
A névragozás. 
(Az ugor nyelvek összehasonlító alaktanához.) 

Budenz József hagyatékából. 

66 . §. (73.) Előjegyzet. 

Az ugor nyelvek mind azon fejlettségi fokon állanak, hogy 
a, névszó mondatbeli szereplésének külömbözö módozatait vagy 
viszonyait is nagyobbrészt különös grammatikai alakítás által 
jelölik meg (más szóval: nem élnek már csak a névszónak bizo
nyos fogalmat kifejező főalakjával, minden syntaktikai viszony 
eltérését csak alaktalan szerkesztésre — szórendre hagyván). 
A névszónak ezen mondatbeli határozottsága egyébiránt illőleg 
megfelel az igeszónak, mint fő állítmányszónak elég bőven kifej
lett alaki határozásának, mely a cselekvés idejére, az állítás minő
ségére s az alany-, sőt tárgyszemélyek föltüntetésére vonatkozik 
{ = verbum finitum képzésnek). 

A mondatban álló névszónakfunctio körei: 
a) A l a n y (subjectum), míg az á l l í t m á n y (praedicatum), 

a,zaz legalább a f o r m á l i s állítmány kitétele a ragozott igé 
n e k ju t ; a névszó mint állítmány (pl. az ember jó) most már 
szorosan véve csak igehatározó (t. i. a. létige «esse» határozója) s 
csak néha, az ige kihagyásával, tűnik föl formális állítmányszónak. 
Erre nézve meg lehet jegyezni, hogy az ilyen állítmanyul való 
névszó a nominativuson kívül más casusalakban is fordul elő (pl. 
a finnben: essivus, partitivusban: Matti on laiska vagy pedig 
M. on laiskana, M. on laiskoja). Hogy az ugor nyelvek r é g i b b 
korában az állítmány puszta névszóval is tétettek ki, már abból is 
gyanítható, hogy a verbum finitum-tők maguk is nagyrészt név
szó alakúak. 

b) H a t á r o z ó —még pedig lehet a névszó szintúgy a lany
n a k mint á l l í t m á n y s z ó n a k , valamint megint más h a t á 
r o z ó n a k határozója,— s ebbeli «szolga-szerepét» a határozott 
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szónemek szerint így is oszthatjuk kétfelé, hogy t. i. a) n é v s z ó 
h a t á r o z ó , (3) i g e h a t á r o z ó . — A névszóhatározás nagyrészt 
a 1 a k t a 1 a n (viszonya csak szórend v. szószerkesztés által kife
jezve : j e l z ő névszó, attribútum); kiváló helyet foglal el itt a. 
b i r t o k o s - f é l e határozás, melynek kifejezője egyes ugor nyel
vekben külön viszonyrag (genitivus) vagy e mellett (illetőleg e 
helyett) birtokos személyrag. Az igehatározások közt. még főfon-
tosságú a t á r g y (objectum) viszonyának kifejezése. 

A határozás külömbfóle viszonyainak azonban az egyes nyel
vekben nem felelnek meg szintannyi alaki exponensek (azaz: 
viszony r a g o k ) . Könnyen észrevehető ugyanis, hogy egyazon 
viszonyrag gyakran többféle viszony kitételére van alkalmazva 
(pl. térbeli eredetet, ki- vagy elindulást jelentő a b l a t i v u s r a g 
az o/cviszony, vagy a nekiirányulás ragja, a l a t i v u s a c z é l 
vagy idő h a t á r kitételére stb.) E mellett azt látjuk, hogy a viszony
ragok általánosabb eredeti értékei átvitelesen különösebb viszo
nyok kitételére szolgálnak. Ilymódon különösen a t é r b e l i 
nyugvásra (maradásra) és mozgásra (haladásra) vonatkozó ragok, 
vagyis az általános úgynevezett h e l y v i s z o n y i ragok sokféle 
másodlagos functiót teljesítenek. Ugyanezek szolgálnak megint 
különösebb viszonyok kitételére rendelt ragos-szók ( n é v u t ó k , . 
p o s t p o s i t i ó k ) képzésére is, melyek egyes nyelvekben az ere
deti egyszerű viszonyítókat részint ki is szorították a használatból 
(úgy hogy pl. «-ben»-féle ragos szó, vagyis «inessivus» rag az 
általánosabb «locativus» ragot pótolja). 

Másrészt meg kell jegyezni, hogy az egyes ugor nyelvek nem 
ritkán ugyanazon különösebb viszonyokat külömböző értékű ragok
kal vagy ragos szókkal teszik ki (pl. a finn ember «beszéli adolog-
ból» [asiasta] = magy. «dologróZ»; a mordvin «csinál vlmit 
kezben» == finn «kézen» [kádellá] = magy. «kézvel». E tekintet
ben tehát csak az egyes nyelvek külön fejlődésében történt meg a 
megállapodás, a miért is a viszonyragok mindenféle használatának 
fejtegetése csakis az egyes nyelvek külön előadásába tartozik. Itt az 
ugor összeh. alaktanban a találtató viszonyragoknak csak eredeti 
vagy főértekét vehetjük számba, s e mellett összeh. nyomozásunk 
főleg a ragoknak alaki egyezését illeti, meg az egyes nyt-lvekbeli 
külön ragalakok megfejtését. 

NB. A névszónak viszonyragozásához tartoznak nemcsak a-
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rendesen minden névszótól előforduló ragos alakok (a szorosabb 
úgyn. «névragözás»—declinatio), hanem a többé-kevésbbé meg
merevedett vagy különálló határozó alakok is, ú. m. adverbiumok : 
a ((gerundiumok* meg a névutók (postpositiók). Hiszen többször 
épen csak ilyeneken maradt meg a régi egyszerű viszonyragozás. 

67. §. (74.) Az egyszerű helyviszony-ragok: 

locativus-, lativus-, ablativus-ragok. 
Finn. Loc. -na, -n&: Abl. -ta, -ta, -a, -a (ered. Lat. -ksi (-kse), (-$). 

-da, da) 
kaukana messze (van) kauka'a messziről (jön) karfás (kau'aksi, kau-

gaksi) messzire 
ulkona kiint ulkoa (ulkota) kivülről ulos (*ulgoksi) ki, kivé 
ulompana kijjebb (van) ulompa'a kijjebbről ulommaksi kijjebb(re) 
lahempána közelebb(van) lahempaá közelebbről láhemmkási közelebbre 
tyköna -nál tyköa -tői 
luona -nél luota -tői luoksi -hoz (luokseni 

hozzám) 
tana paivana e napon, kolme pdivaa paiváksi nappá, napra 
talvena télen [ma 
/cirewakőűl, kö gyanánt paljon kiveá, puuta kiveksi kővé (válni), kő

nek (mondani) 
lapsena gyermekül, gy.- kolme lasta (*lapseta) lapseksi gyermekké, gyer-

korban meknek 

álla alatt (''alna) 
ylla rajt (*ylna) 

alta alól 
ylta -ről 

allé' (allén) alá 
ylle' (yllen) reá 

-ssa, ssa: puussa fában -sta, -sta: puusta fából -h-n: puuhun fába, 
(-sna, -sna) 

kivessá kőben 

taivaassa égben 
NB. siina abban 

kivestá kőből 

taivaasta égből 
NB. siitá abból 

maahan földbe 
kivehen kőbe 

-sen, -sehen: taivaasen 
(•seen, -sehen) *) 
NB. siihen abba 

-lla, -lla: puulla fán, -Ita, -Ita: puulta fáról 
fánál 

(-Ina, -Ina) kiveltá kőről, -tői 
kirellá kövön, kővel 

NB. Észt. maad, töod = finn maata, työta \ seda, teda 
tata | mind = f. minu'a. 

Vepsá. mad, pud = f. maata, puuta j sida = f. sitá \ mindain 
(e h. minddni) = f. minua(ni). 

-lle (n) :puulle (puullen) 
fára, fának 
kivette (-llen) kőre, 
-höz, -nek 

= f. sita, 

*) Lásd Kieletár II. 1, 54. stb. Ahlqvist: Suomen kielen raken-
nus. 108. 1. 

16* 
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Mordvin. Loc. Abl. Lat. 
siná napon avada avaks 

Erza: ciné nappal E. avado E. avaks 
(fka siná) virdá virks 

E. véne éjjel E. virde E. virks 
falná télen selmida tuviks 

E. telne E. selmede E. tuvoks 
ala alatt (nom. al) alda alu, kudu 

E. alo E. aldo E. alov,kudov(hsLZ&) 
ingeid előtt ingeida ingeli 

E. ikele E. ikelde E. ikelev, ikelej 
iókezá messze ickezdá ickezi, vasú 

E. vasaló E. vasoldo E vasov. 
Prolativus: -va, va —va és -ga ga —ga mastirga —mastorga] 

virga E. virga \ vastiva — tarkává | kudga — kudova. 
-sa: kutsa házban -sta: kudsta -s (-z) : kuts 

E. -so, -se: kudoso Fj.-sto, -ste: kudostc E. kudos 
velesa faluban velesta veles 

E. velese E. veleste E. veles 
NB. kosa hol kosta koza 

E. koso E. kosto E. kos hova 
tosa ott tosta toza 

E. toso E. tosto E. tozov oda 
E. onsne v. onsto álomban. 
M. sista napon, E. ciste 

kizista évben , év alatt, -iste (vö. disznó — disztú), lásd 
Mord. nyelvt. 35. 1. 

Cseremisz. Loc. Abl. Lat. 
ongolno előtt, elül onjuc on$uk (on^olku) 

(van) 
M. anzalna M. anzac, -cen M. anzaka 

mündürne messze mündürc mündürkö messzire 
M. mindirná M. mindirc, -cen M. mindirke 

dene (derne) -nál, -vei deric (dec) deke, dek (derik) -hoz 
M. dono M. dorac, -doracen M. doko 

tünö kunt tüc tügö ki, kivé 
M. tüná M. tüc M. tüge 

kusto hol kusec honnan kusko, ku&ak, kuZa-
gen hova 

M. kusta M. kusec, -cen M. kuska, kusak 
tiste itt tisec, -cen innen tiske(tis), tiíak, ti£a-

gen 
M. tistá M. tisec M. ttákü 
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kudosto domi 
M. kudasta 

olaste városban 
M. olasta 

türüstö szélen 

longosto között 
M. losta 

(kudo-gec) 

(ola-gec, 
M. ola-gic, gicen) 

(türgüc) 

(longugec 
M. loglcen) 

-lec -tői, -gec -bői 
M. -lec, -gic[en] 

kudosko, kudes 
M. kudaska, kudeske 

olaske 
M. olaska 

türöskö, türes 

longusko, longus 
M. loska 

-lati (dat.): jumolan 
M. jumalan 

Vö. deran -hoz. M. doran j mündürdn messzire | tiian ki | sen-
galan, M. sailan = sengak, M. sai&a hátra, mögé. 

NB. A cser. -c c-re nézve: cser. üt, tic, cic «plenus» == finn 
tdyte (azaz: tayde); cser. vii, vic, viz «öt»> = f. viite- (viide). 
A cser. -&-ra nézve: cser. vik egyenes — f. oigeda; cser. kuruk 
ü egy — £ korgeda altus; cser. cofta sűrű — f. sageda. 

A fentebbiek szerint (a déli-ugor ágban) egyszerű helyviszony
ragoknak mutatkoznak: 

a) L o c. -nB (f. -na, -na, cser. -wo, -nö, -ne.) 
b) A b l . -ÉZ0 (f. -<2a, -da, mord. -da, -do, -de, — cser. -c; ej. 
c) L a t. I. -gB (mord. -v [vö. prolat. -va, -ga], cser. #„, kB 

[kusko, tügö], finn -A [sehen, -h-n]). 
II . -/i;sa (finn -kse, mord. -k, cser. -s [<.es: kudes, türes]). 
Megjegyzendők: 
1. Csak rövidült n é v u t ó k (postpositiók) az egyszersmind 

speciális helyzetekre vonatkozó viszonyragok : 
finn -sng (-ssa, -ssd) -sta (-sta, -sta) -sehen, -seen 
mord. -snB (-sa, -so, 

-se meg: -stg) -stB (-sta, -sto, -ste) -s\ -z-v (tozov) 
cser. -stB (* -snB) -sec, sec (kuéec, kusec) -skB. 

Ezekben az s, s «bel» jelentésű. •— A finn -snB, stB mellett 
(-sehen helyett) nagyrészt -h-n fordul elő mint lativusrag («be»); 
ez nem is egyéb, mint az egyszerű lativusrag, szorosabb értékkel 
használva (vö. siihen abba, siina abban); e szorosabb használatot 
elősegítette, hogy még a -kse lat. rag is megvan. — Szintúgy vál
nak a szorosabb értékű ragok is az egyszerű viszonyragok helyet
tesítőivé (y. ö. Bécsbe — Pestre — Szegedé; finn edessa előtt — 
takana mögött). 
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b) finn -lns (dia, -Ha) \ -lda (-Ita, 4tá) | -l-g-[n] -l-h-[nj 
(-lle-n). 

Ezekben az l jelent «kültért, oldalt, fölszint, melléket» (pöy-
dállá asztalon, vuorelta hegyről, seinálle falhoz, isalle atyának). 
Vö. az alaptőhöz ragadt ilyen Z-vel a mordE. vasol-do «messziről» 
és vaso (ebben: vasov, vasú «messzire»). 

2. A mordvin p r o l a t i v u s (-va, -ga) állandó <a (a)-jében 
(Erza is <a; NB. melgank «utánunk»-félék) az egyszerű -va (-gs) 
lativraghoz járult n y o m a t é k o s í t ó v é g r a g o t kell látnunk, 
mely itt a «lativ» irány tovább folytatását jelzi («prolativus»). — 
Mint ilyen nyomatékosító encliticum előfordul a mordvinban -n 
is, ablativusi alakon (mezlen, sedeíi mitől, attól), s prolativus ala
kon -na (kuvana «merre el», Mord. Nyelvt. 43. 1.)— s ezzel azono
sítjuk, bár értéke most már egészen elhalaványult, a finn -sehe-n, 
-lle-n illat, állat., a cser. -ce-n, -ce-n ablat. és -ge-n (kuz'agen) lativ 
alakok vég -n-jót. 

3. Tekintve, hogy a mordvinban az inessivus (sa) «instruc-
tivus» functiót is végez (pl. pejelsa késsel, mantsa bottal) — a finn
ben az eszközt, módot jelentő -n casus-ragot («instructivus») a tel
jes alakú -na, -na locativus-ragnak kopott másának tartjuk: nelján 
jalan juosta négy lábon futni, omin silmin saját szemmel; | instr. 
gerundium: syöden evén, evéssel, juosten futva. (NB. kaikkien náh-
den «indem es allé sehen»). || NB. Elég érezhető még a loeat. érték 
ezekben: kahden kesken kettő közt (négyszem közt) | ennen (ente-) 
azelőtt, előbb | náen hevosia tulevan (vö. pidán hyvána). 

4. <i l a t i v u s a l a k a finnben: sikáli, takdli, mikdli (Kai. 
3, 286, panen semmoiset urohot | sen sikáli, tuon takdli, \ sorran son-
tatunkiohon); a kül-ie nézve vö. siellá=siálna (sigál-ná) muu-
alla^muu'alna (muugalna, vö. muukalaise). 

5. L a t i v-f é l e -nne' a finnben: tanne ide, sinne oda, kunne\ 
minné' hova, merre (NB. kunnes «míg» : k. elát a míg élsz; de 
minnes egyszerűen «merre») = -ni terminativusrag az észtben, 
pl. kaelani nyakig, pohjani fenékig, ehtuni estig, pelvini térdig. | 
NB. észt. senni «so lange »> (senniks «auf so lange, bis dahin») — 
senna «dahin» (sennaja tanná hierhin u. dahin) | kunni «so lange 
wie» (kunniks, kunnis wie lange) | tánini «bis dahin, bis jetzt, 
bis heute» (vö. tani pdni bis heute) — tánna «hierher». || Ide von
ható még a f in n (diai.) mini — sini ( = «minká verran — sen ver-



A NÉVRAGOZÁS; .247 

ran»). — Egészben az -nne' (-ni) rag olyan mint az állat, -lle(n), 
azaz: rövidült névutó, melynek alapszavának jellemző hangzója n. 

6. <.itse finn (karjalai) p r o l a t i v u s , pl. sivuitse (sivu 
oldal), vieritse (viere), keskitse (keske), taitse és taatse (taka), 
alatse és alitse (ala, ale), meritse (mere) stb. || NB. i után tse 
e h. kse, s így <.itse e h. i-kse kettős ismételt lativusrag (pl. 
vieritse ebből: vierejekse). \\ NB. előfordul nyomat, vég fi-vei is 
(úgy mint közönségesen az illativus s gyakran az allativus), pl. 
taitsen, s továbbá egyes tájejtésben ts helyett űí-vel (v. ö. nyugati 
finn katto- e h. katso, itte maga itse). || NB. az i-nek utólagos 
elnyomására nézve vö. Pohjolai diai. (Suomi IX, 298.) sivuutte, 
alaatte' (vö. ugyanebben a dial.-ban: lupaasin=lupaisÍ7i, muistaa-
sin = muistaisin, vasikoota = vasikoita). | 

Vájjon ezen prolativ értékű -tte(n)-vel azonosnak magyaráz
ható-e a m o d a l i s -ten ezekben: siten, tatén, muuten, kuten, joten, 
samaten stb., a mint Ahlqvist akarja (Rakennus 174. §. 111. 1.)? 
Vagy pedig ez külön eredetű toa alapszótól való, bár szintén lativ-
ragos, névutó? («szerint»; alapszó talán te «út», vö. mord. ki 
«út*-tói: kis, -ksa, kigd «után».) 

68 . §. (75.) Folytatás. (Loeativus, ablativus, lativus-ragok). 

Lapp. Loc. Abl. Lat. 
ulkon kunt ulkot kívülről ulkos ki, kivé 

lpF. olgon lpF. olgusJX. olkuzi 
kukkén messze kukkét messziről kukkes messzire 

lpF. gukken lpF. gukkas 
vuolen (vuole) alatt vuolde alulról, [vuo- vuolai alá 

[v. vuolesne lest alól] 
lpF. vuoldj lpF. vuold alól (pl. 

suoladi sánga vuold) 
lpF. vuollai 

porramasan ételül, -llé (vuolasan alám 
lpF. balkáni díjul lpF. vuollasam 

bondan (saddij gaz alám) 
daggá (lett) 
lpF. iseden mint 
gazda 

tasne ebben taste ebből, ettől tasa ebbe, ehhez 
lpF. dast lpF. dast. lpF. dasa 

•taisne ezekben 
lpF. dain 
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paikesne helyben 

IpF. baikest 

lakkabesne közelebb 
(van) 

ulkolen extra (v. ulko • 
lesne) 

paikest helyből, -tői 

IpF. baikest. 

ulkold (v. ulkloest) 
kívülről 
IpF. olgold(olgolist) 

paijelt fölülről 
IpF. bajeld \ 

paikai helybe, -rer 
(paikasan helyembe) 

IpF. baikai(baika-
sam) 

lakkabesi közelebbre 

IpF. olgoli ki (külre— 
pl. maradt=kunt 
maradt). 

NB. Egyesek: 1. l a t i v-alak: állat, (dativ.) munji tunji sunjix 

nekem, neked, neki (nom. mon, todn, sodn, abl. musté, loc. musne), 
IpF. munji, dudnji, sudnji, (variánsok: mwnjai, dudnjai, sudnjai? 
meg munjin, dunjin, sunjin, meg: munne, dunne, sunne). Vö. lp. 
manne minek, miért (meg: manne-s.) 

. 2. IpF. layabuid közelebbre, gukkebuid messzebbre, bajebuid 
fölebbre = IpF. lakkabut, kukkebut (-bui), paijebut és -bukt. Ezek
hez csatlakoznak a modalis alakok : IpF. buorrebut (IpS. puorebat) 
jobban, garraset (karresikt) keményen, ciekkoset (cákosikt, -it) tit
kon, cielgoset (cálgesikt) világosan. 

Meg: IpS. kokte hogyanY—lpE. koht); 
naute, nau így = IpF. naft, E. navt így; IpR.. 

. ,•,.,'.'•' naitt így; 
makte (maktes) hogyan = IpF. moft hogyan. 
nuovte, nuov úgy = IpF. nuft, nu, IpF. nüt nü úgy; 

3. IpS. tokko oda, teke, tek ide (tokko ja tek) B= IpF. duokko? 
dokko és deki (dejki, dejke). 

4. IpS. koggo hol (k. lé tü heima), miben (k. le vikke), mely 
úton (k. mannák) = IpF. goggo; 

tuoggo «ibi, illic, illac» (t. pöti azon jött, amellet t 
!: el) = IpF. duoggo, doggo ; 

taggo «hic» (tuoggo ja taggo hic et illic) ' = IpF. daggo 
(dággo). 

5. IpF. giddag tavaszszal, gdseg nyáron, cafcag öszszel, dal-
;>•';' .'.'•. veg télen, báiveg nappal. . v 
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Ztirjén-votják. Loc. 
V. bordin -nál, 

(bordám nálam) 
Z. berdin 

dinin -nál 

Z. dinin 
karin városban 

Z. karin 

-len -nál 
( = adess. murtlen 
embernél; kudiz-
len val kinél vala 
— kinek vala) 
Z. lön (mortlön) 

minam nálam 

Z. mein 

tinad nálad 
Z. tein 

otitt ott 
Z. setbn, sen 

tátin itt 
Z. taton, tan 
Z. kostin között 

Abl. 
V. fcordis -töl 

(bordiétid -tőled) 
Z. berdis 

dinié -tői, 
(diniétim tőlem) 
Z. ííiwi« 

A:am városból 
Z. k n s 

NB. diniéen( —dinié) 
Z. éölöméan szivből 

-les -tői 
(murtleé, soleé at
tól, tőle) 

Z. Zís (mortlié) 
moneéíim, mineétim 

belőlem, tőlem 
Z. meié és mensim 

t&neétid 
Z. í m és tensid 

otié onnan 
Z. seíís, setsan, 

tátié innen 
Z. íaíís, ías'aw 

Lat. 
V. borda -boz 

(bordáz hozzája) 
Z. berdö 

diná -hoz, 
(dinaz hozzája) 
Z. dwö 

frará városba 
Z. /carö 

-Zí -nek, 
(murtli, soli an
nak, neki) 

Z. -Zí (mortli) 
minim nekem 

Z. menim és meö 
belém 

íinl<£ neked 
Z. íenícZ és teö 
beléd 

otsi oda 
Z. setse, setse 

tatsi ide 
Z. tatse, tatse 

Egyesek . 

1. L o c a t i v u s - f é l e : Votj. <en, zürj. <öw, pl. v o t j . sub-
bata nunalen szombat napon, goliken meztelenül (futott), puen 
fán (alm baume), vuen vízzel, kilen nyelvvel; szem. névmástól: 
1. monenim, 2. tonenid, 3. soeni-n. \\ z ü r j . va'ón, kién, kézzel, 
kokén l á b b a l . , . _,.»; ... • ; >| • • 

2. L a t i v u s-féle : p r o 1 a t i v u s -ti: votj. intijosti helyeken 
it,'ju ludti vetésen (gabna mezőn) által, bantiz arczon (ütötték), 
kiiiiz kezén (fogva) | dorti mellett él (dórin -nál, dórié -tői, dóra 
-hoz), ulti alatt el̂  vilti fölött el. || Zürj. dorti, dorti )és dórin, dórié, 
dorö)}(ultvB,\altt el. (NB. zürjP. kon-ult hónalj, nir ulp.ríos bajusz, 
és úliö alá, pl. pizan u. asztal alá), vilti, b'órti. 

} fe^prolativus: votj. < áti ( = illat. + prol. ti), pl. suresati 



250 BÜDENZ JÓZSEF. 

az úton el, muzemáti földön el, át (egész földön). | NB. kardti selo-
no áti városon és falun á t ; az üti különválására nézve vö. magy. 
nélkül = régibb -nél, -nál kül. || Zürj. < ód, ed: karod, tujed (tuj 
út), — NB. zürjP. böröt, boröí hátra. 

3. L a t i v u s - f é l e : t e r m i n a t i v u s , votj. < oz, zürj. < 05', 
pl. votj. punoz végig, vizioz gyökérig, ta diroz ez időig, so nunaloz 
azon napig || zürj. pomög végig, virötj vérig, lunög napig. 

NB. A « t e r m i n a t i v » értékre nézve, vö. szláv do «bis» és 
«zu» (pl. tót do Pesti, do domu; co komu do mna kinek mi köze 
hozzám); vö. mordvinban prolativussal (pl. pilmanZa-vat pana-
rinza «térdig valók az ingei»), a finnben asti mellett illativussal: 
loppuun asti végig (de szintén asti mellett: aamusta asti reggeltől 
fogva). NB. az egész oz, ö$ névutónak látszik (zürj. vo$, P. 05', votj. 
vaz, az «elő», s ennek illativusa vo$e, o$e, aza «elé»). [L. bővebben 
NyK. XV. 444.] 

4. L a t i vus-féle : -lan (van): votj. azlan előre, előbbre, 
jövőre | zürj. karlan városhoz, mortlan emberhez, zürjP. mortlan, 
mortvan id., otflan előre || vö. lativ. -li és abl. s mellett -san, pl. 
sölömsan. 

5. L a t i v u s - f é l e : votj. kuzja dángs (hosszant, hosszában)* 
és kuzjana «immerfort» (kuz hosszú): | dirja «wáhrend, zur zeit» 
(so dirja akkor). || zürj. kuza lángs (tuj k.) : kuzala *íepe3t, no 
dirji BO BpeMa. 

Abl. 
jolel alulról 

Vogul. Loc. 
joln untén 

K.jol torem alvilág 

numen fent 

K. numen 

jun zu hauae, honn 
K. jun R0M2L 

kazaken (k. oli mint 
kazak, kazakúl van) 

numel fölülről, von 
oben 
K. numel jole mos 
v. oben bis untén 

juil hazulról 

köti keurl visen (me
lyekből vittél) 

Lat. 
jole le (hinab) 

K. jole vojles le
szállt 

nong (nongo, nonge) 
föl (hinauf) 
K. non%o 

ju haza 
K. juv 
K. kval-tól: kvali 
háznak (pl. mon
datik) 

kq,zaki (k. jemts ka-
zakká lett) 
K. nani kenyérré, 
visi kicsinek (mon
datik) 
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kuli hallá (jemts lett) 
i i kit pali két felé (ur-

titá osztja) 
uost városban (ölem uosnel városból (ju uosen jalém városba 

lakom jön) (nach der stadt) 
megyek, hajtok. 

K. tusnel szájból K. usne 
kvolt házban kvolnel házból kvoln házba (sálti 

bemegy) 
K. kvalt i K. kvalnel K. kvalne 

több. kvoletnel több. kvoletn 
K. kvaletnel K. kvaletne 

mánl földről (kuals iun fára (kangi hág, 
fölkelt) [tálról mász) 
K. pasennel asz-

ákvát egyben, együtt ákván egybe, öszve 
K. akvat K. akvane 

kait között kalnel közül yalne közzé, jolpalne 
K. yalt (sam y. K. yalnel alá (lajt j.) 
szem közt 

titti, titt itt til (til ult) innen ti ide (ti mas eddig) 
K. tigil K. tig 

tóttá, tott ott tül (tul ult) onnan tü oda (tü mas) 
K. tóul K. tov 

kot hol kotl (k. ult) honnan kotá hova 
K. xot K. yotel K. yote 

Meg: tile erre, tüte arra, kotaíe, kotál merre, kvonále kifelé 
(kvone ki) || K. yotal, nonyat fölfelé (nonyo). 

NB. A vog. -t alak nem csak loc, hanem lativ is: kánkem 
poalt ám minem bátyámhoz megyek | ám poaltem én hozzám | táu 
poalte joytes ő hozzája jött. 

NB. Egy -l rendes casusalaknak eredeti értékére nézve: jágá 
sélem pongel vos oli atyja szerzett vagyonával (-ból) éljen | pongel 
tem ájem vagyonával (-ból) eszem iszom | vogK. Máté 23, 25. yaje-
rel i retel tagle rosszal és csalással tele (vö. finn tdysi partitivussal). 

Osztják. Loc. 
S. nömen fent 

Irt. nümen. 
B. numin 

keimen, kémen kunt 
B. kamin 

Abl. 
nömelta fölülről, 

Irt. nümalta. 
B. numilta 

kemelta Irt. kámetta 
B. kamilta kivülről 

Lat. 
nok, Irt. no% 

B. noy föl, meg 
B. nogis, noyis 
BBepxi., HaBepxi. 

kém, kim kivé, ki 
B. kim (k. julmata 
kivetni) 
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yovan, S. kovon pro-
cul 
B. yuuna, youna 

. (tő: you,yuu«ho8Z-
,szú») 

vanen, vanna közel
ben, 
(tő : van «rövid») 

tagana helyen 
jinkna, jinkne víz

ben, vizén, vízzel 
idajna estve,B.itána | 

B. yadlna nappal 
yun mikor, S. yunti, 

, B. yun és yunti 

totta, S. totti ott 

B. toda 
tetta, S. tetti, tet itt 

, B. tadá 

kerapna hajóban 
B. poyna 

több. kerabetna 

B. pogetna 

-ivena, -íven: yatti-

B. yadlevin, yad-
lejin nappal 

kovalta, Irt. 
messziről 
H.yuulta 

vanelta, Irt. 
közelről 
B. vanilta 

yovatta 

vanetta 

S. tol onnan 

B. selta sagat 
S. tel, Irt. tet sagat 

B. tolta sagat 

kerabivet 
B. poyelta 

több. kerabedivet -ból 
-tói 
(Beg. kelaneult, 
több. kelanedeult, 
vaséul városból) 

NB. Surg. -euy, pl. 
tom pelegeuy=^lxi. 
tom pelegivet 

yova, S. kokko mesz-
szire 
B. yuva || meg B. 
yuvát B^OJII. hosz-
szant, lángs 

vana közel, közelbe 

B. jogo vissza, meg: 
jogos vissza, jogod 
azután, IIOTOMT* 

'B.jilfjilla, jilli «le», 
meg: jilié v. jilis 
pelá 

B. tii«ide», meg: tiis 

Irt. togot' oda, S. to-
gonam *) 
B. togo 

tege ide, S. tegenam 
B. tii (meg: tiis) 

keraba 
B. J?Ö#ÍI 

több. kerabeda «nek» 

B. pogeda 

• NB. Látni való, hogy oszt. nömelta == vóg. numel abl. + ía, 
melynek e szerint magához az abl. értékhez semmi köze sincs; 
Yói rt mint végragot lativus alakon: yuva-ti togot. Az osztlrt. 
-tta csak megelőző -Ita helyett való (vö. Irt. nett- nyelni = vogK. 
iialt-). ,'< 
. ll NB. Az abí. -ivet névutó-féle (vö. a loc. -íven); teljesebb 

. , *) Cf» zürj.;aw [fönt a; zürj.-votj. lativusféle -lan ragban; 
későbbi bej.J. ; ,; 
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megelőző alakja -iveit (= B. eult), melynek vége ugyanaz, a mi a 
nömelta-beli -Ita (B. el'ta). 

K é r d é s e k és m e g j e g y e z n i v a l ó k . 

1. Mily eredetű a l a p p nyelvben az -i (<ai) végű lativus, 
pl. paikai, s csakugyan azonos-e (és miképen) a vele váltakozó 
s-es alakkal (pl. paikasan) í Igazi illativus-e az utóbbi vagy pedig 
az ulkos, kukkes-be\i s-vel egynek veendő (mely nyilván a finn -ks 
lativusnak a mása) ? 

2. A -kt végű l a p p módadverbiumok eredeti értéke nyilván 
lativus-féle (vö. IpS.paijebukt, paijebut=lipE.bajebuid «fölebbre») || 
szintúgy az osztjákban az Ka lativus (dativus) egyszersmind mód
határozó, pl. tevina csendesen, jima jól, nomsina okosan | vö. finn : 
tarkkaan pontosan, suoraan egyenesen, varmaan valóban, bizonyo
san || a -kt-nek eleje s= ugor -g lat. rag, a í-re összevethető az 
oszt. -l-ta (nömelta, 1. fentebb). 

3. Vájjon a l a p p F . giddag-iélekbevL a -g tőképző-e vagy 
viszonyrag ? 

4. A l a p p F . -sí-iől mint loc. (inessivus)-ról ugyanaz áll, a 
mi a cser. -sí iness., meg a mord. -sí, temporalisról. Hogy régeb
ben a IpF.-ben is megvolt -sn, mutatja a többesi alak, pl. dain = 
IpS. taisne. 

5. Különbség a z ü r j . v o t j . Kin és a szintén locativus-féle 
<ön, en között. Hogy amaz valódi inessivus, mutatja otin «ott» 
mellett otis (*otist), otsi; fölveendő tehát régibb -sn alak, pl. 
*karisn = karín. 

6. A lativféle z ü r j . v o t j . < ö, a megvolt végnasalisra utal 
(tehát olyan alakra, a milyen a finn -hgn; pl. siihen, jalkahan) \ 
vö. a hangalakra nézve az < ö , a végű ind. prses. egy. 3. szem. 

7. Z ü r j . v o t j . -ti prolativus. — vö. a finn miten, siten, 
muuten, samaten módaverbiumokat. 

8. Megjegyzendő a z ü r j . v o t j . Ken, an végnyomatékosító, 
abl. rag után (dinisen, úölömsan) = cser. -n (-cen, -cen, pl. 
gicen -bői.)*) 

9. A vogu l -ban — azonegy alapú, névutó-féle ragok: abl. 

*) [Vö. az előbbi jegyzetet.] 
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-nel, lat. -ne (v. ö.jolel, jole): az utóbbi a vogB.-ban elkopva, csak 
•n (vö. vogB. par vissza = vogK. pari). 

10. Az oszt . -ban az s lativ vógrag alkalmasint a finn -fcs-nek 
felel meg; eszerint & jogos ím lativ alakok a finn <itse ( eh . 
i-kse) végű prolativussal állithatók egybe. 

A v o g u l hoz pótlás: v o g K. lativ <i mellett még <ag ; 
Ulenag élővé, cakenag sóssá, yurum yotelag három napig. | Vö. 
v o g B . tajleg «teli» (rakni, tenni, pl. tajleg piném finnül «panen 
táyteen»). 

Magyar. — A) L o c a t i v u s - o s z t á l y . 
1. Locativus: benne-m, -d — e h . belne-m (meg névutó: -ban, 

-ben illetőleg -bann, -benn) \ honn (itt-h., otthonn) e h. *hozno v. 
*holno (vö. haza a lativ osztályban, meg finn kotona azaz kodona1) | 
fönn (fölnöifö—föl) \ hun1) (*hulno- vö. hol és holt, pl. seholt, 
sehult) | kinn, künn (*kil-ne), lenn (*lelne : vö. lelebb). Pestén, koron. 

2. Szorositott locativus (fölszinre vonatkozással — superla-
tivus; egyszersmind instructivus ós modalis, úgy mint a finn 
«adessivu8») -n (-nn), illetőleg <.on, én, ön, pl. lovon, kövön {t6\Jt 
lova-t, köve-t), úton (úta-t), vizén, vizön (vize-t), házon (háza-t) || 
NB. kézön (keze-t), nyáron (nyara-t), télén (tele-t) || nagyon, szé
pen || szárazon, világosan; de így is : világoson. 

NB. -n/i-vel a Debr. Gramm. 1795, 135. 1. (szintiígy: -bann, 
bann, a minek láthatólag jó oka van): házonn, földönn stb., hibá-
sonn, örökösönn, egyenesenn, tisztánn. | Most is, pl. Somogyban 
óronn esik (Nyr. III. 318.) mezénn, utonn (ib.) égénn a csillag, fődönn 
a fűszál (ib. 90.) 

3. Locativus -tt (-t) : alatt (alatta-m), mellett ("mellette-m) \ 
között (közt), mögött, kort, helyett (helyt: mihelyt), Fehérvárait, 
-várott, -várt, Pécsett \ álmottam («álmomban* Sziki.), legéntem (v. 
legéntembe), leántam, d ( = 1. koromban) | ifjattá in juventute sua 
MA.2) 

NB. ott és ottan | itt és itten. 
NB. alattomban (*alatton-ban) «clanculum, occulte» (a. maró 

eb, a. czirkáló MA). | egyetemben (-ten-ben) «simul, una» (Münch. 
cod. egyembe). 

x) Lehet bár l : n változás. [Későbbi bej.] 
2) {Az utóbbi három példa később bekerítve.] 
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NB. éjien ejtszaka ,egész ejtszaka' Heltai (éjten éjtszaka SzD., 
mind étön étszaka Erdy cod. 390.) | napot napestig tota die, per 
diem MA. (napion napotszaka Sánd. I.) 

NB. Ide vonható a régi tt-s g e r u n d i u m (Münch. cod.): 
látja ötét ülette (eum sedentem) | láttonk tégedet éhezetted, szomja-
zattad \lelé azokat alattok (invenit eos dormientes) (Münch. cod. 
alás = alvás) \ látá öt siratta || vö. menet, jövet mint határozók: 
haza menet megáztam, menet jövet senkit sem láttam. 

4. lent, kint v. kunt, bent, fönt, alant || Kreszn. lentt inferne, 
infra: lentt van \SÁná. let. fönt, fönntt «superne, superius*—de MA. 
csak fön, fen, fenn «alte, superne», Márton oit fenn «droben» j 
MA. kün, künn, kin «foris» (künn vagyok, állok): ot kün — itt ben 
MA. gramm. | benn, ben, MA. «intus» (benn hál intus cubat, 
pernoctat) | alatt jár elméje MA., ott alatt «drunten» Márton, alatt 
infra — fenn, fön, supra MA. gr. (Kreszn.-ben sincs alant). 

5. régenten antiquitus, quondam MA., régönte olim Tinódi 
(ós régen MA.) | hajdantan olim (Biró M.) hajdant Sánd. I. (ós haj
dan) { estendön este felé Szék. Kriza. — estennen circa vesperam, 
crepusculo Kreszn. | naponnan interdiu Kreszn. — minden napon-
nan — m. napon: Benigna Imádság. [CzechC.j | őszönne őszszel. 
Őrség: Nyr. II, 563. | ifjantann SzD. | füventibe «zsenge korában 
Szók. Kriza. || NB. nyaranta (nincs Kresz.-ben, csak: nyáron). 

6. <úl, ül (<.ól, öl) ( ( e s s ivus 1 ) (modalis)»; boldogul, 
józanul (vö. józanon), jámborul, magyarul, szentül, vitézül, emberül, 
csehül, ebül stb. | gazdáid, zálogul, túszul adni, például \ feleségül 
venni | egész nemzetül járulván hozzá | reánk izentek mindfalvúl 
( = egész falura.) 

7. stúl, -stül2) «comitativus» -.fiastul, gyermekestül, feleséges
tül, lovastul, — mindenestül, szőröstül bőröstül, stb. j | NB. Székely: 
tó'sűl v. tősön «tövével együtt». 

NB. v o g u l : tan mqna% jaupiinst ólét (ők hány atyafiak van
nak) | tan piinsitjist (fiastul jöttek) (vogK. jegepüvinc, atyafi). 

8. K o p o t t végűek : -ba, -be e h. -bany ben (afaluba, kertbe 
van) | kor (akkor, ekkor, mikor — régibb koron, vagy pedig kort) \ 
mikép | tegnap, minap, rég nem láttam | mezítláb, négykézláb járni | 

x) De keresztül-kasul. [Későbbi bej.] 
2) [L. erről Budenznek későbbi magyarázatát. NyK.XVIII. 158.] 
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hol (vö. hun és holt, hutt — meg a lat. hová e h. *holá) || NB. 
ha, ma. 

NB. G e r u n d i u m -va, -ve: rakva, kérve (= Dtúl -val, vei : 
rakval, kérvel, illet, rákkal, kérrel) == -ván, -vén, e h. *-valonf 

-velen. || Bégibb nyelvben -ván a mostani -va helyett, pl. meg 
vagyon írván; a mostani népnyelv rendesen csak -va, -ve-\e\ él; 
fél óra múlván Somogy Nyr. III. 468. | kírvén kírtük III. 285. Sza
bolcs; •— a -val, -vei mint nom. verbale-féle tőre nézve lásd 33. §. 
B) 1. pont végén. 

• • 

B) A b l a t i v u s - o s z t á l y . 

1. <Cól, öl (<iúl, ül) : alól, belől (-böl, -hói), hazól, mellől, 
mögül közöl (közzül), ról (*rajól, Széki, róllik és rióllik = róluk; 
Őrség Vera e h. réla — róla), tői (*tövöl), elöl, felöl, utói (u. érni) | 
Pécsül jőve emböröm (LevT. 1554.) ||NB. hazulról, alul-ról, elülröl. 

2. -nan, -nen | -nant, -nent | -najt, -nejt \ -nét || -nal: honnan 
(*hol-nan), onnan (*odnan, oznan), innen (*idnen, eznen), fennyen 
(felnen), vagy: honnét, ómét, innét, v. honnajt, onnajt, innejt,— 
vagy: honnant v. honnat stb. || NB. Münch. cod. onnaton, inneten || 
NB. Régi: innel, ónnal, valahonnal. 

NB. <Cunnan, ünnen, pl. másunnan, egyebünnen, messzünnen, 
mindenünnen || vö. másutt, egyebütt stb., másává, mindenüvé, — és 
máshol, máshun, -hűlt, máshová. 

3. névutó: ólta*) (óta) — és *őlte (öte) : miólta (mióta), rég 
ólta három nap ólta, az ólta, ez ólta, — de tájonként még így is : 
az öte. || NB. Münch. cod. mioltol mióta. 

C) L a t i v u s - o s z t á l y . 

1. < á, é: alá (alá-m), elé, mögé, közé (v. közzé: kőzz — f. 
keske), belé-m (-ha, -be ; -bá, -hé, pl. olybá venni, hé menni) | haza 
(*hazá), oda, ide (NB. odább, odébb) \ soká (soká-ra), Győré, Sze
gedé (Szegedé-be). 

NB. ragkopással: nek (nekie == neké-je) \ meg (meg-vetni, 
meg-térni; meg-f elé; HB. mige olv. migé; Erdősi János. Bibi. 
69. 1.: üresen bocsáták megé) |/öi-menni | ki (e h. kivé, *kilé), vö. 
hé, be f&e-menni). 

*) Ad lat[ivum! — Későbbi bejegyzés; 1. MUgSzót.] 
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2. -vá, -vé «translativus» : porvá (porrá), vízvé (vízzé), jóvá 
"tenni, boldoggá, vérré, hamuvá, epévé, kővé, stb. || NB. «szeretne 
-világgá futni» \ «messze földé (földdé) elbújdostanak» BodC. 12. 

NB. Dtúl (Göcsej) -já, -jé: puhája gyúrta, lója tette, kurtája 
szabta (Vass, M. Nyelvészet. V. 83, 140. || Góry cod. X. annak 

jegy éjé hogy . . . (= jegyévé). 
NB. hová (hova) — és holyá (== hova, Dtúl: Nyr. V. 181.) 
NB. kissé, többé— vagy: kiss-é, több-é? || NB, eleve elöve (mai 

eZá-adni, elé-hozni). 
3. <ég, íg, ig «terminativus»: kicsinyég, kicsidig \ kevesség 

(kevéssé Szék.: Kriza) | városig, végig, határig, holtig (mind holtig), 
holtomig, mind éltig (mindétig, mindég, mindig). 

NB. hanyotág «hanyatt» Szék. Kriza | viszontag «rursus, 
contra, invicem». 

NB. ig-lan, ig-len: holtiglan. 
4. addég, eddég (addig, eddig), meddig, meg: adzig és azdig. 
5. < ént, int «prolativus» : szerént (szerint), messze földint, 

részént (-int) \ vérént (vérént való rokonok, Arany) | jó módint 
adott (Szék. Kri.) | képesint tehetség szerint Nyr. V. 230. (Simon
tornya) | alkalmasint \ megint, megint (imént, ósmint, ismét) \ ezént 
(«ezen szerént» Szék. Kri.) | mint (*miént) \ ként (*képént). | 
Jóformán ide valók (á-val): aránt, iránt v. eránt, gyanánt. 

6. -tá, -té (-ti) — -ta, -te: szerte \ szélti-re (NB. szét e h. 
-szélt, szélté: szét menni) \ végtire \ gyakorta (ErdyC), gyakorta 
? talá, *gyakor-tajl ? \ szerül-szerte vagyon ezekről emlékezet, Pósa-
házi, Nyr. V. 508. || csángó: vadnak itt elöltön falak, előtőre futr 

1. Nyr. IX. 533.*) 
7. Czélgerundium (infinitivus) *-«i: írni, járni, menni, esni 

stb. (veszni indult, alunni ment) ; — némely tájon még -nya: aka
rok innya. || NB. személyragokkal: írnom, írnod, írnia, írnunk, 
írnotok, írniok, mennem stb. — úgymint: nekem, neked, nekie stb.| | 
az -n képzős alapszóra (nom. verbale)-ra nézve, fent 31. §. végén. 

*) [Az utóbbi és a gyakortajl későbbi bejegyzés; gyakor-tajl-
hoz 1. NyK. XVIII. 158.] 
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D) M é g m e g h a t á r o z a n d ó k : 

1. Módhatározók: ugyan, ígyen, hogyan — úgy, így, hogy || 
? gyanánt |j ? md. koda-ná fcf. kodama). 

2. után, vájjon loc. vagy lat.-féle? | vki után menni, futni, 
járni, utána lát a dolognak || délután (mikor) || NB. utánnam, 
-ad stb. 

3. -lan, -len, kivált terminativus (-ig) rag után: addiglan, 
eddigien, holtiglan \ kediglen, pediglen || megintelen \ 1553-iki levél: 
hétfőre virradólan \ múlólan Pázm. (múlólag). 

-lag, -leg: múlólag (Debr. gr., SzD.) | mellékesleg, mellesleg, 
oldalaslag SzD. Sánd. | futólag SzD. || különösen a székelységben 
(Kriza): agylag v. agyon varrni (két szál vásznat összevarrni) | 

felesleg v. felesen = félénként | félszántulag = csapinósan, rézsutt | 
töleg — tövinél fogva, alaposan | végesleg — vég számra. 

4. elesztébb (Bécsi cod. eleztéb) prius (előbb): «elesztébM-ban 
lakozott* | e. lássok azt meg Sz. Kat. leg. | e. istennek adja mindön 
jószágát. GuaryC. 

5. -st; mihelyest (mihelyt), megest (megint). 
örömest, MA. örömöst Pázm. | egyenest recte MA. (e. jár) \ rette

netest | nagy bőségöst kiontád CzechC. | méltóságost ib. 
bízvást confidenter MA. | folyvást Sándl. | lépvést (nincs 

Kreszn.) | nyargalvást Kresz. | nézvést (nincs Kreszn.) | oldalvást 
(nincs Kreszn. MNSz. oldali- igétől: oldallvást) — analógiás kép
zés [kés. bej., vö. a 33. §. B. 1. alatt adott magyarázatot.] 

közöst (közösen — birtokolva, k. igazíttsuk Szék. Kri.) | mejjé-
kest (egy vonalban — mentem vele) ib. | tudnivalóst tudnivaló -
képen ib. | ugyanvalóst ib. 

NB. mindjárást (mindjárt). 
6. igazán juste, vére, recte MA. (igazabban rectius Pázm.) | 

magyarán MA. (m. szólló). 

A magyar v i s z o n y r a g - a l a k o k m a g y a r á z a t á h o z . 
1. Az ugor nyelvekbeli egyszerű hslyviszony-ragok (loc. -n, 

abl. -d, lat. -g) megvannak a magyarban is, még pedig részben a 
kellő változással: 

a) loc. -n: benne e h. belne-m (lásd A), 1.); mint utórag 
A) 2.-ben lovon, tkp. lovonn, e h. *lovoln. 
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b) abl. 4 ( = ugor -d), vö. vog. oszt. -I (numel); t. i. az abl. 
<ól, öl végén. 

c) lat. *-j ( = ugor -g), a tőnek végvocalisával együtt <á, é, 
(a, e),i [vö. hangalakra nézve: <á, é végű praet.-tő, pl. tudá-l, 
tudé-k, mené-l, mené-kj, fent C) i.alá, haza, mögé, oda és odébb, 
tudni, menni C), 7. || vo. vog. kit pali = két felé | mord. meki, 
niekev = megé. 

2. Tőképző vagy névutói alaprész -l (vö. fö: Jo-l, ebbenfölső, 
úgy mint ahó, belső, első \ ho névmás : ho-l- ebben: ho-l-\-t): 

a) loc. -nn (-n), illetőleg < onn, önn (A, 2.) — e h . -In, pl. 
lovonn, kövönn e h. *lovolns, kovölnf || az állandó o, ö tővégvocalis 
a következő l miatt, ugy mint az l-es 2. szem. igealakban: mondói, 
alszol, eszöl || a nyáron, kézen-he\i h o s s z ú első szótag súlyegyen
lítésből magyarázható. 

E szerint -nn (-In) = finn -lla adessivus (Ina), pl. kövönn = 
f. kivellá. 

b) abl. <.ól, öl — e h . ol„l, öl£l, melynek első Z-je ?>be ment 
át: < ovBl, óvd, pl. /iaá'óZ e h. hazold, hazovBl \ közöl e h. közöld, 
közövd. 

E szerint <óZ, ó'Z = finn -Ida ablativus, pl. közöl — keskelda 
(keskelida). 

BUDENZ JÓZSEF. 

Angol helyesírási reformmozgalom. Az American Philological 
Society szintén mozgalmat indított az angol helyesírás egyszerűsítésére. 
Erről a mozgalomról egyelőre a müncheni Allgemeine Zeitung rövid 
jelentését veszszük át (Beilage 58. 1893.): «A társaságnak az a meg
győződése, hogy az angol helyesírás legrosszabb a világon. A fölösleges 
betűk írása és nyomtatása több millió dollárba kerül évenként. Gyer
mekeink nevelése — úgymond — késleltetve s népünk nevelkedése las
sítva van a mi nehézkes, logikátlan, megtévesztő írásmódunk által; az 
egész világ műveltjei követelik az egyszerűsítést. A társaság már egyes 
módosításokban megállapodott s folyamodik a kongresszushoz, hogy a 
hivatalos kiadványok nyomtatóit utasítsák a javasolt egyszerűsítések 
alkalmazására: hogy pl. dialogue helyett dialóg legyen, quartette fa. 
quartet, programme h. program, phantom h. fantom, subpoena h. subpena 
stb. Ezen változtatások közül némelyik már divatra kapott Amerikában ; 
a többit alkalmasint szintén elfogadják, mert ez által időt, nyomtató 
festéket és munkabért fognak megtakarítani.* 

17* 




