «ágylep ágynemű» (MNyszet. VI. 316. a közlő azt 
mondja: «tán gyergyói szó»). — Finály ágyler-nek olvassa, de a 
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papirosban jól meglátszanak a p nyomai, £11. a toll benyomása, 
ámbár a tinta kikopott. 

Tar posztó virgulatus és szir (zyr) griseus arra vallanak, 
hogy a tarka és szürke melléknevek kicsinyítők. — A szóképzésre 
nézve érdekesek még: ag sig senectus, tehát aggság, és aleth seg 
antempna, tehát alattság; a ség, síg képző nincs bennük illesz
kedve (ámbár már a HB.-ben van uruzag és uimadsag, de v. ö. a 
Bécsi, Müncheni codexekben magasségő, kazdagségő stb.) 

A Beszt. Szójegyzéknek hangtani jelleme csak egy tekintet
ben régiesebb a codexekénél, abban t. i. hogy a hosszú ó helyett 
sokszor még ou diphthongus van benne, mint az árpádkori okle
velekben, pl. loiv, tarthoiv, pozthoiv. 

SIMONÉI ZSIGMOND. 

T ö r ö k d a l o k . Az 1885—86. évben Székes-Fehórvárott 
több török ember tartózkodott és a kedvező alkalmat felhasználva, 
gyakoroltam velük az oszmanlit. A többi között néhány török dalt 
is jegyeztem le tőlük. Most hogy Kunos igen érdekes és értékes 
Oszmán-török népköltési gyűjteménye napvilágot látott, talán nem 
lesz egészen haszon nélküli dolog, ha ennek mintegy pótlásául a 
magam gyűjtötte néhány dalt is közzéteszem. Nem mind közlöm, 
a mit lejegyeztem, hanem csak azokat, a melyek vagy tisztán nép
dalok, vagy a népdalhoz igen közel állnak. 

Tiszta népdalok a következők: 

1. 
Nerede sin, nerede f Merre vagy te, merre vagy ? 
derede-im, deredé ; patakban vagyok én, patakban; 
deredé bulsam sini, patakban ha talállak, 
berelerdim ben seni. felkarczolnálak tégedet. 
sür, gidelim ! hajdindi has gide- Hajts, menjünk! hát rajta, szo

bra ! ritsd, előre ! 

2. 
Gemide jim, gemide, Hajón vagyok, a hajón, 
ajagim jemenide. lábam a lábbeliben; 
alma beni kurafi, ne végy engem sorozó, 
nisanlhn var geride. a jegyesem otthon (tkp. mö

gött) van. 
sür gidelim! hajdindi bas gide- Hajts, menjünk! hát rajta, szo-

lim ! ritsd, előre! 

3. 
Gemi gelir janasir, Jön a hajó, közeleg, 
iskeliji dolasir. kikötőt megkerüli 
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jarim hamamdan cikmis, 
bakán gözler kamasir. 
sür gidelim! hajdinái has gide-

lim! 

fürdőből szállt ki rózsám, 
néző szemek kápráznak 
Hajts, menjünk ! hát rajta, szo

rítsd, előre ! 

Jegyzetek: Az 1. számhoz. — dere rendes jelentése , völgy', 
mellékjelentése azonban ,ruisseau' is, és a dalközlő szerint a 
versben ez utóbbit jelenti. —- smi = seni ,tégedetc — sür gide
lim stb. refrain egészben a magy. heje-hujá-nak felel meg. — sür-
mek — mener ou pousser en avant; fairé avancer. — hajdindi 
összetett szó hajdi = allons ! vayons! eh bien ! en avant! en route 
és imdi = donc, or; hajdindi (irod. hajdi imdi) = allons donc. — 
basmak presser, opprimer; mettre le pied, marcher. 

E népdalhoz hasonlókat találunk Kunos Oszmán-török nép
költési gyűjteménye II. kötetének 385. lapján. 

A 2. számhoz. — ajagim irodalmi kiejtés; népiesen : aja'im. -—-
kurafi a katona-sorozó bizottság tagja, a ki a sorsot húzza. — 
g'eride tkp. ,mögött, hátul', de a dalközlő szerint itt ,otthon'-t 
jelent. 

E dalt majdnem teljesen úgy találjuk Kunosnál (II. 211. lap 
174. dal). 

A 3. dal itt jelenik meg először. Első sorát megtaláljuk 
Kunosnál is (u. o. 171. dal). Mind a három dalnál új a sür gideliin 
stb. kezdetű refrain. 

Talán még egészen népdalok a következők i s : 

Bénim göjnüm kaldi sende. 
gönül senden ajrilir mi ? 

Az én szívem nálad maradt, 
szívem tőled elválik-e? 

Ni$e jüz bin $efa itsen? 
gönül senden ajrilir-mi ? 

Jegyzet. itsen 

Bir dilberi sevmejinje, 
kon$e gülün dermejinge, 

ja senja ben ölmájinge, 

gönül senden ajrilÍ7'-mi ? 

Hány százezer bajt szereznél ? 
szívem tőled elválik-e ? 

etsen ,ha csinálnál'. 

6. 
Egy szépet míg nem szerettünk, 
rózsabimbót míg nem szakítot

tunk, 
vagy te vagy én míg meg nem 

haltunk, 
szívem tőled elválik-e ? 

Sarki-k} vagyis valószínűleg már műköltőtől származó nép
dalutánzatok a következők: 
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Giilseni hüsnüne kimler varijor ? 

kim ajagin öperek jalvarijor ? 
bayrimi (ba'rimi) sane gibi kim 

jarijor ? . 
sevdijim zülfünü kimler tarijor ? 

Szépséged rózsakertjébe kik 
mennek? 

ki esedez a lábadat csókolva? 
a keblemet fésűként ki hasítja ? 

kedvesem, a hajadat kik fésü
lik? 

8. 
Pek harab oldum, ki sevdim ben 

seni. 
sári saclim, pék seker dir leb-

lerin. 
ge^e-gündüz gözlerim gözler sini. 

mavi gözliim, pek tatli dir söz-
lerin. 

Nagyon tönkre jutottam, hogy 
szerettelek tégedet. 

szőke (tkp. sárga) hajúm, na
gyon édes ajakad. 

éjjel-nappal téged néznek sze
meim, 

te kók szeműm, nagyon édes 
beszéded. 

Jandim ateslere, ajim, 
seni gördüm göreli. 
ah ne bajgin bakisin var, 
ah bejaz semsijeli (v. semsijeli). 

cesmi mahmurlarinin kahr 
olajim ? jok bedeli! 
ah ne bajgin bakisin var, 
ah bejaz semsijeli! 

Égtem, holdam, a tüzedtől, 
a mióta láttalak, 
óh nézésed mily epedő, 
óh te fehér napérnyős! 

Tönkre menjek epekedő 
szemeidtől? nincs párja! 
óh nézésed mily epedő, 
óh te fehér napérnyős ! 

Jegyzetek. -—A 7. számhoz: bapimi irod. kiejtés; népiesen 
ba'rimi. 

A 8. számhoz; leblerin ,ajkaid'; sözlerin ,szavaid'. 
A 9. számhoz: maymur arab eredetű szó = 1. ivre; 2. qui a 

la tété lourde aprés le sommeil, qui a suivi l'ivresse; cesm m. 
= oeuil langoureux, epekedő szem. 

(A török szók franczia magyarázatát Ch. Samy-bey Fraschery 
török-franczia szótára szerint adom.) 

HALÁSZ IGNÁCZ. 
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R É G I MAGYAR N Y E L V E M L É K E K . V. kötet : A Jordánszky-cod<x biblia
fordítása. Kinyomatta T o 1 d y ; a Csemesz-töredék szövegével kiegészítette 
és előszóval ellátta V o l f Gy. 1888 Ára 6 frt. 

RÉGI MAGYAR KÖLTŐK TÁRA. (Corpus poetarum.) Szerkeszti S z i-
1 á d y Á r o n . I. kö te t : Középkori magyar költői maradványok 1877.11.—V. 
k ö t e t : XVI . századbeli magyar költök 1880—86. Ára kötetenként 2 frt. 

CODEX CUMANICÜS bibl iothecaead templum Divi Marci Venetiarum. Jegy
zetekkel sglossar iumokkal kiadta gr. K u u n G é z a . 1880. N .8 - r é t .Ára5 frt. 

UGOR F Ü Z E T E K . Adalékok az ugor nyelvek ismeretéhez és összehasonlításá
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I. szám. G e n e t z A. Orosz-lapp nyelvmutatványok. 1879. Ára 60 kr. 
I I . sz.Zűrjén nyelvmutatványok. K ö z l . B u d e n z J . s Halász 1.1180. Ára60kr . 

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

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

tanulmányok I. 1884 Ára 60 kr. 
V I I . szám. H a l á s z Ignácz. Svéd-lapp nyelv. I. Lule- és Pi te- lappmarki 

nyelvmutatványok és szótár 1885 Ára 1 frt 20 kr. 
VII I . szám. Halász Igaácz. Svéd-lapp nyelv. I I . Jerutlan<li lapp nyelv
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nyelvmutatványok. 1887 Ara 1 frt 20 kr. 
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