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A vogul nyelvjárások szóragozása. 

IV. 

A k o n d a i v o g u l n y e l v j á r á s . 

Századunk első negyede nevezetes idő a vogul nép művelődósé
nek történetében. Lezajlottak már 1715-ben a hittérítés harczai, de 
a nép szellemi életének ezen eseménytől remélt áldásos fejlődése 
még sokáig nem következik be. Az egész múlt századbeli hosszú 
korszak alatt alig történt valamely jelentékenyebb lépés a nép 
vallásos fölvilágosodásának és művelődésének elősegítésére s a 
régi tudatlanságban fentartották magukat nemcsak a hagyomá
nyos hiteszmék és szokások, hanem — különösen a közlekedési 
vonalaktól félreeső helyeken — részben az ősi pogány szertartá
sok gyakorlata is. A jelzett időben indul meg az első nagyobb sza
bású kísérlet, mely ez állapotok javítására lett volna hivatva. 
F e l i ez in P é t e r tobolszki protoierej és székesegyházi kulcsár áll 
az ez irányban kifejtett munkásság élén, kinek meghagyásából és 
vezetése alatt a Konda- és Pelymvidék egyházas falvaiban egész 
kis gyűjteménye készült a vogul nyelvű fordítmányoknak oly czél-
lal, hogy majd a tervbe vett népoktatás alapeszközei gyanánt szol
gálhassanak. E munkák közül hiteles tudomásunk van azokról, 
melyeket a Konda középvidókón fekvő Nachracsi (Mut-us) és Leusi 
(Lous-poul) falubeli P o p o v , továbbá a felsőpelymi E y c s k o v 
káplánok készítettek s melyek tartalmuk szerint a következők: 
1. A négy evangélistának könyvei; % Eövid katekizmus; 3. Eövid 
bibliai történet; 4. Eövid erkölcstan; 5. A keresztyén ember köte
lességeit leíró táblázat; 6. Imádságok: Miatyánk, Hiszekegy, 
OjiaBa Teö1> Eoace HaMí>, YnoBame Moe Őreire, 50. zsoltár stb. 
7. A nemzetiségekre (HHOPO^;U;H) vonatkozó törvény. 
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354 MUNKÁCSI BERNÁT. 

A vogul irodalom ezen első zsengéiből összesen csak kettő
nek, jelesen a Popov-féle Máté- és Márkevangeliumoknak jutott a& 
a szerencse, hogy nyomtatásban kerülhetett a nyilvánosság elé;, 
azonban ezeknek kiadása sem történt ama czélnak megfelelő mó
don, melynek szolgálatára eredetileg szánva voltak. A Mátéevan
géliumot Wiedemann gondozásával Bonaparte Lucián adta ki 
1868-ban Londonban s mint tudvalevő, Hunfalvy Pál ismét ki
nyomatta a «Kondai vogul nyelv »-ről írott könyvében. Ugyancsak 
Hunfalvytól származik a Márkevangelium első közlése, melyet ő 
Sjögrén, illetőleg Schiefner másolatai nyomán szintén nyelvészeti 
földolgozás kíséretében eszközölt. Midőn Ahlquist 1877-ben be
utazta a Konda vidékét Leusi faluban s később Tobolszkban sokat 
fáradott Pursin Makszim írástudó vogul közreműködésével ez 
evangélium-kiadványok helyesebb átírásán és javításán s így kelet
kezett az angol bibliai társaság költségén 1882-ben megjelent leg
újabb kiadásuk, melyek czíme : OTT> MaTeea H OTT> Mapica CBaTbis 
EBanrejiia no BoryjibCKH, H3 âHHi»ia EpnTaHCKHMT> H ÜHOCTpaH-
HHM-b EHŐJiefiCKHM'b OŐUI.eCTBOM'L. MaTIlÍHH3JI H MapKH3.I EjIIlHRT 
EBaHreJiiH MaHLCHHrHin (Máté és Márk szent evangéliumai vogul 
nyelven, melyeket kiadott a britt és külföldi bibliai társaság. Mat-
piinel i Marknel jelpén jevangel'iji mansénés. Helsingfors. 8°, 142.1.) 
Tekintettel a könnyebb gyakorlati alkalmazhatóságra e könyvecske 
orosz bettikkei van kiállítva, mely azonban ilyen alakban sem 
terjedhetett el a vogul egyházközségekben; mert midőn erre nézve 
a bibliai társaság részéről kellő intézkedés történt, — mint érte
sültem — 1887-ben az egyházi hatóság parancsából kiosztott pél
dányait összeszedték és fölégették.*) 

*)Ez eljárásnak okául korántsem kell valamely fordítási vét
séget, illetőleg abban rejlő eretnek színezetet gondolnunk. Az egy
részt ama féltékenység kifolyása, melylyel az orosz papság a kül
földi bibliai társaságnak saját területén való működését mindenütt 
fogadja; másrészt egyes új betűk (ci ós y) alkalmazása, valamint 
régieknek (pl. az 9 ós H betűknek) szokatlan használata miatt 
támadt ingerültség eredménye. Bármily csekélységnek lássók is ez 
az utóbbi ügy, nagy és kellemetlen harczoknak volt az előidézője 
Ilyminszki ellenében is, ki — mint gúnyolni szokták — először 
kezdte észrevenni az inorodczy-k nyelveiben «a finom hangbeli 
árnyéklatokat» s «csempészett be» azok kedvéért új jeleket, tehát 
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A mi a kéziratban maradt fordítmányok további sorsát illeti, 
azoknak egy része hallomásom szerint a tobolszki püspökség levél
tárában hever, másrésze pedig elkallódott a vidéki papság kezén, 
melyhez úgy látszik tanulmány czéljából küldöttek. A szerencsés 
véletlennek köszönhetem, hogy egy ily enyészetnek indult iro
mány-nyalábot megmentenem sikerült, midőn az 1888. év novem
ber havában a felső-pelymi egyházkerületben utaztam. Mint a 
borítéklap jegyzetéből kitetszik, ez 1864. augusztus havában került 
ide Djukov Vaszilij paphoz s eredetileg a fenti jegyzék 1—6 szá
mait tartalmazta, később azonban, mint meg nem becsült értékte
len holmi *) a lomtárba kerülvén, egyes darabjai elvesztek, vagy 
fölhasználódtak. A megmaradt s jelenleg birtokomban lévő rósz 
tartalma: 1. Máté és Márk evangéliumai, melyeknek fordítása, 
egészen eltérő a Popov-félétől s valószínűleg a borítékon megneve
zett Bycskov káplántól származik; 2. Lukács evangéliuma az. 
utolsó fejezet hiján; 3. a jegyzékben jelzett 4., 5. és 6. sz. iratok. 

Azonban «a kő, melyet az építők megvetettek, a háznak 
sarkoszlopa lett!» A Popov-féle evangeliumfordítások az európai 
nyelvtudósok kezéhez jutva, nagy értékre tesznek szert s talán ép 
ugyanakkor, midőn a szerencsétlen szerző a világ legfélreesőbb 
zugába, Szatigi faluba internálva, elhagyottan küszködik inségé-

reformot a hagyományos ortograíiába kiadványaiban. Ez az iro
dalmi harcz nemcsak egyetemeket s a tud. akadémiát foglalkoz
tatta, hanem annak idején magának az oktatásügyi miniszternek, 
Tolsztoj Demeter grófnak is kihívta beavatkozását (1. részletes 
leírását Ilyminszki ((1131. iiepenucKH no Bonpocy o npHMtHemH 
pyccKaro ajia>aBHTa KI. iraopo^ecKHMf. H3HicaMT> (az orosz ábéczé-
nek az oroszföldi idegen nemzetiségek nyelveire való alkalmazta
tása tárgyában fölmerült kérdésre vonatkozó okmányok). Kasain.,. 
1888.» czímű füzetében. 

*) Menysenyin felső-pelymi pap állítása szerint a vogulok,. 
midőn e kéziratokból egy ízben kísérletképpen részleteket olva
sott fel előttük, kijelentették, hogy szavait nem értik. Ezt a 
tényt igen könnyen megmagyarázhatja az a körülmény, hogy a 
pap tájékozatlan levén a nép nyelvében fölismerhetetlenül ejthette 
ki az amúgy is fogyatékos ortografiáju szavakat, másrészt meg 
az evangéliumoknak sem minden része felel meg az egyszerű vogul 
ember értelmi fokának s különösen nem, ha nem éppen korrekt 
fordításban közlik vele. 

23* 
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ben, a nyugati társadalom oly kiváló férfiai, mint Sjögrén, Wiede-
mann, Schiefner és Hunfalvy hónapokon át ülnek iratainak má
solatai mellett s drágakövekként vizsgálgatják azoknak minden 
egyes szavát. Minthogy a Keguly-fóle hagyományoknak Hunfalvy-
tól kiadott részeit sem rendszeres nyelvtani, sem szótári feldolgo
zás nem világosítja, a Popov-féle evangélium-fordítások alapján 
készült nyelvleírás és szójegyzék teszik mai napig is jóformán az 
egyedüli forrást, melyből a külföldi tudósok a vogul nyelvre vonat
kozó adataikat merítik: alkalomszerű lesz tehát ennélfogva is, ha 
e helyen kissé közelebbről veszszük szemügyre e forrás tudományos 
értékének fokát, illetőleg nyelvészeti czélra való használhatóságát. 

Mindenesetre bizonyos, hogy a kondai Popovok alaposan 
értették s elég jól beszélhették a vogul nyelvet. Állítólag mé^ a 
múlt század közepe tájt telepedtek le Nachracsi faluban, hol mint 
kereskedők lassanként meggazdagodtak s ma is urai a vidéknek. 
Magamnak is volt alkalmam e család vendége lehetni s meggyő
ződni róla, hogy annak úgy idősebb tagjai, mint fiatalabb nemze
déke teljes folyékonysággal beszélik nemcsak a vogul, hanem a 
kondai osztják nyelvet is. Ugyanezt kell föltennünk az evangé
liumfordító Grigorij Gavrilics és Georg atyafiakra nézve is, kik
nek beható nyelvismeretéről egyébként tanúskodik munkájuknak 
minden részlete, különösen a Máté-fordításé, mely meglepő öntu
datossággal kerüli az idegenszerűségeket s alkalmaz gyakran a 
fordítói hűség föláldozásával is a vogul nyelvszellemnek megfelelő 
szólásokat ós fordulatokat, nem vétve — s ez a nyelvtudás fokának 
jellemző kritériuma! — a tárgyas ragozás használatában sem. 
Természetes, hogy mindemellett sem lehet e fordításoknak min
den jelentés- s különösen mondattani tanúságát hitelesnek tekin
tenünk *) s hogy a tollra csúszott nyelvkocsintásokkal szemben 

*) Világosan hibás helyek pl. a szórend szempontjából: Joan 
perne punep Keresztelő szent János (az orosz I. KpecTHTejit min
tája szerint) e h. perne punep J. Mát. III. 1. Ugyanilyen: sochen 
jejv at telap jomas urlech minden fa, mely nem terem jó gyümöl
csöt (BCAKoe ,nepeB0, He npiraocamee ^oöpnro írnoka) e h. sochen 
jomas urlech at telap jejv. u. o. 10. || jejentap am jejmpalt az utá
nam jövő (rpa^ymii 3 a MHOIO). U. O. 11. j vatá jochti torem ta 
kavetnel pel püvet pel'tachv Avraamne istennek ereje telik, hogy e 
kövekből is fiakat támaszszon Ábrahámnak; e h. torem vatá jochti 
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itt is ép oly tanácsos az óvatos kritika, mint pl. midőn régi ma
gyar bibliaforditásainknak használjuk fel ilynemű adatait. Azon
ban az e rovatba sorozható hibáknál sokkal fontosabb s a szóban 
forgó forrásmű nyelvészeti használhatóságára nézve döntő jelen
tőségű az a fogyatékosság, melylyel a szók hangalakja jelezve van. 
Egy oly változatos hangrendszerű nyelvnek, mint a kondai vogul-
nak bangképleti visszatükrözósére igen kevéssé alkalmas az orosz 
ortográfia, a mint ez kitetszik pl. szövegünk magánhangzós betűi
nek alkalmazásából is, melyek közül az a jelölhet: 1. a-t, pl. asraj 
ördög; chanc-, helyesen: kkans- tudni; oncam, tuncam: helyesen 
dúsam habeo, tunsam állok; — 2. a-t, pl. sajren, amert-: h. sqiréft 
fehér, qmért- meríteni; — 3. ea-t, pl. at, arent, var-: h. oat nem, 
oqrént adósság, voar- tenni; — 4. a-t, pl. fánk, pal', pánt-, kval: 
h. pánk «fej» és «fog», pal' fül, pánt- fedni, ktvál ház; — 5. a-t, 
pl. marék, at, at-: la. maré/ szárny, at szag, at- szedni; — 6. oa-tt 

pl. a, atem, sat: h. oá leány, oátém népség, soát hét ; — 7. e-t, pl. 
av: h. eu ajtó; — 8. ö-t, pl. ach, anchvs-, chap, ma: h. ey hegy, 
enyws- vetkezni, khöp hajó, m& föld; — 9. g-t, pl. jomas, telap : 
h. jqmés jobb (oldal), telep termő; — 10. ó'-t, pl. lati: h. lön jő, 
helyes. | Az e-nek hangértékei: e, e, á, é, e ós ie, pl. eserem, perne, 
neg-, el: h. ésérmá szégyen, pérná kereszt, ne'/- kötni, iel év | az 
o betűé: o, ö, q, q, o, o és a, pl. oter, chocá, tóul, vonchá, pojte, 
pojl, nogre, jovt-, onci: h. ötér fejedelem, khivqéá hosszú, tqul toll, 
vqnyé gödör, pont pofa, poul falu, nguré erős, jgut- vásárolni, ánsi 
habét | az a-é : i, l, é, ji és jé, pl. inki, isem, is, ini : h. inki szol
gáló leány, ésém forró, jés régi, jeni tövisbokor | az y-é: u, ü, p és ö, 
pl. juntuchv, chum, l'us, jur, jurt, cukv : h. jüntgy varrni, l'gs sira
lom, khom férfi, jör áldozat, jöry társ, sök anya | a néhány szóban 
alkalmazott y jegy hangzása: ö és o, pl. pümt-, kür, kiichci, püv: 
h. pömt- kezdeni, kör kemencze, Ügyéi indulatos, pou fiu. —A más
salhangzók betűi közül különös a r- (ö)-nek használata, mely ha 
szótagzáró í-nak, szó végén erős hehezettel -í'-nak, ha pedig 
szótagkezdő f-nek hangzik, pl. agt-, tigleh, negli, tigil, kigne : 
helyesen ciiti hiszen, néili előtűnik, téiléli röpdös, téli innen (éjsz. 

stb. (MoaceTi Bori, H H3L KaMHeü CHXt etc.) u. o. 9. | mirme 
chontem tav changes achne meglátva a népet, ő a hegyre hágott; 
e h. taw achne changes {owb B30inejii> Ha ropy). u. o. V, 1. 
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lenül a kh és k megkiilömböztetését, úgy hogy pl. khotél nap, khun 
midőn, tokho úgy, khöftkh- hágni, i t t : kodsl, kun, kőnk-, toko ala
kokban jelentkeznek, holott az eredeti szöveg ily esetekben chotel, 
chun stb. Írásmódot használ orosz x betűvel. Általában a legújabb 
vogul evangélium-kiadás csaknem szószerint követi a Popov-féle 
szöveget; a javítások benne még könnyen fölismerhető tökéletlen
ségek esetében is igen ritkák s így sem mindig sikeresek, pl. az 
eredetiben egész helyes szórenddel olvassuk Mát. 1, 18. versét a 
következőképpen: Isus Xristos telem asá öles timil amelel (J. Kr. 
születésének dolga ilyen módon volt), míg vele szemben az 
Ahlquist-féle változtatás: tdlum ás Isus Xristos otes tsmil' amshl 
botránkoztató oroszosság (poac^ecTBO-ace iHcyca Xpncra ŐHJIO 
TaKT.); hasonló hiba Ahlquistnál: tdná kara táü olss akriddt (az ő 
étele vala sáska), holott Máté 3, 4. versének ezen részét az eredeti 
helyesen fordítja az orosz szórendtől eltérőleg, imígy: tav tene 
chara öles akridet (nnma ero óbuia anpa^H). Tekintve ezen, vala
mint különösen a hangjelzésben fönmaradt számos fogyatékossá
got, az Ahlquist-féle kiadás szövegét sem lehet nyelvészeti szem
pontból föltétlenül megbízhatónak elösmernünk: adatainak értéke 
az előbbi kiadásokéval egyetemben főképpen igazoló, bizonyságuk 
más hitelesebb nyelvészeti források tanulságainak megerősítésére 
és kiegészítésére szolgálhat alkalmasan. 

* 
A) Névszó-ragozás. 

1. §. Névszó-tő. 

Hasonlóan a többi vogul nyelvjárásokhoz, találkozunk a 
kondaiban is a névszó-tövek oly csoportjaival, melyeknek alakjain 
bizonyos ragozási esetekben változás, illetőleg hanggyöngülós 
megy végbe; ilyenek : 

1. A r végzetü tövek, melyeknek e mássalhangzója a gyön
gülés alkalmival vagy nyomtalanul enyészik el, vagy -V (i), ille
tőleg i magánhangzói végzetté minősül. A gyöngülésnek előbbi 
módja főkép hosszú magánhangzó, vagy vele egyértékü diftongus 
"után jelentkezik, így : voq, erő (ójsz. vog. va'i, középlozv. voqi, 
alsólozv. vq,)•: birtokosragokkal: voqm, voqn, voát; voamén, vodn 
stb., vagy: vqyém, vayén, vqyát; vajamén, vqyan ; dat. voqné \ oá 
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TOgi alt-, né'il-, til-, til), kéina könnyű | kitag, jeg, nag, rig, tig: 
h. kitaV kettő, jái' atya. ncii' te (éjsz. vog. nan), réi' hőség (éjsz. 
vog. réi'), téi' ide (éjsz. vog. ti') \\ negam, maganel, ergi, vargán : 
h. neyam kötök, moyanl földjük, eryi énekel, voqrydn teszi azokat. 
Ezek: nogre, tagle, cagti, sagrep hallomásom szernt így hangza
nak: nguré erős, tani tele, sauti örül, squrp fejsze (éjsz. vog. 
nanra, ta'il, sa'iti, sa'irép). Föltűnő a Popov-féle evangéliumok
ban, hogy nincs megkülönböztetve a n az w-től, holott ilyen szók, 
mint kenés, jdlpen, sajren tényleg így hangzanak: kenés tanács, 

jelpén szent, sairén fehér. A eh értéke a szó elején mindig kh, a 
szó végén többnyire y; a c betűé pedig rendesen s, esetleg s, 
tehát chul, chotel, kinsuchv, almech, lich, lach, l'onch : h. khul 
hal, khotél nap, kénsgy keresni, alméy, bal, l'iy szög, l'áy beszéd, 
•tq>ny út (de: örökh pálinka, parékh törzs, ngkh föl stb.) j canes, cisgi, 
éinkli, onci, tunci: h. senés veréb, éiéyi sivít, éinkli szülemlik, 
foganik, áriéi, túriéi (de : cach, cak, cagti: h. sáy só, sakw csecs, équti 
örül.) Hiányos a jésítés jelölése i s : nile, nilm, nilmec-, nir, nir-
tulajdonképpen így hangzanak: néla négy, nilém nyelv, nilmené-
üzelegni, nir vessző, nir- szakítani; hasonlóképpen helytelen 
följegyzések: pitém, vati, vit ezek helyett: petém ajak, vei közel, 
vií víz; továbbápolechs, poli, akilim ezek helyett: pql'yés saru, pöl'i 
fagy, oqkél'ém irgalom stb. 

A Márk-fordítás írásmódja annyival tökéletesebb társáénál, 
hogy a zárt é jelölésére külön jegyet alkalmaz, t. i. az Li-t, mely 
külömben orosz szóban (pl. iétobu) az I kifejezésére is szolgál, pl. 
úajtut, piivnul, torum, jochtshit; lul, pulsut, mur, muchv, vusta, 
tug, tugul: h. najtét jósok, pounél fiútól, törém isten, joytsét jöttek; 
léié lélek, pélsét féltek, mér nép, méyw adni^ véste vette, téi' ide, 
téti innen. Ugyané jelzésmódot követi Ahlquist is, ebben azon
ban, mint több másféle hangjelzésében nem jár el kellő következe
tességgel; meg van pl. nála is torum, lul, de ezek mellett: ?nar, 
msms, joytast, koddl (—khotél), abl. -A3Z,nohaez utóbbiak magán
hangzója ugyancsak é. Egyébféle javításai a tőle rendezett kiadás
nak: az á megkülönböztetése az a-tól, az ö jegy többszöri alkal
mazása ö értékkel, továbbá az 9-féle irás e helyett, mely utóbbi 
•orosz módon egyszersmind az előtte álló mássalhangzó jósült vol-
voltát is kifejezi. A c helyett rendesen cb-t alkalmaz; de megtar
totta változatos értékével a g jelzést s megszüntette czélszerűt-
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leány (éjsz. vog. áyi, középlozv. oqi) : birtokosragokkal: oqyém v_ 
oám, oqyén, oqydt; felsökondai oq, a: birtokosraggal: qum, qyény 

qté; ayam, qyán stb., plur. oqt \ ne nő : ney-oq leányasszony, dual. 
neyi, translat. néyV, birtokosr. 1. sz. néyém (FKonda); de plur. net, 
instrum. nétél \ mö föld (éjsz. vog. ma, középlozv. mö): birtokos
ragokkal : mom, men, meté v. moyém, m&yén, moydt; memén v. 
meydmén, meydn, weydtén; moyqu, moyán, moyánl; acc. merné, loc. 
met. Eövid magánhangzó után mutatkozik ugyané hangjelenség e 
szóban: lg ló (éjsz. vog. lüw): birtokosragokkal: lom, Ion v. Igyén, 
löydt; löyámén, löyán; löyqu; felső-konűai alakjaiban: Igyém,. 
Igyén, loté; Igyam, Igydn stb.; plur. Igt, dat. Igné. Megelőző más
salhangzó mellett történik a tő végi y kopása ezekben: sas nagy
bátya (anyai részről) és ön nagynéne (anyai részről), melyeknek 
birtokosragozott alakjai: sasyém, sdsyén, sásyát; öríyém, önyény 

öúyát. Megjegyzendő azonban, hogy az utóbbi szónak öni alakja 
is járja, mely az éjsz. vog. qni'' «ángy» szabályos megfelelője. 

A tővégi y mássalhangzónak V, í-féle gyöngülése tapasztal
ható e szókban: jái' atya, sdi' hajfonat, léi' farok, rét hőség (vidé
kenként: ját, sdi, léi v. li, rét), melyeknek birtokosragokkal való 
alakjai: jáyém, jdyén, jáyát; sdyém, sdyén, sdydt; léyém, léyén, 
léyát, illetőleg a felső-kondaiban: Uyém, Ilyén, liyé v. lété; ellen
ben : dat. léiné. 

Mássalhangzói kapcsolatban a tővégi y gyöngült alakja: i, 
pl. seri kard: plur. séryét, birtokosr. séryém, séryén, séryat, FKond. 
séryém, séryén, séryat \ éri ének: éryém,éryén, erydt, FKond.eryém, 
erfén stb. | kwqli kötél: kwqlyém, kwqlyén, kwqlydt | jeni csipke
bokor : plur. jényét \ soqni serke: plur. soqnyét \ pupi bálvány: 
plur. pupéyt (éjsz. vog. pupyét). 

Különös módja mutatkozik a tővégi y gyöngülésének e szó
ban pou, FKond. pgu «fiú» ( = éjsz. vog. pV t ő : ply-; középlozv. 
pü), mely a tv-s tövek analógiájának hatása alatt következőleg; 
ragozódik: poum, poun, podt; podm, pedn stb.; FKond. pgyém,. 
pgyén, pöydt v. pgivá (ugyanitt: dual. pöwi; jái-pgyins atyafiak); 
Talán szintén eredetibb y tövégzetnek külömbözö hangfejlődését 
tükrözik a rqéi «selyem* szó és melléknévi képzése: rqswin 
(r. tqul' selyemszövet). 

2. Az interlabialis tővégi w is ki van téve bizonyos esetekben 
a gyöngülésnek, a midőn alakja: u, pl. tqu galy (éjsz. vog. tgw) :• 



KONDAI VOGUL NYELVJÁRÁS. 361 
plur. tq,wét, FKond. towét; birtokosr. tqwém, tqwén, tq,wát stb. | eu 
ajtó (éjsz. vog. áwi): plur. out; birtokr. oum, oun, owát; owq,uy 

owán, owánl \ káu malomkő; dual. káwi \\ jékwé asszony: jekum, 
jékun, jekwát; jekwéná'mén stb. | oakw anyós: oqkum, oqkun, oq,kwat 
stb. Dejiw «fa» birtokosragozott alakjai: jiwém, jiwén, jiwát stb. 

3. Tővégi j nek tapasztaljuk gyöngülését ebben: kási «kés», 
v. ö. küsjim, kásjin, kásját v. kasiját, kasjqu stb. ragos alakjait és 
éjsz. vog. kasej megfelelőjét. Az utóbbival egyező végzetü az éjsz. 
vog. sirej «kard» s tényleg megtaláljuk Szatigiban ennek is sérjim, 
sérjin, sérját v. serijeit ragozását, miből az tetszik ki, hogy az 
egyéb vidékeken használatos séryém, séryát-iéle tőalakulat csak az 
éri «ének», tári «fenyő»-féle (eredetileg is y töves) szók ragozásá
nak analógiái hatása, melyekkel t. i. a seri, kási nominativusala-
kok a tővégi ; gyöngülése következtében egyenlő végzetüekkó 
váltak. — Az éjsz. vog. énkaj (tő: enkaj-) «szolgáló leány» szónak 
megfelelő kondai Inki ragozása azonban eltérőleg az előbbiektől: 
inkém, inkén, inkát ép úgy mint a léié (éjsz. vog. lili) «lélek» szóé 
is : lélém, léién, lelát. — Figyelemre méltó a khpm «férfi» szónak 
szabályellenes 3. szem. birtokosragos alakja khgmté (e h. khgmüt), 
mely a magánhangzós végű tövek mintájára van alkotva (pl. lg-
ló : 3. sz. Igté, § leány : 3. até) s az éjsz. vog. yumim, %umin, yumitá 
ragozott alakokban mutatkozó -i tővógzet (nom. yum) elisiójából 
magyarázható. Az dk «nagyapó» szónak szabályos 3. szem. okét 
alakja mellett is van a felső-kondaiban akté (pl. ákté-tq,ri loqtti; 
instrum. áktétátél), mely jelenségnek szintén az a nyitja, hogy — 
a mint éjsz. vog. aki (ragozva : akim, akin, akita) másából is ki
tűnik — valamikor magánhangzós végű töve is járta. Elő is tűnik 
még helyenként a lappangó i egyes ragok előtt; ilyen alak pl. a 
jevravidéki khgmijan (Vog. Népk. II. 241.); v. ö. még khgmijáyw 
«férjhez menni.» 

4. Sajátságos módja észlelhető a kondai nyelvjárásban a 
mássalhangzóval kapcsolt t gyöngülésének e szókban: moy mese 
(éjsz. vog. möjt) : plur. moitét; birtokos«ragozva: mojtém, mojtát 
stb. | jöry társ (éjsz. vog. jurt) : jörtém, jgrtén, jörtat; felső-kondai 
translat. jorfi (társul) | vil! homlok: vil'tém, vil'tát stb. 

5. A tő belsejében történő gyöngüléseknek egyik gyakori 
esete a nasalis elenyészte a tővégi mássalhangzó előtt, midőn ez 
utóbbi szőtagzáró, pl. l'áy szó: plur. l'ányét; Uányém, Hányat \ l'iy ék t 
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instrum. linkéi] két sapka: instrum. kmtél; kentem, kenteit \ khüt háti 
bátyú: khuntém, khüntát \ nis haltej : khul ninsat | lös siralom : tönsi 
sír | khqp hullám: plur. khgmpét. Ugyanígy alakultak: niy pinus 
larix=éjsz. vog. nank \ niy-vuj nyű, féreg=éjsz.vog. nirík | saywböd 
(soymén ködös); v. ö. éjsz. vog. séfiyiv köd | inf. -uy, -uyw és -áyw= 
éjsz. vog. -unkiüé és -ankwé \ khgs-vit' húgy; v. ö. éjsz. vog. yuné. 
Ezekkel ellentétben többször találkozunk hasonló hangalkotású 
tövekkel, melyeknek nasalisa minden körülmény közt változatla
nul megmarad, minők pl. khönt had, l'önkh út (éjsz. vog. lq>ny, 
középlozv. l'oy), sünt torkolat, szád (éjsz. vog. sünt, középlozv. sut), 
kwáns köröm (éjsz. vog. kwons, kwoss-kér, középlozv. kwás), sgns 
bolha (alsólozv. sus), töns giliszta, kámp földhalom stb. 

6. Egy másik módja a tőbelseji hanggyöngülésnek mutatko
zik a következő szókban : lel láb, pot, pout arcz, töt ruhaújj, möt máj, 
melyeknek teljesebb tövét tüntetik a következő 1. sz. birtokosragú 
alakok: tqilém, paitém, tqitém, maitém. Ugyanilyenek még maid 
mell és poul falu: v. ö. mailém, pailém. Ellenben püt v. pűyét 
kebel, melynek alsólozvai mása változó tövű (nom. pot, birtokosr. 
petém, petát), itt a ragozásban változatlan : pütém, pütát stb. 

7. A tővégi mássalhangzó-csoportnak é hangzóval való szét
bontására is találunk több példát a kondai nyelvjárásban, ilyenek : 
khul'ém hamu : khul'mém, vatém arcz : vatmém, képéi ruhaelő : kép-
lem, törém isten: tormém | atéyíiáő: átkhém, khöléy nép: khölkhém, 
vgréy sarló: vgrkhém, ngrtéy híd: ngrtkhém stb. Az ar'isuy «öreg 
férfi» szónál is találunk hasonló viszony lássál 3. sz. birtokos
ragú qnskat (középlozv. ansékwat) alakot ezek mellett: qnsukém, 
qnsukén. 

2. §. Viszonyragok. 

1. N o m i n a t i v u s . — Egyes számi alakja rendesen azonos 
a szótővel s a mennyiben ez változó, annak gyöngült, vagy magán
hangzóval bővült mellékalakjával (1. 1. §.). A t ö b b e s s z á m 
képzése ugyanazon törvények szerint történik, mint a vogulság 
egyéb területén; példái: kwdl ház: kwalét, Iont lúd: Igntét \ éri 
ének: éryét, kwqli kötél: kwqlyét, moy mese: mojtét, lay beszéd, 

-szó : l'ánkhét, törém isten : törmét \ jékwé asszony : jékwét, khgnyé rén
szarvas : khgnyét || oa leány: oqt, né nő : nét, me föld : möt, lg ló: 
Igt, peu fiú: pout, eu ajtó: out, tqu galy: tqwét, towét. — A k e t t ö s 



KONDAI VOGUL NYELVJÁRÁS. 363 

« z á m képzője: -äi és -i (illelőleg: ·αγ, -γ) úgy látszik attól füg-
gőleg, hogy a képző közvetetlenül a tőszótag után következik-e, 
vagy nem, pl. pqlyés csizma: pal'/ésaV pár csizma, posméy czipő: 
posméyaV \ úöra gázló csizma (бродни): neräi j säm szem: samt, 
päl fül: päl'i, peut arcz : pouti, voqj harisnya: voqji, kwäli-sgmUkäi'' 
ház ós kamra (sing. sgmü"/), sgn-l'äl'i szántalpak (birtokosragokkal: 
ΐαΐγφη, täl'yqn, ΐαϊγα) \ tet-sunti qsjäi a ruhaírj jak torkai szűkek 
(sing. asjé), mäse% i oqmp äkwe maunpäi at ölä a macska és eb 
nem egyalakuak (не noxoaria), pqfyésai' visi a csizmák kicsinyek. 
A kit «két» mellett a «kettő» megfelelője: Híaí 'súgy látszik ennek 
analógiájára mondják a számolásban az «egy»-re is : äkwäi (khus-
SkwäV 21, vuQt-äkwäV 31.), bár jelzőileg: äkw( (pl. äkwe lg).— 
A v i s z o n o s s á g i d u á l i s képzője itt is -ins, pl. ja-pgyiús 
atyafiak, kiske-äkins a macska és az ő nagyapója. 

2. A c c u s a t i v u s . — Ragja határozott tárgyat jelölő szó
kon: -m, -mé, pl. о q η ä m pasén-tarmélné vgttélén helyezd a csészét 
az asztalra (поставь на столъ чашку)\ \ nqrтё oqlentité emeli а 
gerendát J khöléymé té erwéstésan a népet kérdezgette (Vog. Népk. 
II. 225.) | leíéft pupéy^tmé éarné roqtsän az eleven istenkéket 
agyonütötte (u. o. 231.). Birtokosragok mellől a tárgyviszony 
külön jele rendesen elmarad, kivéve az egybirtokú egyes 3. sze
mélyt, mely mellett azonban szintén elhagyható, pl. от ёкит 

•naj? ont kaséloqlilén ? az én feleségemet nem láttad ? (u. o. 226.) | 
s ér ij i η kiutelen I köszörüld meg kardod! (u. o. 229.) | polwés-t qи t ü η 
jqlé khqritän eloltják gyertyájuk lángját \jütpän-serjän nönkhwé 
mäsesän pánczélját, kardját felöltötte (227.) || ekwétam ketité 
feleségét küldi (229.) \j gut ét am khqrtélésté fölvonta íjját (228.) | 
Igtet am nérémtésta megragadta lovát (239.); ellenben: sérjat 
ktvané leutésté kardját kivonta (237.) | tökhat toqré pütlésté 
keresztül döfte torokcsutkáját (234.) | khölkhät ertvéstésan népét 
kérdezgette (220.). A többeskópző mellől is elmaradhat a határo
zott tárgy ragja, pl. vétkesét sqgrg*/ té pgmtésan vagdalni kez
dette a vizi manókat (226.) | Inkät vgsét ngnkhwé néremtésan 
szolgálója fölragadta a ruhákat (225.) Különös alkalmazásai a tárgy
ragnak: vuj-qúsw/me úgltésté a medvére esküdött j tété vusmé 
ngkh-khenkhilém ezt a várost megmászom, reá fölhágok (224.) — 
A határozatlan tárgyviszonynak külön jele nincsen, alakja ugyanaz 
min t a nominativusé, pl. ρ an к pgnés fejet hajtott, tett (köszönt) | 
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cls khöntés egy lyukat talált (224.) \ réi qjyés hőség é r t kiáltott 
(föl az égbe; u. o.) | tösém púmét kwoséltam száraz füvet suhog
tatva (u. o.). 

3. L o c a t i v u s . — Ragja -t. Használatára való példák: 
vitet oqlá sépésém majd hogy el nem merültem a vízben | s á m a n t 
ölné oqmél'itmén oq,t'im nem birunk megállani szemeid előtt (Vog. 
Népk. I. 169.) | molém el-pértilém, tori térit lg jgutam árum el
adom, azon az áron (Ha rry iríiHy) lovat veszek. 

4. L a t i v u s . — Ragja: -né, -n. Használatára való példák : 
a) dativus: vuj-ansuyné nolti a medvére (tdk.-nek) esküszik | 
ndV lány cinné at áitam a te szavaidnak (TBOHMT> cjiOBaMri>) nem 
hiszek\törémné asintamistenb en reménykedem (Ha^K) Ha őora) | 
sémétán nar müsti, ton téi, áji a mi szivének tetszik (*ITO cep^iry 
3a Ji&R'h), azt eszik, iszik. — b) illativus: tété kwalné sgkhg oat 
loapíwe ebbe a házba nem férünk be mindnyájan ; — c) allativus: 
kwáli-somViy a. n té joytsei egy házhoz s egy éléskamrához ér
keztek (Kiské-ákins moy) \ jaján kwciné s a m n é jertek ki szem 
e l é ! (Vog. Népk. I, 169.) | scimné páts megszületett (szem elé 
jött); — cl) superlativus: síikét sétépné kerqm a gyöngyöket 
czérnára fűzöm (Ha HHTKy) | oampém ser né vottilém kutyám 
lánczra (Ha ITEÜL) verem (helyezem); — e) ablativus: tau 
oysérné néüépqus róka jelentkezett eléje (tdk. rókától megjele
nésben részesült, megjelentetett; Ha jiHCHuy nonajrt.) | tau 
oysánné soaryaivé, oqném oqt míté ő sajnálja pénzét (tdk. szive 
égettetik pénzétől, ^eiitra Hiajrf»eTT>), nekem nem adja; — 
f) egyébfélék: né-sérjol tété asné mi haszna van ennek a dolog
nak (nTo-3a no.ii.3H BT. aTOM'L flfcjrii) | soqtén taulép tené egy hétig 
tartó étel (Vog. Népk. II, 241.) | tété vis ne né namtém oqt páti ez 
a leány nekem nem tetszik (tdk. ezen kis nőhöz nem esik elmém, 
kedvem) \khürém m öné vortité három részre (v. f e l é , Ha Tpn 
xiacTH) osztja j tété saor nar né khojif lau s elkovin khoji ez a 
tehén mi b e kerül ? tíz rubelbe kerül. Essivusi használatára 1. 
példákat a határozók közt (5. §.) 

5. E l a t i v u s - a b l a t i v u s . . — Ragja, mint az éjsz. vogul-
ban: -nél. Használatára való példák: a) elativus : vii kwoalti jenét 
vizet hoz a folyób ó 1 (H3T» PBKH) | vis-kharém nokh-oalméslém 
o apa nél kisdedem fölemeltem a bö lcsőből ; —b) ablativus: 
pásén metánéi el oqt seti az asztal nem mozdul ki helyé b ő i ; — 
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<c) comparativus : jiwnél tonsén, pgmnél tdlkwd a fán á 1 ma
gasabb, a fűnél alacsonyabb (a nyíl) | tdu qmndnél dri köm 
dnsi ő néki több ereje van nálamnál; — d) instrumentális 
(vlminél fogva): pdnk-khojémnél puusté üstökomnél fogva 
fogott meg | pqrkhdtdnél ngnkhtcé khwgstqus törzsénél fogva 
fölrántotta (a fát) ; — e) tété két khgmnél dkw'-mát perjelén ezen 
két férfi k ö z ü l válassz egyet! 

6. T r a n s l a t i v u s - e s s i v u s . — Ragja: dV (-di), -i 
ugyanazon föltótelek szerint, melyeket a duális képzőnél is tapasz
talunk (1. fönt 1.). Használatára való példák: a) translativus: 
•qmpoum jdnyi jémts az én fiam nagygyá lett | Ull'-khari kwoqls 
csúnyává lett (hószámban van) | kiutkdtné eywtésdV télén! teremj 
köszörűkővé! (Vog. Népk. 223.) j | Igntét an aiidV dytyatdt a 
ludak most falka b a gyűlnek; — b) essivus (-úl, gyanánt): tdu 
pdnki ölg% jq.rli ő vezér ű 1 (lenni) alkalmas (BT> roaoBaxi. CJiy-
íKHTb y,a;oőeHT>) | törémaV oqt khanséstén nem ismerték föl, 
hogy ő az isten (isten gyanánt; Vog. Népk. I, 166.) | vuot-khur 
i'quléy-tépi kwdné vuotémtésté szél-széli ocsu g y a n á n t fújta el 
őt (u. o. II, 228.) || muji ménqm vendégül (vendégségb e) me
gyek | qmjqtlém n üp ijorfi oqt jdlrén ? nem jössz-e velem nász-
társúl (u. o. 223.) | khönti ménnén ment midőn h a d b a (had
k é p p e n ) mész (u. o. 236.) || oqném oysdl oqréntdi mdjdn! adj 
nekem pénzt kölcsön b e ÍBT> ROnvb) l \ tété Igmé törémné jgrpindV 
mllém ezt a lovat istennek áldozatul adom || qm vötpi khgl'tsém én 
árván maradtam | tdu qm odm erpi véste ő megszerette (szeretőül 
vette) leányomat | tdu oqném tdfav-vdipdi jqltité ő engem magához 
(maganemüvé) hasonlít (OHT> Meira cpOBHaeTi, BMIJCTO ceőfr). 

7. I n s t r u m e n t a l i s - c o m i t a t i v u s . — Ragja kötő
hangzóval kapcsolt -l, birtokosragok után -tél, mely utóbbi alak 
némely ragozatlan névszóhoz is csatlakozik, pl. nqjér király: 
nqjértél, ötér fejedelem: ötértél. E rag használatára való példák: 
a) instrumentális : vuj nqlétdtél nekhwi a madár orrá v a 1 (HOCOMT>) 
kopácsol, szed (táplálékot) | khöléymé jütpdn-s é rj é n d n t é l séréy-
tésdn a népet pánczéljával és kardjával megijesztette (Vog. Népk. 
II, 239.); — b) comitativus: nqjértél sgnsg/ menései a király-
lyal megnézni mentek (Vis nqjér-pöu moy) \ oqyén-pöyén kwdié
tát él (v. kwdlén ta'il) menés leányos-fias házával együtt (COBCEM'B 
•CI> ceMeHCTBOMi>) ment el | kwdl tqulémtél nqlwé voqntliwe csalá' 
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dómmal (teli házammal) együtt a folyóhoz utazunk | jiiv toqr é-
tátél ngnkhivé mdniteslém a fát gyökeres t ü 1 fölrántottam || vuor-
pupi vis öt ér tél alkata az erdei istenke a kis fejedelemmel 
verekesznek. (Vog. Népk. II, 233.); — c ) módhatározó: janté-
tatél piits egész nagyságában (egész termetével) elesett (CL n,f>-
JIHMT> pocTOMri>) | naméntél kitiliya nevükön kérdezte őket (Vog. 
Népk. I, 169.); 1. több példát alább a határozók közt;— d) tárgy
határozó: oq/ném oyúdl péltelén válts föl nekem pénzt(MIJHHM MHT, 
^eHert!) | törémsiskwé oywtésél rdkivés a jó istenke követ (jég
esőt) esőzött | oaném sgjél voarité hirt ad nekem | Pitr ndmél 
majwé Péter nevet adnak neki; — e) anyaghatározó: noq, n é l 
tq,ul téktésém jóllaktam kenyérrel (Hat>Jica ,no CMTM X-TBŐOMT.) | 
kwdl toqntés elémkholésél a ház megtelt emberrel (H3Öa Haiioji-
HiraacL nio^bMH) | kit k haIs él toqlém khöp két emberrel meg
szállt ladik | poqkhwdtél khivaltal poakhwén vuor czirbolya-
tobzá b a n (-val) kifogyhatatlan czirbolyatobzos erdő (IHHIIIKH ne 
KomiaTca BT> TÖMI. ypMairfc. Oqs-lgnt eri). 

3 . 8. Birtokragozás. 

Eagozási példa: kwdl ház. 
Alsó-kondai alakok. Felső-kondai alakok. 

a) E g y e s s z á m ú b i r t o k . 

Egyes számú birtokos. 
1. kwdlém házam lavdlém 
2. kvodlén házad kwdlén 
3. kivaldt háza kwdldt 

Kettős számú birtokos. 
1. kivald'mén kettőnk ) kwdldm 
2. kwdldn kettőtök Lg kwdldn 
3. kwdlatén kettőjük kwdldtén 

Többes számú birtokos. 
1. kwdlqu házunk kwdlq-u 
2. kwdldn házatok kiodldn 
3. kivaldnl házuk kwdldn 
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b) K e t t ő s s z á m ú b i r t o k . 

Egyes számú birtokos. 
1. kwálám két házam kiválom 
2. kwalán két házad kiválón 
3. kiválá két háza kwálq. 

Kettős számú birtokos. 
1. kwáloámén kettőnk] * kwáUim 
2. kiválán kettőtök 1 r^ kwalán 
3. kwalán kettőjük "S kwalán 

Többes számú birtokos. 
1. kwálqu két házunk kiválau 
2. kwalán « házatok kwalán 
3. kwalán « házuk kwalán 

c) T ö b b e s s z á m ú b i r t o k . 
1. kwáláném házaim kiválám 
2. kiválán házaid kwalán 
3. kwalán házai kwalán 

Kettős számú birtokos. 
1. kwálénaménkettőnk 
2. kwálénán kettőtök 
3. kwalán kettőjük 

kwálénám 
•r-i 

N kwálénán 
^ kwálénán 

Többes számú birtokos. 
1. kwálénán házaink kwálénqu 
2. kwalán házaitok kwálénán 
3. kiválán házaik kwálénán 

Elvétve — különösen a Felső-Konda vidékén — előfordul 
az egyes birtokra vonatkozó egyes számú 3. személyű birtokos
ragnak egyszerűbb -é alakja is, mely az éjsz. és középlozv. -á 
megfelelője, pl. ás dolog: ásé dolga, vit' víz: vit'é, peul falu: pqilé, 
Xe,% szó: lonkhé, li fark: liyát v. lijé. — Az < át végzet következő 
rag előtt rendesen < étá alakban gyöngül, pl. kwálát háza: kwálé-
tám a házát, kwálétátél házával. L. az ilyen eseteknek, valamint a 
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birtokosragozás alkalmával jelentkező tőváltozásoknak példáit az 
előbbi fejezetekben. 

4. 8. Névmások. 

a) S z e m é l y i n é v m á s o k : 

Nominativus: Sing. q,m, FK. om, em én, ndi te, tdu ő. 
Dual. mén mi ketten, nen ti ketten, ten ők ketten; 

FK. min, nln, tin. 
Plur. mq,n mi, nq,n ti, tcin ők. 

Accusativus: Sing. oaném, ndyén v. ndn, tátva v. tdutdm, FK. 
tdwdm. 

Dual. ménqmén, nénán, tendn; FK. minqm, nlnan, 
tinan. 

Plur. mqnau, nqndn, tqndn. 
Dativus : Sing. qmnán, ndinán, taundn ; FK. omnan, ndinqn, 

táundn. 
Dual. ménán, nénán, tendn; FK. minqn, nlnan, 

tlnqn. 
Plur. manán, nqndn, tqndn; FK. mqnan, nqnan, 

tqnqn. 
Ablativus: Sing. amndnél, náinánél, táunánél; FK. omnqnél, 

ndinanél, táunanél. 
Dual. méndnél, nénánél, téndnél; FK. mlnqnél, nlna-

nél, tlnanél. 
Plur. mandnél, nandnél, tqndnél; FK. mqnanél, na-

nanél, tanqnél. 

Különös használatát tapasztaljuk a 3. személyű névmásnak 
az ilyféle szólásban: tété ás, tdu khun jql-khwqli? mikor végző
dik ez a dolog (icor^a KOH^HTCH 9TO ^ÍJJIO ?) Ep így halljuk a vulgá
ris németben: diese sache, wann wird sie ein ende nehmen ? vagy a 
francziában : cetté chose quand sera-t-elle finie ? 

N y o m a t é k o s í t o t t s z e m é l y i n é v m á s o k : qmk, FK. 
omk én magam, nankw te magad, tdkw ő maga | m'énk mi ketten 
magunk, nénk, tenk; FK. mink, nink, ünk; \ mqfík mi magunk, 
nq,nk, tqnk; vagy az egyszerű névmásokkal összetéve: qm-qmk, 
nái-nánkw, tdu-tákw stb. Eagozásukra példák: tdu ménkém erptiyd 
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*ö szeret mi kettőnket (OH'L HacL ,n;ByxrL JIIOÓHTL) | tákwnqnél squ 
nqmsi magáról sokat gondol. 

Az ö n á l l ó b i r t o k o s n é v m á s o k , mint a középlozvai-
ban, a személyes névmások és a khqr szó összetételével képződnek, 
így: am-khq,rém, nai''-khqrén a tiéd stb. (V. ö. vis-khar kicsiny, 
tqrén-khq,r értelmes, mdsné-khqr öltözék stb.) 

bj Az « e g y m á s » kondai vogul kifejezése : ngu-, nü-, illető
leg ennek adverbialis alakja: nouté, nüté, pl. ekiv'-qnsuy nouté loat-
yata az öreg asszony és ember egymás között beszélgetnek (Vog. 
Népk. I, 166.) | nouté verétaytd egymással veszekednek (,a,pyrL.cL 
vtpyatKOH cnopaTca) | molti nüté sémtaytsét, an jql-söplést előbb 
haragudtak egymásra, most kibékültek (npea^e cep^HJiHCL, 
TenepL CMHpujiHCL) | nüté lalt-pesi vonla szemben űl egyik a má
sikkal (.npyrL npoTHBL jípyaíKa CH^STL). Önállósított határozói 
minőségben jelentkezik e szó következő följegyzésemben: Un nüti 
érpta'/ta ők szeretik egymást (ottfe ^pyrL ^pyatiia JHOÓSTL). A pro-
nominalis alaptőt világosabban föltüntetik a középlozvai nowám-

j)és «egymásunk közt», noivan-pes «egymástok közt* szerkezetek 
(1. erre vonatkozólag Ny. Közi. XXII, 413. és XXIII, 344. 11.). 

c) M u t a t ó n é v m á s o k : té ez (pl. té khwal e reggel, té jé 
ez éjjel, té tgji e nyáron, té sér efféle stb.); szokottabban ikerített 
alakkal: tété, tét, (önállóan) tété khqr e*" (pl. tété as ez a dolog, 
tété né ez a nő ; tétjiiv ez a fa, tét luxul ez a hal). Nyomatékosítva: 
aú-té v. té-nqnki ím ez (pl. an ti ielt ezen v. ugyanezen évben, 
mari jdyau té-nq,nki a mi atyánk ím'ez v. ím ez, látszik) | tqté, tat, 
(önállóan) taté-khar az (pl.tqikhgm az az ember); nyomatékosítva: 
tqtéy amaz, ím az (pl. tq-téy kwdl amaz a ház, szomszéd ház; tqtéy 
kicál khgm szomszéd) | ton az, ákivc ton ugyanaz (pl. sémétán nar 
müsti, ton tél a mi szivének tetszik, azt eszik); nár ári tq,tdn, ton 
lön mennél (ami) többet hozol, annál (az) jobb (̂ TÍÍML óojiLine npn-
HecemL, TÉML ayiime); kwqs-khot-pél vogré, oqmndn akwe ton akár
hol tegye, nekem mindegy (Bee paBHo). A mutató névmások ragoz
hatok, pl. téténántél ölán ! éljetek ezekkel (ezen ruháztokkal; Vog. 
Népk. I, 169.) | töndntél ölmejésré ezen esetük után (tovább) élde
géltek (u. o.) | áriné aiéltésém, tonné khgipe oq,t véslém többet 
dolgoztam, annyit érőt (annak megfelelőt) nem kaptam. 

M i l y e n só g m u t a t ó n é v m á s : téml'é ilyen; (önállóan) 
téml'é-khqr id. (pl. témlé vgr ilyen ügy; témté-khqr oqt üsintés ilyet 
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nem látott). Az «olyan» kifejezésre való szólások: tán vaipcit khgm 
olyan ember, mint ő, tákw vaipcit, ákw' taa váipát ugyanolyan,, 
mint ő. 

cl) K é r d ő és v i s s z a m u t a t ó n é v m á s o k : khon, FK. 
khuqn ki;*) kicsoda? khon-nar, FK. kicqnár kicsoda? pl. khicqn 
lg-voqnt voqnéptíné kinek lófalkáját vezetitek? |ma/is oqtém khwqné 
vgrétawé ? ki fogja őrizni a vogul népet? (Vog. Népk. I, 170); khwqné 
khqswé t ! ki tudja ? ! (u. o. II, 225.) | khwqnárt témlé-khqrt joytést f ! 
micsoda-félék, tdk. mi effélék—jöttek?! | khon-nar jiw : am-né 
kasén, am-né nánhv ? ki fog jönni, öcséd-e vagy te? \\ nár mi, 
ami; mi ? (jelzőileg) né mi, meiy; mi? ; ikerítve: ná-nér, né-né mi,-
micsoda ? né-sér-nár, FK. né-sé-nár id.; khwqn-né-sé'nár kicsoda-mi
csoda ? Példák : nár qln-surérí khüntgy noran, khüntán! a mi ezüstöt 
aranyat hátadon elvinni akarsz, vigyél! | qm náinán né inki ösém ? ! 
micsoda szolgálód vagyok én neked?! (iT0-3a ciyataHKa a TeŐf> ? !) 
né maun tau áúsi í! mi szépsége van neki ? ! törém jql-poqlt né téné 
oqtí, sqkh üli a világon a mi étel csak van, minden van (qT0-3a 
irama no^rJ> HeöOMi. He öbijia, Bea ecTb). KisUé-akiús moy \ na-nér 
khgmét jémti ?! mi a pokol lehet ebből?! (Vog. Népk. I, 168.) | 
né-né té-sér ténépglan ? micsoda enni való bogyóid ezek? u. o. \\ 
né-sér-nar égulétán ? mit dolgozol (1ITO poÖimib ?) né-sé-nár koqréy t 
mi kell ? | náV kkwqn-né-sé-nár ősén, kitilité te kicsoda, micsoda 
vagy, kérdi. (Vog. Népk. II, 232.) || né -ser minő, milyen, pl. né-sér 
jol tété ásné ? minő haszon van e dologban? né-sér oqmélél voqruyj 
minő módon csinálandó ? || né-iga mennyi, pl. né-sgu mgké ánsání 
mennyi liszted van? (ti sqwét ennyi). 

e) H a t á r o z a t l a n n é v m á s o k : ql-khon-nár, FK. qlé-
khwqn'nár valaki | ql-nár, FK. oql-nar valami | qlé-né-sér valami
féle; oqlé-né-sér-nár valamicsoda. Példák : qlé-né-sér mgjifi khgmné 
joytwé-sémén valamifele vendégember érkezett hozzánk. (Vog. Népk. 
I, 166; vgsám-kiné qlé-né-sér vuj tüs ruhámba valamiféle állat bujt. 

*) Az evangélium-fordításokban széltében használt «ki, 
mely» értelmű chot-char, illetőleg chothich-char-féle visszamutató 
névmást saját kutatásaim alapján nem igazolhatom; ez azonban 
nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a kondai vogulság legalsó 
szélén, pl. Nachracsi közelében e szó mégis használatos. Megvan 
t. i. a tavdai-vogulban is: khot-khor, khot-khar «ki, aki; ki?» 
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u. o. II, 225 ; tánér oalé-né-sér-nár lokhiui az egér vlmit zörget, 
(qTO-HHÖy^B cTVKaeTT.) | oal-né'sgu-nár valamennyi, pl. né-sgv, 
khul ánséní mennyi halad van? oal-né-égu-nár öli valamennyi 
van. || kwqs-khon-nár bárki, kwqs-nár bármi, pl. kwqs-nár áV-pél ölé, 
an lőni jémtni bármi légyen, most jól jönne. || khon—khon némely— 
némely, egyik—másik, pl. khon khgm náléwál, khon lön khgm 
némely ember hitvány, némely ember jó ember. || tö—tö v. tö-
khqr—tö-khar id., pl. tö-khqr tokho loqtti, tö-khqr motifds loqtti 
egyik igy beszél, másik máskép beszél || mát, maté, mater valami ;. 
(tagadó mondatban) semmi, pl. mátérné ju tqjwés valami állat 
fölfalta | téné mátér tqtkén! hozz ugyan valami enni valót! | maté 
pupi-iör oqt voqryán érin! ? vájjon nem fogsz-e valami bálványhan-
got adni! ? (Vog. Népk. III, 127); mátspj oqtim semmi hang sem hal
latszik; (u. o. I, 168); mátér oqt voqrsém semmit sem tettem, u. o. 
240.) || kliwqtéy-mátér valamelyik, pl. tété kitáinél khivqtéy-mátérmé 
vájin! ezen kettő közül vedd valamelyiket (B03BMH KOTOpbrii-
Hiiőy^b) || ákw'-mát egy valamelyik, egyik, pl. tété két khgmnél 
ákw'-mát -perjelén! válaszd az egyiket ezen két férfi közül! || oaii-
khon, oqti-khon'-nár senki, oqtí-nár, oqü-né-sér-nár semmi, oq(i-nér 

oqü-né-sér semminemű, semmilyen, pl. oqü-né-sér át tét oqt pasi 
semminemű szag itt nem érzik, oqii-né jol tété ásné semminemű 
haszon ebben a dologban. || soye'n khqr mindenki; sokh, FK. sqkhwé 
sokho mindnyájan || mát sérép valaminő, valamilyen, pl. oqném mát-
sérép termel tqtelán! hozz nekem valaminő edényt) | soyén-sér min
dennemű (pl. s. s. vuj-khul m. állat) | hvqs-né váip bárminő || mot, 
mai khqr más, másik, mot-mot más-más, pl. mot-mot sér pglél 
tqtwésyé másmás nemű bogyókat hozott nekik (Vog. Népk. I, 167). 

5. §.. Határozók. 

a) H e l y h a t á r o z ó k . 

I. N é v m á s i tőből származottak: tét itt, tat ott; ákiu'-tét 
ugyanitt, ákw'-tqt ugyanott j téi', tV ide, tqu, tou oda; ákiu'-tV 
ugyanide; ákw'-tqu ugyanoda, tl-tqu ide-oda; tUé v. tllay erre 
felé, tül'é v. tutay arra felé (pl. til'ay ménén! errefelé menj!) | téllt. 
Ml innen, ákw'-til ugyaninnen; tqul, tóul onnan, ákio'-tqul ugyan-

'24* 
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onnan; Ült innen kezdve (pl. tómén kúrát ült öli a tó kezdete 
innentől van, Határié TVMaHa OTCio^a); til-tqnkhél: tqjepoqlén 
tíl-tankhél egyél egy keveset ebből (Vog. Népk. I, 128.) || khot 
hol, kwqs-khot bárhol., ql-khot valahol, khoté id. (pl. orn ekum 
khoté oqt khansilén ? nem tudod-e valahol feleségemet? Vog. Népk. 
II, 227.), oq(i-khot sehol | khotal' hova, kwqs-khotül bárhova, ql-
khotáívalahova, oqt'i-khicqt sehova (pl.oqt'i-khwqt vél mén! HHKyAa 
H e x o p ! ) | khotél honnan, kwqs-khotél bárhonnan, ql-khotél vala
honnan, oqü-kluuqtél sehonnan (pl. oqü-khwqtél at vesém HH OTKyfla 
He nojry*iHjrb). — A tau «oda» határozó gyakran szerepel, mint a 
magy. oda is igekötői minőségben, pl. sama tqu-püntsa lehunyta 
(tdk. oda fedte) szemeit (saEptuit rjiaaa) | iqilam tqu-tánértawei' 
lábaimat szorítja (odasz.) csizmám (canorn Majibi, Horn &BSHLfTh) \ 
koátém tqu-taytüém odanyújtom kezem (pyiíy Ty,a;a npoTHHy) | kér 
tqu-sémwés a vas megrozsdásodott (jKejrkBO pacaBbMii.) | khölém noul 
tqu-kqrti a holttest (hús) megmerevedik \tqu-kholtésünl m egmu
tatták (Vog. Népk. II, 239.). 

II. Egyéb névszói tövekből képezett ö n á l l ó (nem névutói) 
alkalmazású határozók: 

e l (el me távoli, idegen föld | el-ol, FK. el-ql első; el-ol khqtél 
első nap; el-oli élém-khols első ember, nepBofl): elén a távolban 
vlmi előtt, pl. naV jit-kwdjilén, elén joytilén-két: joytilén te kövesd 
őt, ha a távolban utoléred, hát utóiéred. (Vié-najér moy) \ elt előtt, 
elől, pl. elt jüli elől jár (Bnepe^OMT. xo,prrb) | elüt, elálay előre, 
előfelé || eXé-nou, el-nq,u előbbre, pl. tété nqr el'é-nqu lakwtén! 
mozdítsd előbbre ezt a gerendát! (uo^ajibme no^BHHb STO öpeBHO !); 
elnqu mén! menj előbbre! (^ajibme H^,H!) || elé-pári előre-hátra, 
össze-vissza, pl. vuor-kiwért elé-püri sositayjc az erdőben össze
vissza kószálni; jiw vuotné elé-pári s&tqu a fát előre-hátra ingatja a 
szél (BívrpoMb maTaeTTj aa^i. H Biiepe^'b). — Nóvutói alkalmazás
ban az el-poql összetétel járja: qm eltém-poqlémt vgnli énelőttem 
űl (személyragozva : eltén-poqlént, elté-jjoaltüt; eltam-poqlamént, 
eltün -poqlánt, eltün-poalünt; eltqu-poqlqut, eltán-poqlant, eltün-poq-
lánlt) | el-poqlné vlmi előtt előre, vminek elejére, pl. ötér khöntét 
el-poqlné menés a fejedelem a hadak előtt előre ment (Vog. Népk. 
II, 231.) | el-poqlnél elölről, vminek elejéről (önálló használattal is), 
pl. el-poqlnél pürijájin ! jer vissza elölről! (&h nepe^a Ha3a^b TÍRU !) 
Az el (illetőleg teljesebb alakjában elé) igekötői szerepére példák: 
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el-khqiti elfut, el-téilémli elröpül, el-qips elszabadult, el-pértilém 
eladom | el-tölpés leszakadt (оторвался), el-pesti l eo ld (pl. köte
let, развязать), el-enywsaytqm levetkőzöm (раздеваюсь) | el-tüls 
v. el-tuitpqyts elrejtőzött (спрятался) | qm kér ekém el-voqréslém én 
bűnömet meggyóntam (tdk. elcsináltam, исповедался) || tuúsém 
memnél elé-lökémésté álló helyemből eltaszított (оттолкнулъ меня 
съ м'ьста) I oqjfél-söuné elé-oqlémwés egy kiáltásnyi (versztnyi) 
távolságra emelte] el (Vog. Népk. II, 228.) | vupansu-/-kwasmé 
elé-sqorita a medvekörmöt megvágta (Medveeskü). 

Az el határzói alapszóval ellentétes értelmű ji (éjsz. vog. 
jui) «utó, hátsó rész» (pl. ji-pqal utófél, jiw-ol utolsó) ragozott 
alakja, jit «utói, hátúi» főkép mint igekötő használatos, pl.jp/-i-
khgmém jit-kwqlilém v. jit-jalilém társamat kisérem (tdk. utói ke
lem, utói járom, провожу) | o/sérmé jit-kwajilém a rókát üldözöm | 
jit-vvjti kerget, üldöz. — Vele alkotott névutó: jitém-poqUmt 
utánam, jité-poqlat utána stb. — A jit-nek megfelelő lativus ós abla-
tivus alakok (minők: éjsz. vog. jüiv, jüwlé vissza, hátra, juil hátul
ról) a kondaiban hiányzanak. Más azonértelmü névutók: 

pciri vissza, hátra (pl. niéa pari!). Gyakori igekötői alkal
mazása, pl. tqitém päri-säkwentilem ujjamat fölgyűröm (рукавъ 
загну) I vis-khqr rösi, päri-loqtteln / a kisded sír, csendesítsd le 
(tdk. szóld vissza, утиши его) ! | vonséy päri-khäulets a palló oldalt 
fordult (повернулась на бокъ); 

sisin hátra, möge (ebből: sis «hát»), pl. sisin jalné sis-
törém mögöttem (hátra) járó mögbeli isten (Vog. Népk. II, 380.). 

jpn, FK.jén benn; otthon a házban, jöjil belülről; hazulról, 
a házbó], ju be; haza, a házba, pl. jon öli benn van, jöjil jésém 
belülről, hazulról jöttem, ja jäjin! jer be v. haza \jén vqsét-kit benn. 
a ruhákban (Vog. Népk. II, 225.) — A ju lehet igekötő i s : ju-
úalijésté elnyelte (проглотилъ) \úaú-lqmét ju-toqjpéslém a kenyér
darabot meget tem (съ'Ьлъ) | lométné ju-tqjwés a láng fö l 
emésztette. 

к tv an künn, kwané, kwänäl, FK. kwqné ki, kifelé, kwanél 
kívülről (pl. kwän öli, kwané mérni, kwanél jés). — Igekötői alakja t 
kwän, kwané, pl. kwan-ménésém kimentem, khul jqlmémnél kwän-
qiteslém a halat kiszalasztottam (опустилъ) gyalmomból, lepte jiw-
saunél kwän-tels a levél kifejlődött (вышелъ) a farügyböl | okhéé 
Jcwan-rqssém a pénzt eljátszottam (проигралъ) || pqlkhén kwané 



374 MUNKÁCSI BERNÁT. 

néils taknyod kijött (COIIJIH BBHUJIM) | lofikh kwáné rqwélés az út 
fordulatot vett (topóra noBepHyjiacb). 

ngm: felső (pl. nom qnkivél felső ajtógerenda): nőméit 
fölött, fönn, pl. mqilát-tármélt nőméit vgnli melle fölött fönn 
űl (Vog. Népk. II, 233.) | ngnkhé, ngnkhwé, ngnkhal! föl, föl
felé. — Igekötöi kopott alakja: ngkh-, melynek használatára 
példák: vii yigkh-kwqli a víz árad, emelkedik (npnóbiBaeTt) | 
ngkh-khütémyati fölköti háti bátyúját (Ha^tHeTi. KOTOMKV) | tété 
Igmé törémné ngnkhé-jgrlilém ezt a lovat istennek áldozatul föl
ajánlom (6ory acepTByio) || vii ngkh-ésils a víz fölforrt (crpíuia) || 
vuot ngkh-ngurémés a szél megerősödött (CHJÍBHOH CTast) | ngkh-
pojtés m e g gazdagodott; v. ö. alább: jqlé-jörlitáyw leszegényedni |j 
jáni-khnl ngnkhé pájwé a nagy halat szeletekre szabják föl (cnjia-
CTeTCfl) || nén-at n g k h-telmi még nem állott be a tél (eme HtTy 
3HMBI); v. ö. alább: jqlé tüjimi beáll a tavasz, jqlé tgjmi beáll 
a nyár. 

j'• q, l «al» (jql-alpöu a fiatalabb fiú, Mjia^raiii CBIHT>) : jqlén 
lenn \ jqlé, jqlál le, lefelé, jqláll-tqri lefelé, jqlé-mqs lentig, pl. jqlé-
mqs ályatqu míg csak le nem terítjük egymást, verekedni fogunk 
(Khers-qnsuy éri) \ jol-mqs áléslám egészen megöltem (,11,0 CMepTH 
VŐHJTB). — Névutói alkalmazásra való összetétele : jql-poql, illető
leg ragozottan: jql-poalt alatt, pl. jiw-és-jqUpoalt vgrdqu az árnyék 
alatt ülünk (3a CTÍHBIO CH^HMT.) | jql-poqlné alá, pl. ey-jqfcpoqlné 
nalwé vqjlgy neram a hegy alá akarok alászállani (cnycKaTBcs 
xoiiy no^'B ropy) | jql-poqlnél alól, pl. sernél m& jql-poqlnél me-kán-
tármél ngnkhwé kwqls a fekete föld alól a föld színére jött fel (Vog. 
Népk. II, 230.). — Igekötői alakja: jql,jalé ; alkalmazásának pél
dái : jql-rámgy eltemetni (uoxopoHHTB) | vii jql-rqyi a víz apad 
(y6BiBaei"&), jql-vgnts rendes mértékfokán áll (Ha M-fcpfc CTajiT.) | 
jql-khgiyélqm lefekszem (Jiary) || jql-qjivés e 1 aludt (ycHyjri), vis-
khqrmé jql-qiltilém a kisdedet elaltatom (peÖemta yctinjuo), jqlé 
jinémtqwésém elszenderedtem (c^peMaJiT.)| jql-khölés v. jql-sökérlés 
megha l t v. elpusztult (nponajii.), jql-álgy megö ln i (yÖHTB) || 
jqlé-örtés elfáradt (npncTajii) | jqlé ölmijayw letelepedni (noMÉc-
THTBCH Ha M-fecTt) || tét uj-ansuy jalés, jql-loqsilém itt medve járt, 
m e g lesem (no^Kapayjuo) || kwánsán jqlé-kkwqlniét körmeinek le-
koptával (Vog. Népk. II, 224.), tété ás jql-khwqli ez a dolog bevég
ződik, elmúlik (KOHOTTCH), jonkhép jqlál! khivqli a hold fogytán van 
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«(на ущербъ идетъ) | polwés jql-pesyélayw a gyertyát elfújni 
(задуть свечку) || sémém jql-tqls szívem lecsillapodott (сердце 
утишилось) у jqlé jörlitäyw ν. jqlé mqúsgy leszegényedni (обед
нить) || jqlé-tüjimi beáll a tavasz (весна стаетъ), jalé-tgjmi beáll a 
nyár (л-Ьто стаетъ). 

ä l a folyónak fölvidéke (pl. äl vöt fölszél): cilyé, älyäl fölfelé 
a folyón. 

I и i a folyónak alvidéke (pl. lui vöt alszél) : lányé, Ιαηχαΐ ν. 
Iqnkhal aláfelé a folyón, pl. khul Iqnyé täräti a hal aláereszkedik a 
víz folyása irányában (спускается). 

puj a folyótól, tűzhelytől, ágyszéltől távolabb v. feljebb eső 
tér: puj in a parton, hegyen, távol a tűztől stb. | рё fölfelé a 
folyótól, tűztől stb., pl. öy-pankén рё ménqm fölmegyek a hegy
csúcsra (на гору иду) I oqt meni рё vuorné nem megy föl az er
dőbe. — Névutós összetételére példa: pasén-puj--poalné vgtsét az 
asztalhoz (за столь) ültek. 

no φ lm én lenn a folyónál, tűznél stb. | nqlwé (lativ), pl. 
lométné nqlwé poqltésté a lángba vetette (Vis nájér moy), nqlwé 
voantliwé leköltözünk a folyóhoz (на р!>ку вьгЬдемъ), nqr eynél 
nqlwé pars a gerenda legurult a hegyről (покатилась подъ гору). 

ΰίέχ ajtóküszöb: Шуе, utyät a küszöb irányában (къ по
рогу) У mgl (kwäl mgl-poqlät a ház előrésze szemben az ajtóval): 
mgljé, ηιοίγαΐ a ház előrésze, a vendéghely irányában (въ перед
нюю сторону), pl. ΰΐγ-é khqrtém, mglyé khqrtém a küszöb felé is 
van húzva, a ház előrésze felé is van húzva (a falgerendák réseit 
betömő moh). Tal. mese 105. 

khivqsé hosszú: khwqsät messze, a távolban, pl. tat, khwq
sät poul keli ott a távolban falu látszik (тутъ, далеко деревня 
видна) I khwqsän, khwqséné a távolba, messze, pl. khwaséné jälsqu 
(далеко ходили). 

vei rövid: vetén v. vefyén a közelben, pl. tau, veién öli (близко 
живетъ) I vofyé közelbe, közel, pl. veíyé jäjin! (приди ближе!) 

topét közel*), pl. topéi öli közel lakik (близко живетъ) | 

*) Ε határozó valószínűleg névmási alapú s mint ilyen szo
ros mása lehet a teljesen ellentétes értelmű magy. távol szónak. 
A mi hozzánk «közelebb», az a viszonyítás pontjától «távolabb» s 
midőn pl. valakit magunkhoz közelebb hívunk, kifejezhetjük azt 
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todl töpél té pátsa, tél közelre jutot t (6JIH3KO craeTi>), töpél jájin !* 
jer közel! 

khami arczczal lefelé (HHIKOMB) || khani háttal lefelé, ha
nyatt, pl. khqmi p'its arczra borúit, khöp khqni punsánl fordítsd 
föl (pa3Bajin) a ladikot (hogy t. i. a hátán hanyatt feküdjék)! 

ákw é egy: akivét együtt, pl. jönkhép-sgu ákivét ülsét egy 
hónapnyi időt voltak együtt | ákwán együvé, pl. oátém ákwán 
áytyatát a nép együvé gyűl. 

Iqywé, Iqyii «szét; körül» főkép igekötői használatban, pl . 
Iqywé tgusán szétszórta, Iqyu-ménést szétmentek (\m3ji;hjimmch),. 
Iqywé-mgknám l'ónkh szétágazó út (BHJiOBaTas ^opora) | am poul 
Iqyu-mültayw ngram én körül akarom járni a falut (a oÓOHBy 
,nepeBHio) | pánkém Iqywé sámli fejem forog (szédülök; rojiOBa 
KpyatHHTca). 

lápé, láp igekötői használatban «bevonás, befödés, bere
kesztés »-féle értelmű igéken szerepel (v. ö. láp fedél), pl. j&mé áréi 
lápé tustilém a folyót elzárom halászkerítéssel (3anopoMi> saropoasy) \ 
khotél tglné láp-láywés v. láp-tqtilsa, napot elborítja a felhő (cojmu,e 
MopoKOMi. samjio) | körém láp-sártilém kemenczém bemázolom 
(BLIÓ'BJIIO) I láp-tosjéytqus beszállotta a piszok, por (KonaTB Hacjuia) [ 
qm éoqrmé láp-jáléslém én bejártam az egész világot (a CBETT> Becb 
nepef>3^HJii>). 

tqryé külön-külön, szétválasztva, pl. tqryé-tqryé öld Y. kit 
rqnkh ölá külön-külön laknak (nopo3HO, Ha ,a,Boe, OCOŐJIHBO mn-
ByTi) | tan-pali-vortyats tqrjé-tqryé ők különváltak egymástól,, 
mindegyik más-más felé (OHH ^pyri. OTT. ,a;pya;Ka pa3^,tjiHJiHCb). 

sgp «darab, rész» : sgpi ketté; át, pl. poárt sgpi ngrs a deszka 
ketté tört (Ha,a;jiOMHJiacL) | sgpi sqjémtité ketté töri (no nojiaM'L 
jiokaeTTE.) || tétéjömé sgpi sgsilém ezt a folyót átgázolom (nepeópe^y). 

III. N ó v u t ó i s esetleg egyszersmind igekötői minőségben 
alkalmazott helyhatározók: 

kitvr «belső»: kiwrt, kéurt, FK. kit -ben, pl. unj jiw^saw-
kiwért pit'émli a madár a bokorban fészkel (riTMua BT> KycTaxi* 
rH'B31HHTi>); siswé pumét-kiwért sütyeli a nyúl a fűben futkos, vör-
kéurt az erdőben, kwál-kit a házban | kimérné, FK. kiné -be, pl.. 

úgy is, hogy jöjjön eredeti helyéről távolabb. Vö. e dunántúli szó
lást: «oda adta nekem» e h. «ide adta». 
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kwal-kiwerné jälkämen! menjünk csak be a házba! vgsdm-ktné 
ruháimba (Vog. Népk. II, 225.) | kiwér-poql, FK. kinél -bői (pl. 
kwal-kinél kwän jim kliom a házból kijött férfi; u. o. 237.). 

je t közép: jötét, jet vminek közepén, pl. soqrés j&t a tenger 
közepén | vüs-jet vgnlép a v á r b a n ülő (Vog. Népk. I, 131; II, 
232.) | jetné vlminek közepére, pl. kwäkkän-jetne joyts a szoba 
terének közepére jött (Kiské-akiné то/). 

khql «köz»: säm-khqlt szemben, szem előtt, pl. s. kh. latién 
mondd szemembe (въ глаза скажи)! 

к hűti mögé, pl. jiw-khuti vgnli a fa mögé tíl (за сосной: 
сидитъ), kwäl-khuti ν. kwal-sésné tunspésém a ház mögé álltam | 
khutél mögül, pl. jiw-khutél jis a fa mögül jött elő (изъ-за сосной 
пришелъ). 

saji mögé, mögött, pl. vuot-sqji vgnli a szél mögött (tőle 
megvédve) ül (за вЪтромъ сидитъ). 

khqnkhé át, keresztül (vminek a felületén), pl. ey-khqnkhé 
ménqii a hegyen át megyünk (черезъ гору поидемъ). — Lehet ige
kötő is, pl. khqnkhé-ilkhatné те (két folyó közti) vontató út (воло-
чекъ, перетаскъ изъ р1ши въ рЪку). 

toaré át, keresztül (vminek a belsején, tartalmán), pl. me-
toaré mén! menj a földön keresztül! (átokszó; скризъ земли 
провались!) j sä%w-vit' näritäyiv elé~/-toq,ré tejet szűrni a szitán 
által (молоко цедить черезъ сито). — Igékkel való szorosabb 
kapcsolatára példák: toqré-putg-/ keresztül döfni | toqré-kholtilayiü 
bebizonyítani (tdk. átmutatni), noysät jql-älem khgm toqré-pats 
kiderült (nyilvánvalóvá lett), hogy ki volt az a férfi, ki az ő nyuszt-
ját megölte (Medveeskü). 

mänt, mantél vmi mentében, hosszában; vmin át, keresztül, 
pl. vU-mant vuji víz mentében úszik (по водъ· плаветъ) | tönkh-
mantél jömi az út hosszában jár (по дорогъ идетъ) | kwgsnäs-män-
tél ju vqytwés bedobták az ablakon keresztül (Vog. Népk. II, 231). 

jgry társ: qm jqrtélém v. jqtlém velem (со мною), täu-jqtlät 
ővele I mgké vii-jot rautité lisztet vízzel kever (муку водою мъ-
шаетъ). — Igekötői alakja jqt-: jqt-tqtyänl tqnk vüsánné elvitték 
magukkal a maguk városába (Vog. Népk. II, 231.) | qmjqtélém 
jqt-jiyw oqt tanyi velem együtt jönni nem akar (не хочетъ со 
мною идти). 

í arm él fölött (pl. kwäl-tärmel-jiw a tető felső gerendája); 
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fölé, -ra pl.? jiw-tarmél•- ngkh-khenkhqm fölmászom a fára, на 
лисину ползу; sansé-tcirmél jql-rayéts térdre esett (палъ на 
колени) I tarmélné id., pl. qanäm pasén-tarmélné vgttelén ! tedd 
a csészét az asztalra (поставь на столъ чашку!) | tarmélt fölött, 
pl. sisät-tärmelt пёр khunti hátán batyútartót hord (котомку 
носитъ на снинв); joqnk-tarmélt jqlé-repésém a jegén alábuktam 
{на льду провалился скрозъ ледъ). 

äli vlminek tetejére, fölületére, színére, pl. koqtätäm qm 
vqiném-ali vöfr/ésté kezét az én vállamra csapta (билъ рукой мое 
плечо) Ι ть''кап-äli samé-testé a föld színéhez vágva agyonütötte | 
koqt-päu'a äkiv'-äli νοχχα tenyereit egymáshoz csapja | iqilä oywtés· 
äli kerilésya lábai kőbe botlottak (запнулся о камень). — Személy-
ragosan: alyém, alyén, äljät stb. 

t α r i ellen; vmi irányában, felé ; -hoz, pl. oqmp khwqrtné-
tqri tqu menés oda ment a kutyaugatás irányában (felé) || jwwii пег 
ärlsi qm-tqryém nagy haragja van ellenem (шибко сердится на 
меня); täu-tqryät osyüqm haragszom rá (на его сержусь) || oysér-
tqri loqtti szól a rókához \\ jqläl'-tqri lefelé stb. 

l'qlt szemközt, szemben való (pl. Iql't vuot szemközt jövő 
szél, противный вЪтръ): am Iqltém jömi szemben jön velem (на 
встречу идетъ) || IqU-peúi szemben egymással, vis-á-vis, pl. sernél 
nqjér ja sqirén nqjér l'qlt pési sgssé/Ja a fekete és fehér király szem
ben néznek egymással | úüté l'ql't-pesi vonla egymással szemben 
ülnek (другъ противъ дружка сидятъ). 

pökh oldal: pöyén -hoz, pl. ötér-pö/én té menés a fejedelem
hez ment (Vog. Népk. II, 229.) | qm-fö'/émné jiw hozzám jön (ко 
мяв идетъ). 

poql «oldal, fél» : poqlt -nál; -hoz, pl. qm-poqltém öli nálam 
van ; ekwétam ja-pgyöt-poalt kétité feleségét bátyjához küldi (Vog. 
Népk. II, 228); vet-khql jälqm tau-poqlté gyakran járok hozzá (часто 
хожу къ нему) \ poqli felé, pl. tönkh tét kit-p>oqli tqwi az út itt 
kétfelé ágazik (дорога здъхь развилится) | jütmél poqli kholpés a 
varrás fölrepedt (ketté v. szétrepedt). Egyéb nóvutói szerepét 1. fönt 
az el, ji, jal ós puj határozók tárgyalásánál. — Igekötői alakja pali 
a láp igekötőnek ellentéte «szét»-féle értelemmel szétválás, föl
nyílás stb. jelentésű igéken, pl. tan-poqlänl pali-vgryänl ők a ma
guk felét kiosztják (они половину раздвляютъ) I tét met je pali-
tqivi ν. pali-to%lepti ezen helyen a folyó kétfelé ν. szétágazik 
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(pa30M,a;eTCfi) || emn pali-junsiléyn ajtóm kinyitom (v. szétnyitom, 
OTBopio) | joqnk noumtés, jö pali-pátili a jég megmozdult, a folyó 
fölnyílik (oTKpoeTCfl) | pali hhujép mö szabadon álló (jég nélküli) 
tér (nojioe MÍÍCTO Ha JiL^y). 

b) I d ő h a t á r o z ó k . 
I. N ó v m á s i tőből valók: té most, erre, pl. nölél pöywtgy 

té nqmvés most nyíllal kezdték lövöldözni (Vog. Népk. II, 240.) | 
toni-poqlt azután, tondtél id. || tqkhél' azután, később (éjsz. vog. 
tájé-/, középlozvai t'ayél), pl. tqkhélnü jájin ! jer később! |j khun 
mikor, amikor, kwqs-khun bármikor, oqü-hhun soha || moléy a mi
nap J molti tavaly || mqnté régebben, pl. mqnté loqttésém megmon
dottam régebben (^aBine roBopHJiL) | án-mont a minap, azelőtt, pl. 
án-mont jql álém khgm a minap leölt ember || mqntél, FK. mantél 
vmely időtől fogva, óta; vmely idő folyása alatt, pl. sernél mö 
sonfémlém-mqntél a fekete föld teremtése óta; visén mqntél viinél 
pélsém kis koromtól fogva féltem a víztől (CL H3L Mana BO^,H 
öoHJica); pés-mantél tit öli régtől fogva van itt (CL HS-L crapn S^ÍÍCL 
JKHBCTL) I pes ielt-mqntél ékw'-qúsuy ölsei a régi években (évek 
alatt) volt egy öreg asszony és ember (Vog. Népk. I, 166). 

II. I d ő t jelentő alapszókból származók: éöu «idő» (közép
lozvai éi) : ton-söut akkor \jönkhép-süu akivét ülsét egy hónapnyi 
ideig éltek együtt | piíelénén sönt midőn böjtölsz | khotél-jet-sit 
délkor, dél idején | ákwé-máist egyszer csak (középlozvai ákw'-
mat-sit) ; tü jimét-máiét a mint oda jött (KaifL OHL npumejiL) || 
rqn «idő» : kwqlén ton-rqn menéseimén éppen egyazon időben men
tünk el (TOJKHO BL O,HHO BpeMH ynura) | khwqsá rqn tét at ölsém 
hosszú ideig nem voltam itt (AOJiroe BpeMa He 6LIJTL a 3,HÍ>CL) | 
ton rqnt abban az időben, akkor || lat: ton-lat akkor, ákw'-ton-lat 
ugyanakkor || pös: ákw' pöst menéseimén egy időpontban (BL O^HO 
BpeMfl) mentünk el. || khotél «nap» (dies): tg-khotél (e h. té-kh.) 
ma, molyaí, FK. molkant khotél tegnap (Bliepa), khwqlét khotél hol
nap (saBTpa), eléy khql holnapután (IIOCJI* 3aBTpa) | khotélátél 
naponként (pl. kh.kuleiti KaacHoií ^eHL ry^aeT^) || jé é j : jé jáli éjjel 
jár, jé khtvojam az éjjelen át alszom, té jé sql's ez éjjel dér esett | 
ji-kivátélné joyts éjjelre jár az idő | jitélatél éjjelenként, pl. nqjér 
khölkhé jitélatél khivqté-khivqlilciyw té pömtsét a király népe éjjelen
ként elveszni kezdett (Vis nqjér moy) \ ji té khqtél éjjel-nappal || 
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khwql reggel: khwqlt, kiváltán holnap (saBTpa), té khwql ma reg-
gel (pl. té khwql oqlpél menés ma reggel korán elment), khit:ql-tqur> 
v. khwql-kés reggel, reggeli időben (yTpoMT,)|| it' est: Ifi este (Be*ie-
poMi>), iti-tqur id. | it-poaláV páts este felé áll az idő (Belépt 
CTajit) | it'ilátél estenként (pl. Wilátél tét öli OHT> KaaíHOü BeiiepT> 
3,nt,c:b) || teli télen, tuja tavaszszal, toji nyáron, tdywsi őszszel | té 
tpji a mostani nyáron (HMHíimHoe JTÍJTO) ; tét toj pqtét oqlpél el-téi-
lémlést ezen a nyáron a réczék korán elröpültek || iel év: áú-ti ielt 
az idén, ezen évben, mol-ti ielt tavaly, a múlt évben, motielt a jövő 
évben | kkurmét ieltdt v. toqltdt Öli harmadik évében van (BT> 
TpeTLeMi. ro,a,y). 

III. Sajátos időhatárzó szók: ári most, pl. táu ári tét ő 
most itt (OHT, ceíuiacb sji^ch) \ áú'té íme most, pl. ári-té pömtiléni, 
(ceöiiaci.HaqHy)||üs, FK. ös még; ismét, pl. tán UH tét at öls ő még 
nem volt itt (ero eme ne ÖBLÍT, a^icb) | us ákwcpor lattéri! mondd 
még egyszer (eme pa3T> CKajKn)! \us té néyélst most már látszanak || 
vénét, vinét csak ekkor v. akkor, pl. tété ás vériét pömtwés voqroy ezt 
a dolgot csak most (TOJKHO Tenepb) kezdték csinálni | jutpán-sérján 
tV máján, vinét léém méiném adjátok ide pánczélruhátokat, kardo
tokat, csak akkor adom oda húgom (Vog. Népk. II, 238.) || errq,. 
FK. ira örökké, mindig; (tagadó igével) soha, pl. errq, löri öli min
dig jól él (Bee xopomo JEHBeTT.); errq lol-poqli jemtén sánta leszel 
örökre (xpaMOH őy^emt Ha B'BKT.); vuj-arisuyné ira ngltgy oqt 
koqréy a medvére sohasem kell esküdni | errq-mqs örökkétig, min
denkorra, pl. tdu errq-mqs sótén ő szerencsés mindenkorra (OHT> HR 
Bcer^a CTacTJiHBT.) || voqríéén később, aztán, pl. oqném mdt-séréjh 
térmél voqríéénnü tqtélán hozz számomra valami edényt később 
(noro^a, nocjiti) | oqlpél korán, előbb (pairfee) j | jérté rögtön, pL. 
tán jirté joyti (OHT> ceíiifacT. npH,a;eTT>) | jértél gyorsan, pl. jertél 
mqUmam gyorsan sietek (cKopo TopoiiJiiock) | ákwé-jért egyszerre, 
egy időben ( = éjsz. vog. akw'-ert) || süss v. dkwé-sáss (FK.) egy
szerre, pl. khorém kholés süss v. ákwé sáss menést három ember 
egyszerre ment el (BT. paea yuijin). 

Különös idöhatározó névutó: vuil, uil, illetőleg loc. raggal 
uité, uit, mely főkép nom. verb. képzésekhez csatlakozik. Példák : 
táu páilnát-uit mialatt ő fürdött (Vié nqjér moy) \ tété loymé khöl-
müt-uii a mint ezt a szót meghallotta (Medveeskü). | tqjepémát-uité 
a mint megette (Vog. Népk. I, 168.) || táu ripltnát-vuil foypéltáyic 



KONDAI VOGUL NYELVJÁRÁS. 381 

•at narés miután ő megesküdött, nem akarta szavát szegni (meg
változtatni) | tan opiél jal'vojléncinél-vuil oyéd-khuri khotsét a mint 
ők a hegyről leereszkedtek (iíaieb OHH CT> ropbi cnycKajmcb), pénzes 

•zacskót találtak | voqntértmé viinél nokh-néilpémdt-vuil ujjrislém 
a vidrát, a mint a vízből fölbukkant (Kani. BbiHbipHyjia), meglát
tam | vaj jiw-tqu-tarmél vptmat-vuil tqu khűtsi a midőn a madár azr 
ágra ül (Kor,a,a nTaniKa Haca^HTca Ha cyirb), az ág meghajlik. Más 
alkalmazásban szerepel az uil e szólásban: ákw' uil ((hirtelen,rög
tön » (pl. akiv uil oqlmejésté hirtelen fölemelte, B,npyri> no^Hajit). 

IV. T é r v i s z o n y t jelölő határzók képes alkalmazása mu
tatkozik a következő időhatározókban: elt előbb, korábban, jqtél 
utóbb, később (pl. tau elt lünsés, jqtél máj'intayw pömtés ő előbb 
sírt, aztán nevetni kezdett, OHT. npesK^e miaKajii., noTOMT CMÍiíiTbca 
-CTajrb) || el-olt kezdetben, előbb, ji-olt végre, utoljára (pl. tété lg 
•el-olt terén ölés ez a ló előbb szilaj volt, npeac^,e ^HKaa ÓbiJia; vuj-
aúsuy ji-olt taiitam elé-khwoltéptésté a medve őt végre elhagyta 
(Medveeskü) l| kJncqsdt régen (pl. khw. öls ,a,aBHO óburb), khwqsd, 
FK. khicqiéé soká, sokáig, sok ideig (pl. pés jés khöléy khwqsd ölést 
a régi korabeli emberek soká éltek, .jjojiro JKHJIH) | vei, FK. vuei 
rövid ideig | vei khql rövid időközökben, gyakran (pl. tau vei khql 
ti jiw OHT. qacTo XO^HTT. cro^a). 

Névutói alkalmazásuak: khwqétél ((hosszában, vlmely időn 
át», pl. tén öInátén-khwqétél az ő egész életükön át | pált id. (éjsz. 
vog. palit), pl. ölnen pdlt \ ji pqalt vlmely idő után, leteltével, pl. 
-mqrééköU ölnén ji-'pqalt jajin! kevéskét várva (levén) gyere ! (He 
MHoro rioro^H npH^a!) | mdntél vmely idő letelte alatt (pl. qm tét 
vonléném-mdntél nqn soqj djdn mialatt én itt ülök (noKa a 3^ticb 
cHaty), ti igyatok theát! pisélenén-mdntél örokh vél djdn midőn böj
tölsz (Kor.ua iiocTyenib) pálinkát ne igyál! 

V. Az dkwé «egy» számnév alapja a következő időhatáro
zóknak : dkén, FK. ákwéfí hirtelen, egyszeriben, pl. dkén khölpés-
lém egyszeriben meghallottam (cpa3y ycjibixajn.), akivén v. tqlkhél 
menés egyfolytában, minden megállás nélkül utazott tova (Ha npo-
XO^T. yfexajn.) | dkwéps egyhamar, pl. ákwéps pari at jiw egyhamar 
vissza nem jön (Vog. Nópk. I, 166.) | dk-mqs egyszerre, hirtelen, 
pl. dk-mqs ju-úaltésté egyszerre lenyelte, cpa3y nporjiOTHJi'b | dkivé-
pél egyre, mindig, pl. ekwdt dkwé-pél oqii felesége egyre csak nincs 
(sehol); Vog. Népk. II, 235. L. még fönt dkwé-jért, dkwé-sdss. 
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e j M ó d - é s á l l a p o t h a t á r o z ó k . 

1. N é v m á s i tövek származékai : tokh, tokho, FK . tokhwé 
így, úgy (pl. tö-khar tokho loatti némelyik így beszél, MHOÍÍ TaKh 
roBopHT'b) | tokhát id. (pl. tokhál' oqt tátyi így nem lehet, Tani. 
HejiLtía) | tokhátin id. (pl. t. pátsém úgy estem) || khomét, khgmté 
hogyan, miképpen, ahogyan (pl. táu khgmét Iquicé í hogyan hívják 
ő t ? | tété-khqrmé khomét sonátilén? ezt mire becsülöd ? Kani, T H 
írBHHniB 9TOro? | oqt ngri-pél khgmté érkélqwe ? ! ha nem akar, mi
képpen kénjszer i tenök? ! ecjin ne xo^eTt , KaKT> ero 3acTaBHnn> ?! J 
nortékhán lütsén khomét kerstésán ? ! hidatokat ugyan hogy is csi
nálhat tá tok oly rosszul ?! (Kiské-ákiné moy) \ khomét ngrán, tokh 
teltqytén! ahogyan akarsz, úgy fizess!) || khqtém akárhogyan, vala
hogyan (pl. khqtém voqrén ! KaKTb-HHÖy^b xfcjiaü !) 

II. M ó d h a t á r o z ó i r a g o k : 1. <Céú, pl . saréé loqtti iga
zán, őszintén (B'J&pHo) beszél (sár khgm becsületes, igaz ember ; 
necTHOíí, BtpHOíí). Többnyire a melléknévi <én képzőhöz csatla
kozva használatos, pl. rgúénés oroszul, mqnsénéé vogulul, moténés 
másképpen | qsénés vastagon, sűrűn (soqj qsénéé qli a thea sűrűn 
van főzve) | sgjénéé oqjyi hangosan kiált (rpoMKO wpwiwrh) \ vis-
khqrat toqrwéténéú anséste gyermekét nehezen szülte meg | pásifiis 
tötéytáyw könyökkel támaszkodni (OŐJIOKOTHTI>CH ; pás könyök) | 
moqréfiés tat ölés késedelmezve, időt töltve volt ott CnaBHO BpeMa 
npo^ojiacajit TyTi.) || jitéhéé éjszak felől, khotélénés dél felől, p l . 
jlténés soqt por sümilitá éjszak felől (CT> cíiBepHoií CTOPOHBI) két
szer ugrik feléje (Kiské-ákiné moy). 

2. -I, p l . loqséU Iqéél lassan | oqmpém perel jémtés ebem meg
veszett (o^,ypT,Jia; per görbe, rézsútos). — V. ö. úoár Iqilél öli 
mezítláb van, toqrwétén iqilél öli terhes, őpeMemiaa | vgr mód (éjsz. 
vog. ur): vgr él szerint, -képpen, pl . kit vgrél v. vgrné loqttau két
féleképpen mondják (Ha ,a,Ba c;iOBa roBopaTt), nqbsámat-vgrél 
khanséslém arczárói megismertem (no Jimry ysHajiT.) | jántétátél 
páts egész nagyságában elesett. 

3. -né, •«, pl. táu méngy toasné öli ő kész menn i ( O H Í roTOBt 
fcxaTt; toaé kész) j noqrén öli meztelenül van (noqr meztelen) 
pgsén, squné ölén ! légy egészséges ! (Őy^b s^opOBi.! köszöntő szó
lás ; pgs khom egészséges ember ; tatár sol id.) | palén öli szabadon 
van (CJIOÖO^HOH neJiOBÉKi.) | tqryán junitéslém jól v. a laposan meg-



KONDAI VOGUL NYELVJÁRÁS. 383 

vertem (хорошенько ударилъ) | rqttén ngkh-manémtéslém rögtön, 
hirtelen fölrántottam (съ разу выдернулъ); rqttén ngkh-vuoíémlés 
hirtelen szél kerekedett (вдругъ вътръ подымался) | lélénné öli 
elevenen van J inkámén voqrsém titokban cselekedtem (тайно 
дЪлалъ; гпкет то titkos hely, тайное мъхто). — V. ö. voqné 
véste erőszakkal vette el (силой взялъ). 

4. <.i, <.äV, pl. tau soyti vuor-kiwérné menés ő egyenest 
(прямо) az erdőbe ment (soyt egyenes) | peri sgnsi kancsalúl néz 
(криво глядитъ; per sämp kancsal, косой) | lőni loatti helyesen 
szól (вт.рно говорить); lönkäi junitéslém jól megvertem | kwälem 
jälpeläV lapéslém házam njból (съ нова) befedtem (jalpél uj) | 
mari hitvány módra, közönségesen (éjsz. vog. móri) : mari oaném 
toqré khgmüé putilén, ncii от lélém Nom-Torem jafénmé ngnkhal 
qji'än! te engem hogyan szúrsz le amúgy hitvány ember módjára, 
kiáltsd te föl az én lelkem Fönséges-Ég atyámhoz. (Vog. NépK. 
II, 283.). 

III. Mód- ós állapothatározó i g e k ö t ő k és n é v u t ó k : 
khwaté, khwqt (éjsz. vog. yot), pl. от iijmérn khwaté léméés v. 
khwqté töslés v. khicqté-rapéés az én ruhám összerongyolódott 
(моя лопатина въ лоскутьи разодралась); khwqté-térs szétmál-
lott, szétfoszlott (издряхла) | kwälem khwqté-seis házam tönkre 
ment, elkorhadt (испортился, изгнилъ) | iailém khwqté-sélts lábam 
meghasadt, hószámban vagyok (моя нога раскололась) | törätäm 
khwqté-khwqltilésté kendőjét elvesztette (иотерялъ) | klisi khwaté· 
mansés a kés megtompult (затупился) | roasén khwaté-sqytésté a 
madzagot összekuszálta (путалъ) || khwqt-nqlttaus megkoszosodott 
(паршивой сталъ); koätäm khwqt-mtquseV kezeim megrühesedtek || 
vuor-kiwrt khwqt-tépsem az erdőben eltévedtem | tété laymé khwq,té 
jqruloqléslém ezt a szót elfelejtettem (забылъ) | khwqt-roytés meg
ijedt (испугался). 

pgli: iailém pgli jeswés lábamat feldörzsölte (a csizma) | vis 
lomti v. pgl'i sqgrlésté apró darabokra vagdalta || ρ о r t i : masném 
porti mänitayti ruhám darabokra szakadt | porti manitité szétmar-
czangolja || s ä m é, säm: samé nqyéiteptésté megfojtotta (его зада-
вилъ) Ι тё-kän-äli samé testé a földhöz vágva agyonütötte (Vog. 
Népk. II, 227) | nirél oq,ném sam-khqintésté engem megvesszőzött 
(нрутьемъ застегалъ меня) | пап lőni samé toytilém én téged ala
posan jóllakatlak (я тебя до сыта накормлю) || säma-mas poaté-
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téslém agyonlőttem (до смерти застрЪлилъ) | samé tqrts v. samé-
mqs tqrts nagyot kaczagott (шибко захохоталъ). 

khqitél, khoitél -ként, képpen, pl. tau qm-khqitlém voqri ő 
úgy cselekszik, mint én (онъ такъ-же дъмаетъ, какъ я) | khul-
khoitél vuiti mint a hal, úgy úszik (какъ рыба плаваетъ). 

т q s (éjsz. vog. müs) szerónt, -ként, módjára, pl. loqséy khgm-
mqs täkw Iqsyenti lassú ember módjára vánszorog. (Vog. Népk. 
III, 131.). 

jqr «hely» : qm-jqrém näV ménén! menj te én helyettem 
(вместо меня)! | am täutäm jayém jqr^mänt jqrlilém én őt atyám 
gyanánt (внъсто отца) tisztelem \\pgu-jqrtli vém pgu fiú gyanánt 
fogadott fiú (npieMHbifi). 

(A helyhatározók mód- és állapothatárzói átvitelére 1. példá
kat azok tárgyalásánál fönt). 

IV. Sajátlagos módhatárzó szók: säk nagyon, igen, szerfölött, 
pl. säk ésém igen forró (очень жарко), säk koqsät khivqli igen ked
vetlen (много тоскуетъ); tau jorlilqyél säk öli ő nagyon küszködik 
(él) szegénységével (у него нужда большая) | säk-mqs id., pl. säk-
mqs tüíémtésté nagyon szidta, шибко ругалъ; säk-mqs tqrtili 
nagyon kaczag) || vqs, vos leg-, pl. vas el-ql pöyém a legelső fiam, 
vas vis pgyém legkisebb fiam, vos jorén téné legkitűnőbb étel | vqs-
mqs id., pl. tau vqs-mqs l'ül'-khqr Ő a legrosszabb, онъ самой 
худой Κ qsé, qs «hiába, ingyen, czéltalanul» stb., pl. qs v. qsé-mqs 
méilém ingyen (даромъ) adom | yéskéncm qs éoréktoqlés puskám 
csütörtököt mondott (обсвкалось); qs qiteslém eltévesztettem a 
czélt, nem találtam (обстръмшлся, звъ-рь не попалъ) | när-mas 
köréénlan ? miért búsulsz ? — qs v. qs tokh csak! v. csak úgy! | 
vuj-qúsuyné ju-tenkum em qsé perilesem-két! egyen meg engem a 
medve, ha én hazudtam (hiábavalóságra fordultam; Medveeskü) | 
asé v&rspité nirél gyöngén veregeti a vesszővel (легонько шлепа-
етъ) I tatéi seléy qsé temsi az üres hordó kong | qsé olyém-khar 
szabad, független (слободной) || tqrvoj hiába, haszontalanul, pl. 
tqrvoj maitlésém, oqü-när at khötsém hiába (папрасно) fáradtam, 
semmit sem találtam (az erdőben) | tqrvoj minän,jol at jemti hiába 
mész, haszna nem lesz || äkw-sol jäli egyenletesen, szép lassan jár 
(ровно, тихонько ходить). 

V. Az állítás b i z o n y o s s á g á t , illetőleg v a l ó s z í n ű s é g i 
f o k á t jelölő határozók: qwä (FK.) igen, igenis (ja) | kwqlén éppen, 
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pl. kwqlén tokh voarsém éppen úgy (тожно такъ) cselekedtem; 
hivalén man ürém khumqu joyts éppen a mi emberünk, a kire vár
tunk, jött (тожно котораго ждали) | oalä csaknem, majdnem, pl. 
vit'ét oqlä sepésém majdnem elmerültem a vízben (чуть не утонулъ 
въ водв) | mantém talán, pl. mantém tau at jiw talán (развт>) ö nem 
jön el | erin id., pl. mäU pupi-tgr oqt voqryän erin valami bálvány-
hangot nem fogsz-e talán adni? (Vog. Népk. III, 127.) | sar talán, 
vájjon: tau, sar sors, qm täutäm pari-kétililém ő talán hazudott 
(вероятно навралъ), én őt kikérdezem; permén sar marsé, qm 
laUptilem tűrj talán v. tűrj csak egy keveset, én megigazítom 
(погоди немножко, я излажу); sgnsité, né-sé-nar sar vuj-ansuy 
voqri nézi, ugyan mit v. vájjon mit is csinál a medve (Medve
eskü) | sáré alig, pl. sgj sáré kéli a fenyves alig (чуть) látszik. 

A t a g a d á s kifejezései; tarne «nem (nein)», pl. vikalén, 
•toqjén ! végy belőle, egyél: tqme, oqt tem nem, nem eszem | tg-kho-
tél oqt äsletän f ma nem dolgozol ? tarne, oat äsletam nem, nem dol
gozom. — Igei alakok előtt a tagadószó alakja: oqt, at, melynek 
összetétele, nén-at, néV-at «még nem», pl. nénai ngkh-telmi még 
nincsen tél (еще нтлу зимы), nén-at joyti még nem jön, néV-at jkv 
id. Az állítmányi «nincsen»-féle szó: oqü, pl. Je/ге oqmélém oqü 
nincs módom rá, hogy eljöjjek (не могу придти) | l'önkhät voränl, 
takiv-té oqü útját látják; de maga nincsen (Vis-nqjér то/) \ Шгёт 
jql-poqlt né tené oqü, sqkh üli a mi étel csak van (tdk. nincs) az ég 
alatt, minden megvan (что за нища подъ небомъ не была, все 
•есть). Belőle alakított igei szerkezetek : joytilén-ket: joytilén, oq t'i-
ket: oqü ha utóiéred: utóiéred, ha nem: nem (Vis-nqjér moy) | 

oqlpélpgnné pgnémémt о q t'i-ρ él när khontímén hanem tettünk oda 
előbb semmit, mit találhatunk ott?! (Vog. Népk. I, 166.). | tau tét 
•oqt'ém öls ő nem volt itt (не былъ зд1>сь). Ugyancsak ai oqü alak 
szerepel a névmások s a belőlük képzett határozók tagadó össze
tételeiben, pl. oqü-när semmi, oqü-khot sehol, oqü-khivqt sehova, 
oqü-khun soha stb., míg a lozvai nyelvjárások ilyenkor a rövidebb 
alakkal élnek, pl. alsólozvai at-när semmi, at-khanghwa senki, 
középlozvai at-khot sehol, at-khun soha stb.— A «sem—sem» kife
jezése : né—né, pl. né os, né squr, oqü-när at aúsi sem juha, sem 
"tehene, semmije sincsen (ни овца, ни коровы не имЪетъ). — 
A t i l t ó szó alakja : vél, pl. vél sorén ! ne hazudjál! 

NYELVTÜD. KÖZLEMÉNYEK. XXIIL 25 
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VI. M e n n y i s é g h a t á r o z ó k . — Collectiv számnevek : 
kitäi' ketten (pl. kitäV ménsei' ketten mentek), khurémné (pl. khu-
rémné menést) hárman, riilcin négyen, ütné, khötné, soatné, úqllquné, 
Iquné, khgsné (20-an), voatné (30-an), nalménné (40-en), atpénnér 

khötpénné, soät Iquné, úal-sötné, qntél-sötné, sötné (100-an), sötérné 
(1000-en) | näykänt ν. äkw' täkw egyedül (pl. näykänt vgnli egyedül 
ül, одинъ сидитъ; tét jiiv näykänt tunsi эта лисипа одинако 
стоитъ ; ν. ö. nayké jiw egyedül álló fa, одинаков дерево; пауке 
ΐαχ loqttén! mondj egy szót! одно слово скажи !)| sokh, sokho, FK. 
sqkhicé, sqkhwé-mqs mindnyájan (pl. khöléy sqkhwé-mqs ülat az. 
emberek mindnyájan élnek; Vis-najér-moy). 

A mód-, illetőleg állapotjelző -l és -né ragok mutatkoznak a 
következőkben: tété söul ménem khwqté joytam? ! ily mértékben 
(ennyit) haladva, hova jutok el?! (Vog. Népk. II, 224.) | sqicél 
vetät sokat szedegetnek (a bogyóból; sqw sok) u. o. III, 126. || 
ariné oysä пап votän f miért kérsz fölöslegesen pénzt (зачймъ ты 
лишныя деньги просить) ? \ ärin vél vajén többet ne végy 
(больше не бери)! | kit ppt ärin khul aliloalyém két púdnál több 
halat fogok (больше двухъ иудовъ рыбы) | tat set ärin kltols 
öls több mint száz ember (больше сотни челов'Ькъ) volt ott. V. ö. 
när äri tqtän, ton lön mennél többet hozol, annál jobb (чъмъ 
больше принесешь, т-Ьмъ лучше) | tqidi, äri at vö'am elég, többet 
nem kérek (будетъ, бол^е це прошу) || näykänt öli, äkwe kwäl 
jantinné egyedül lakik, egy háznyi terjedelemben (nagyságban; 
одинако живетъ, одинъ домъ только стоитъ тутъ, одинх домъ 
величины). 

A «hányszor» (né-íöii por ν. né-söu kes) kérdésre megfelelő-
határozók: äkw1 por egyszer, khurém por v. poré háromszor (v. ö. 
ójsz. vog.porä idő; alkalom) stb.— A «hányadiknak» v. «hanyad-
szorra» kérdésre felelnek meg: elolV elsőnek v. először (pl. tau 
elöli' ti joyts) | mötentäi' másodiknak v. másodszorra, khur-
mentäV, niläntäV, ätentäV', khöténtai stb. — A pis «réteg, rét» 
szó összetételével lesz pl. hit v. khurém-pis maskhatém öli két
szeresen v. háromszorosan van felöltözve (въ двойную одЬждуг 
облокся.) 
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d) O k h a t á r o z ó k . 

I. N é v m á s i szerkezetek: 
nan (= nárné)? néne? miért, minek, mi okból? (pl. néne 

erptqu? miért kelljen őt szeretni? no ^TO ea JHOŐHTL?) | ndr-mqs 
id. (né mqun táa drísi, ndr-mqs érptdyw mi szépsége van neki, miért 
szeressék?) | né-koqréy? mi végett? mi czélból? (koqréy = tatár 
kerák «kell, szükséges» ; pl. né-koqréy ti jisné mi végett jöttetek 
ide ? Vog. Népk. II, 238.) j | tont, ton-mqs azért, a czélból. 

II. N é v u t ó alkalmazású okhatározók: 
moqs, mqs (éjsz. vog. ma'és*) -ért, miatt, végett, pl. qm tét 

ds-mqs tét' jésém én ezen dologért jöttem ide (a 3a aTHMi. flijrOMt 
CK),n,a npHíjxajn>) | dlém-kharém-mas sauta.m örvendek zsákmányo
mon (pa^yiocB 3a CBOH npoMMCJifc) | törém-mqs vpum jáli istenért 
könyörögve j ár = koldul. Különös jelentósfejlődései e névutónak 
mutatkoznak a következő példákban : sémdtat vesém drísi qm-moq^ 
sdm szivében gyűlölet van irántam (tkp. én miattam; 3JIO HMiieT-b 
na MeHa) | jani osi dnsi sémdtat am moqsdm nagy harag van szi
vében ellenem || táu-moqsdt qm lay khölsém felőle én hirt hallot
tam (a BiiCTb aiiHxajn> o HeMT.). 

kas tél vminek kedvéért, czéljából, pl. sérjim elém-kholés-
pank kdstél leutiném kardom emberfő kedvéért húzom ki (Vog. 
Népk. II, 237.). 

iiguné miatt, vlmi következtében, pl. me déerém nguné pali-
vqslés a föld megrepedt a hideg miatt (3eMJia OTT. Mopo3y pacKO-
jrojiacb) | vuotné úouténát-úouné jiw jqlé neuli a szóitól való moz
gatás következtében a fa oldalra hajlik (,a,epeBO BiiTpoMT. raaTajiocb 
H H a ŐOK'L HaBaJIHJIOCb, I IOCa^HJOCB.) 

e) M o n d a t s z e r k e s z t ő h a t á r o z ó k . 

I. Ö n á l l ó m o n d á t k ö t ö k : 
a m vagy, avagy, (éjsz. vog. a-man, man), pl. tét loqmmé örmé-

*) A nyelvtörténeti hangfejlődés következtében beállott alaki 
összeesésnek érdekes példáját mutatja a kondai vogul mqs, mely 
háromféle jelentése szerint háromféle eredetű : 1. kondai mqs-ig= 
éjsz. vog. mos - ig ; 2. kondai mqs - k é n t = éjsz. vog. müs -ként ós 
3. kondai mqs - é r t = éjsz. vog. ma'és ért. 

25* 
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län, atén am at atén ezt a levest Ízleld meg, ízletes-e,vagy nem ízle
tes (попробовай эти щи, сладки или ньтъ) || am-nä: khon-när jiw : 
am-nä kasén, am-nä nänkw ki jön, öcséd-e vagy te magad (кто идетъ: 
братъ твой, либо ты самъ)? | tau ti jiw am-nä? ő eljön-e, vagy 
nem (онъ придетъ-ли, н-Ьтъ-ли сюда) ? 

kot'— kot akár — akár (хоть—хоть), pl. kot oysél, kot molél 
teltaytén ! fizess akár pénzzel, akár árúval! 

koqs, kwqs, kivqzé 1. habár (éjsz. vog. kicoss), pl. am rgs 
koas v. kot-i at ösém, rgsénés loattam én habár nem vagyok orosz, 
oroszul beszélek (я хотя не русской, порусски говорю). — 
2. «amint»), pl. elé kwqsé kliönti, soät khpm jäfänl-jjöu jalé ahvés 
amint előre néz, a hét férfi atyafiát leölték (Vog. Népk. II, 230.) J 
qúsuy kicqs joyti, qúsuy úoqrén amint az öreg megjön, meztelenül 
áll (u. o. I, 168.).° 

us tagadó mondatban «még sem», pl. tau lön khgm, ogmnän 
us at loqré'/ ő ugyan jó ember, nekem még sem kell (онъ xopöuiin-
челов'вкъ, MHÍ> всетаки не надо). 

II. S z ó h o z s i m u l ó m o n d a t k ö t ő k : 
-té «és», pl. khürém ji-té khqtél három éjjel és nappal | mj* 

ansuy-kicäsme élé-sagrita, tokliwé-té loqtti a medvekörmöt ketté 
vágja s így szól (Medveeskü) | khivojés-te khwojés feküdt ós feküdt 
v. csak feküdt, feküdt (Vog. Népk. II, 225.). Ugyané kötőszó «de, 
azonban»-féle értelemmel mutatkozik a következő mondatban: 
Tönkhat νδγαηΐ, täkw té oaü útját látják, de ö maga nincs (v. s ő 
maga nincs; Vis-najér moy). — Önállóan alkalmazva a té, mint az 
éjsz. vog. ta (1. NyKözl. XXII, 35.) «hát, tehát» jelentésű, pl. té 
loqttén, am ёкйт khoté üli tehát mondd meg, hol van a feleségem ! 
(Vog- Népk. II, 227.). 

-ja «és», pl. sernél nqjér-ja sqirén nq,jér a fekete és fehér 
király, kwäl'kän-jä pqtelqk a padló és tető (tal. mese). 

-pél «is», tagadó mondatban «sem», pl. kwqs-ne väip kul-
pél ölé, an koqrkäV jémtni bármilyen szövet volna is, most szüksé
ges volna | q,m jqtlém päsä-pel oqt voqrés velem még köszöntést sem 
váltott (tett) II -pél — -pél «is—is», illetőleg «sem — sem», pl. 
q,nsuy-pél úoqrén, ekivé-pél úoqrén az öreg is meztelenül van, az 
asszony is meztelenül van (Vog. Népk. I, 168.) | khaúsílém-pél oqt 
loattam, oqt khaúsilém-pél oat loqttam ha tudom sem mondom meg, 
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ha nem tudom sem mondom, meg (u. o. II, 226.). A -pél egyéb hasz
nálatára nézve 1. alább 8. §. 

-l'i (=orosz -JIH) «vajjon»,pl. kiváné jdlkdn mater-Ili oat khőn-
tíné menjetek ugyan ki, vájjon nem találtok-e valamit (u. o. 
I, 166.). 

-ket, -ketél «ha, midőn» ; 1. alább 8, §. 
Függő mondatoknak kötőszó nélkül való szerkesztésére pél

dák: oaném sökité nar-mqs tau at jdlyém szid engem, h o g y miért 
nem megyek oda | ql-khon-ndrné votqwésén-ketél tau jatlat dkwi 

qjyél ménén, ménén jatlat kitdV ha valaki téged hív, h o g y menj 
vele egy (versztnyire), menj vele kettönyire! (Mát. evang. 5, 41.) | 
qm ndyén tont sgnstilém, naV khanélén én azért mutatom neked, 
h o g y te megtanuld (a 3a TO nonaaty Teőii, *ITO6H TH Hayqnjica) | 
jgléyti, ákwé sas kit pgt drin khul áliloqlyém megesik, h o g y egy 
óra alatt több halat fogok két púdnál (cny^aeTca, TITO BT> qaci. stb.). 

B) Igeragozás. 

6. I . Alanyi ragozás. 

Igetők: mén- menni, öl- lenni, járul- feledni, oqlm- emelni,, 
ált- engedni, lilij- életet nyerni, föltámadni, sökörl- elpusztulni* 
meghalni, kéril- botlani | ésémqw- szégyenkezni, qiw- elaludni. 

1. I n d i c a t i v u s . 
Cselekvő alak. 

Prsesens. 
Sing. 1. ménqm v. ményém, ölam 

2. méndn v. menyén, öldn 
3. meni 

Dual. 1. ménímén 
2. méníné 
3. ménd 

Plur. 1. ménqu, léléjiwé, sökörliwé 
2. méndn v. méníné 
3. méndt V. menyét 

menam v . menyem 
a 
•a 
a 
O ! 

tM 1 

menan v. 

méndn v. 

menyén 

méníné 
ména 

S-H 

c3 menan 
ménat v. menyét 
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a 
ja 
'3 
fl 
O M 

Prseteritum 
Sing. 1. menésem, ölsém 

2. menésén, ölsén 
3. mewes, öZs 

Dual. 1. ménésiimén 
2. menésein 
3. menései, kerilésyq *) 

Plur. 1. ménésqu J3 
2. ménésdn « 
3. menést. 

Szenvedő alak. 
Praesens. 

Sing. 1. esémqum, qiwém 
2. ésémqun, qiwén ^ 

mensem 
ménsén 
menés 
ménésdm 

3. ésémqwé, qiwé, oqlémivé, ölwé ,a 
Dual. 1. se 

o 
J* 

Plur. 1. 

dltqum 
dltqun 
dltwé 
dltívdm 
dltwán 
áltweV 
dltwqu 
dltwdn 
dltwét 

esemqwamen, qiwamen 
2. esémqwdn, qiwdn 
3. ésémaweV, aiweV aó 

° * 6 CD 

esémawau, aiwau JD 
0 o J o o S-H 

2. esémqwdn, qiwdn * 
3. esémqut, qiwét 

Praeteritum. 
Sing. 1. esémqwésém, qiwésém 

2. ésémqwésén, qiivésén 
3. esémqwés, qiwés 

Dual. 1. esémawésamén, qiwésamén stb. úgy mint a cselekvő 
alakban. 

2. C o n j u n c t i v u s . Cselekvő alak. 
Sing. l.jqrulém 

2. jqrulén 
3. jqrulé 

Dual. 1. jqruld'mén, FK.jqruldm 
2. jqruldn 
3. jqrulei' 

Plur. 1. jqrulqu 
2. jaruldn 
3. jqrulét 

Szenvedő alak. 
esémánkwém, qiivénkwém 
esémdnkwén, qiwénkwén 
esémdnkwé, qiwénkwé 
ésémdnkwamén stb. 
esémdnkwdn 
esémankwi 
esémdnkwqu 
esémdnkwdn 
ésémánkwét. 

*) Pl. ZaiZa eywtés-ali kerilésyq, lábai kőbe botlottak (3a-
nHyjiCH Ha KaMeHb) j íes^e ettek (ketten), íws/é bementek, jaiwésyé 
kettőjükhöz jött (pássiv.). 
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3. C o n d i t i o n a l i s . 

Cselekvő alak. Szenvedő alak. 
Sing. 1. ménnqm, blnam, . 

FK. ménnam esémanqum, qinqum 
2. ménnan, ölnán, 

FK. ménnan esémánqun, ainqun 
3. menni esémánqu, qinau 

Dual 1. ménnímén ésémanqwamén, qinqwamén 
2. ménníné ésémanqwán stb. 
3. ménna, FK. ménna esémánqweV 

Plur. 1. ménníwé v. ménnqu 
FK. ménnqu ésémánqwqu 

2. ménníné, FK. ménnan ésémanqwán 
3. ménnát, FK. ménnat ésémünqut. . .•'• , 

4. I m p e r a t i v u s . 
Sing. 2. ménén ! v. wiew / ö/m / Bsémqwén v. esémánkwén ! qiwén 

v. qiwénkwén / 
3. (tákív) méné, ölé ! (tákw) ésémmvé v. esémánkwé ! 

Dual 2. ménán ! ölán ! ésémqivün v. esémánkwán ! 
3. (tenk) ménéi', ölei ! (ténk) ésémqweV ! 

Plur. 2. ménán ! ölán ! ésémqwán v. esémánkwán ! 
3. (tqnk) ménét, ölét (tqnk) ésémqut v. ésémánkwét.' 

A jelentőmód jelenidejének kettős, jelesen menyem, menyén, 
menyét s másrészt ménqm, ménán, méncit-íé\e alakjai a legkülömbö-
zőbb alkotású tövekből képezhetők (pl. khöl- pusztulni: prees. sing. 
1. sz. khölyém ós khölam, ür-f vgr- várni, őrizni: üryém és uram, 
khwgj- feküdni: khwojyém és khwojam, tép- tévedni: tépyém és 
tépam, pq,s- fejni: pásyém és pqsam, loqé- lesni: loqéyém ós loqsam \ 
áns- birni: ásyém és dúsam, torié- állani: tosyém és tgnsam, khqns-
írni: khqsyém és khqnsam \ oqst- készülni: oqstyém és oqstam) 
s kétneműségük nyilván csak az éjsz. vog. mine'im, mine'in, 
mineHt-iéle alakokban visszatükröző eredetibb hangállapot két
irányú fejlődése, mely kétféle paradigmát teremtett az alsó-loz-
vaibanis (így t. i. jo'/tém, joyUn, joyttt és minném, minnén, min-
nét). Egyazon eredetre vall az a körülmény is, hogy jelentésbeli 
külömbsóg nem csatlakozik a külömböző alakok használatához, 
a m i n t ez kitetszik a következő példamondatokból is: sőkhovis 
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ötér-pöyén nötgy ménat mindnyájan segíteni mennek a kis feje
delemhez (Vog. Népk. II, ÍÍ30 ) | «náV khwqtál ménan— loqtti — 
ménné ment m átérné ju tqjwésén-ket 1 ! vél ménén!», «sar om mé
ri a mh) «te hová méssz — mondja —mikor mentedben valami 
(állat) meg talál enni?! ne menj!» «De bizony én megyek !» (Vis 
nqjér-pgu moy) \ om khtcqtál m énfé m, tqu kwaikhqtén:•/ a hová én 
megyek, oda kövess! (Kiské-akins moy) \\ ndr qln-aarén khüntpy 
nor an, khüntan! amennyi ezüstöt, aranyat hátadon elvinni akarsz, 
vigyél! (u. o.) | lofikli üntlayw nor fém utat akarok jelezgetni || 
om khivqtáí jalyém én valahová megyek (u. o.) | qm khqjér vgr 
khölyém én ravasz dolgot sejtek (hallok). Vog. Népk. I, 167. | eqt 
oqstyém jqngy nem érek rá játszani (MHÍ> He ^OGyri nrpaTb) | mqrat 
sálínkan khutilátyét lehelletének bugyborékai szállanak föl (Vog. 
Népk. II, 232.) || oysá oqt ansam nincs pénzem | kwqs-nár votam, 
oqti-narél oqt moum bármit kérjek, semmit sem adnak (qTO a He-
npomy, HHiero MHÍ He ^aiOTt) | »tg-khotél oqt ásletánhy «tqmé, 
oqt ásletamn «ma nem dolgozol?*) «nem, nem dolgozom.)) 

Példák a c o n j u n c t i v u s i a l a k o k használatára: kivas-
khot-pél voqré, oqmnán akw' ton akárhol is csinálja, nekem 
mindegy (MHÍ> Bee paBHO, XOTB r̂ -fe OHt ;rBJiaeTT>) | kmas-ndrdi 
pél ölé, an lőni jemtni bármi légyen is, most jól jönne || qm pgum 
pömentéslém, ári toy vél voqré én intettem fiam, hogy többé úgy 
ne tegyen (a cBoero cbma TopHJTb, Őojibme 9TOH rjiynocTH He ,a,B-
,iaíi) | qm khwqté vél j qrulé m hogy el ne felejtsem (ITOÖH He 
3aöbi;irb) || loqtsém, nm vél rétta fi kivan megmondtam, [vigyáz
zatok! nehogy megcsaljon benneteket (Vog. Népk. I, 169.) — 
Ugyanily igealakok i m p e r a t i v u s i értelemmel: kásijüt mánsés-
két, ompöyémné kiutayw jálé ! ha kése megtompult, jöjjön hoz
zám köszörülni (u. o. II, 229.) | jani kwál télé! teremjen nagy 
házelö! (u. o. I, 171.) || khwgl-nqjérné v é n k w é n ! vigyen el az 
ördög fejedelem (qepTb BO3BMH Te6a\)\uj-qnsiiyénju'tenkwén!' 
egyen meg a medve! | oqném jqlé té jaytan, nái-pél khönti ménnén 
ment jqlé álé fik w é n, sáyén khgm sáyén jqlé j áyténkw é! [ha] 
engem most levágsz, harczba való mentedben, hadd vágjanak le 
téged is; fürtös férfinak hadd vágják le fürtödet! (Vog. Népk. 
II, 236.). 

A c s e l e k v é s b e á l l á s á n a k kifejezésére alkalmazott 
segédigék: 1. portit- «hozzáfogni, kezdeni* ( = éjsz. vog. puumt-
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«megfogni», mely mom. képzése a pú?- «fogni» tőnek), pl. q,m 
jitém-poqlémt khon-nar vgnlgy pgmti tét ? én utánam ki fog itt ülni 
(nocjrfe MeHa KTO őy^eTt ŷ -fecb CH;J,£TÍ>?) | pupi-klmgrné jalentayw 
pgmtwán a kigyó fog hozzátok járni (Vog. Népk. I, 167.) | kwál-
soqm sümuy pömtam a ház szögletet fogom ácsolni (y ,nOMy yrojii. 
pyÖHTb craHy); — 1. jenit- «válni», pl. télmayiv ti jémts tél fog 
beállani, télre vált az idő (Mopo3HTB xo'ieT-B) | tokhétám toqré 
pütgy jémtésté azon volt, hogy torokcsutkáját keresztülszúrja. 

Kedveskedő felszólítás alkalmával használatosak a kondai vo-
gulban is az igetőhőz csatolt kicsinyítő képzős szerkezetek, pl. jql 
vgikén! ülj le kérlek! (tő: vont-), téné mater tqtkén hozz, kedves, 
valami ennivalót! (tő : tat-) \ jalkcin I ugyan menjetek ! tqjepöql-
kanf egyetek egy kicsit! | vikalén! vedd el, kérlek! 

7. §. Tárgyas ragozás. 

Igetők: roqt- verni, tat- hozni | khqns' tudni (melléktő : khq.s-), 
sgns- nézni (melléktő: sgs-J. 

a) A cselekvés tárgya egyesszáinú. 

1. I n d i c a t i v u s . 
Prífisens. Prseteritum. 

Sing. 1. roqtilém, FK. tqtilém roqtéslém, FK. tatéslém 
2. roqtilén, FK. tqtilén roqtéslén, FK. tqtéslén 
3. roqtité, FK. tqtité roqtésté, FK. t-testé 

Dual. 1. roatilamén, FK. tq,lilam roatéslamén, FK. tatéslam 
2. roqtilán, FK. tatilan roqtéslan, FK. tqtéslan 
3. roatitén, FK. tq,tilan roqtéstén, FK. tqtéslan 

Plur. 1. roq,tilau, FK. tqtilq,u roqtéslqu, FK. tqtéslqu 
2. roqtűan, FK. tqtilan roqtéslan, FK. tatéslan 
3. roat-fánl, FK. tqtyan v. roqtsánl, FK. tqtsán 

tqtyánl 

2. C o n d i t i o n a l i s . 3. I m p e r a t i v u s . 
Sing. 1. roqtnüém, FK. tqtnilem — 

2. roatnílén, FK. tq,tnilén roqtalén l FK. tatán ! 
3. roqtníté, FK. tqtnité (tákw) roqtát! FK. tq,tat! 
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Dual. 1. roqtnilamén, FK. tqtnl-
lám 

2. roqtnílán, FK. tqtnilán 
3. roqinítén, FK. tatnllán 

Plur. 1. roqtnüqu, FK. tqtnilqu 
2. ruatnílan, FK. tqtnilán 
3. roqtniyánl,FK. tqtniyán 

roqtélán! FK. tqtélán 
(tink) roqtátén! FK. tatatéri! 

roqtélán ! FK. tqtélán ! 
(tank) roqtyánl! FK. tqtánl! 

b) A cselekvés tárgya kettősszámú. 

fíe'té feií wan o?n tqtyqm ezt a két kenyeret én viszem.) 

1. I n d i c a t i v u s . 
Prjesens. 

Sing. 1. roqtyqm, FK. tqtyqm 
2. roqtan, FK. tqtyqn 
3. ro^ía, FK. ígífa 

Dual. 1. roqtyámén, FK. tqtyqm 
2. roqtan, FK. tqtyqn 
3. roqtan, FK. í ^ í ^ 

Plur. 1. roqtyénqu,FK.tqtyénqu 
2. roqtan, FK. tqtyénán 
3. roqtan, FK. tqtyán v. 

tqtyánl 

2. C o n d i t i o n a l i s . 

Sing. 1. roqtniyqm, FK. ígíwi-

2. roqtniyán, FK. tqtniyqn 
3. roqtniyq, FK. tqtniya 

Dual. 1. roqtniyámén, FK. í^í-
niyqm 

2. roqtniyán, FK. tqtniyqn 
3. roqtniyán, FK. tqtniyq 

Plur. 1. roqtniyqu, FK. tqtninqu 
2. roqtniyán, FK. tqtninán 
3. roqtniyán, FK. tqtniyán 

Praeteritum. 
roatsám, FK. tqtsqm 
roqtsán, FK. tqtsqn 
roqtsá, FK. f^ísa 
roqtsamén, FK. tqtsqm 
roqtsán, FK. tqtsqn 
roqtsán, FK. faísg* 
roqtsénqu, FK. tqtsénqu 
roqtsán, FK. tqtsénán 
roatsán, FK. tqtsán 

3. I m p e r a t i v u s . 

roqtan ! FK. í^ían / 
(tákw) roqtá ! FK. í#ta / 

roqtan! FK. tqtáh ! 
(térik) roqtan ! FK. ígtán / 

roqtan ! FK. ííjíaw / 
(tq/hk) roqtan ! FK. íútían / 
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e) A cselekvés tárgya többesszámú. 

(am tété squ kwalmé spsyam én nézem ezt a sok házat). 

1. I n d i c a t i v u s . 
Prsesens. Pryeteritum. 

Sing. 1. spsyam, khqsyám joqtsaném 
2. spnsan, khqsyan roqtsánén v. roqtsan 
3. spnsan, khqsyan roqtsan 

Dual. l.spsyénamén,khqsyénd'mén roqtsénamén 
2. spnsan, khqsyan roqtsénan v. roqtsan 
3. spnsan, khqsyan roqtsan 

Plur. 1. spsyénqu, khqsyénqu roqtsénqu 
2. spnsan, khqsyan roqtsénan v. r oqtsan 
3. spnsánl, khqsyánl roqtsan 

2. C o n d i t i o n a l i s . 3. I m p e r a t i v u s . 

Sing. 1. khqsniyám — 
2. khqsniyan spnsan! 
3. khqsniyan (tákw) spnsan ! 

Dual. 1. khqsninamén — 
2. kkqsniyán spnsan ! 
3. khqsniyan (ténk) spnsan! 

Plur. \.khqsninq,u —. 
2. khqsniyan spnsan! 
3. khqsniyánl (tynk) spnsan ! 

A Jevra folyó vidékén az egyes tárgyra vonatkozó igerago
zás alakjaiban, ép úgy mint a pelimi nyelvjárásban, a jellemző 
l mássalhangzó helyett, ennek n változata hangzik, pl. spnsiném 
nézem (e h. sonsilém), kholténan mutassátok! jql alésnén megölted 
(e h. áléslén), leutésném kivontam (1. Vog. Népk. II , 237, 239. 11.). 

8. §. Igenevek és gerundiumok. 

1. I n f i n i t i v u s . — Végzetei: -oyw, -p% és -ayw megfelelő-
leg az éjsz. vog. -unkwé és -ankwé alakoknak. A magánhangzó két-
nemüsége a hangrendi törvény régibb uralmának lehet marad
ványa ; a mai nyelvhasználat szerint azonban az egyik vagy másik 
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alak alkalmazására nem a tőszótag magánhangzója, hanem úgy 
látszik, a mellék-hangsúly van inkább befolyással, a mennyiben 
t. i. a 2. és 4-ik szótagokban az infinitivusi végzet alakja rendesen 
-gyw, míg a 3-ikban rendesen -ayic. Példák: penngyw varázsolni, 
de penilayw id. (frequ.); rquy schwingen, de rqulayw id. (frequ.) | 
sérgyw űzni, kwansgyw karmolni, pájgyw (halat) szijalni, pertgyw 
eladni, permgyw tűrni, jaytgyw vágni, matgyw megöregedni | hhwq,n-
khgyw hunyni, tqjgyw olvadni, sqkhgyw kalapálni, pgngyw fenni, 
vgjgytv úszni, sümgyw versenyt futni, pütgyw bökni || pelémtayw 
gyújtani, telémtayw telet eltölteni, tiiyivsémtáyw őszt eltölteni; 
sépértáyw boronálni, áséltáyw dolgozni, náritáyw szűrni, táwéntáyw 
lecsendesedni (szél), telitayw kavarni, taátayw fölakasztani, pake-
páyiv fölkelni (nap), lájepayw lőni, pésélayw böjtölni, késélayw fü
työlni, jénitayw szabni, lömertayw iánczo\ni\ pqúitáyiv odanyomni^ 
oqUmtdyw festeni, loqskétayw lecsillapodni, rqséytáyiv birkózni, 
küzdeni, joréstayw könyörögni, junitayiv megütni, tulmentáyw lopni 
tüjimtayw tavaszt eltölteni. Az e példákban mutatkozó szabálytól 
eltérőleg alakul az infinitivus ezekben: úqljoqlgyw egyet nyalni 
(v. ö. nqlentdyw frequ.), éoritaytgyw veszekedni || jénsayw szabni, 
sémtáyw haragudni, jérktayw átkozni, pérjayw kiválasztani, persayw 
hozzákötni, telmáyiv télbe fordulni (idő) | jgrldyw megvendégelni, 
vqntdyw leültetni. 

2. P a r t i c i p i u m p r a e s e n t i s . — Eendes képzője -p 
(<ép, <áp, <ap), -pe, pl. tqlp khgtél olvadó nap, khwqlép jönkhép 
kelő hold, mdtép khqtéllenyugvónü,]),páképép kh. kelő nap, l'us'ép ne 
siró nő, soqtén tqulép töné hétig telő étel, reytkhqtép sgn rázós szán | 
Igntijep kit khgm két lúdvadászó férfi, tUémlap sakiuélay tovaröpülő 
szarka, pökhláp mö gödrös, fölrepedezett föld || om löksép ösém én 
csiklandós vagyok (v. löksqum) | tonné khgjpe at véslém annyit érőt 
nem vettem. — A melléknévi -n képzővel való kapcsolatára pél
dák: mi késéyténé tajpén rqn most vadászatra alkalmas idő jár 
(v. ö. taj- alkalmasnak lenni, yro^HTt) | tau k h ojp é n khgm pdnki 
voqrgywő méltó ember arra,hogy vezérré tegyék | koqt-tglé lötéy-
pén ölenti keze ujja ropogós (v. lotyi id.). 

3. Gyérebb használatú particip. praes. képző az éjszaki 
vogulban általános -né, pl. vit pgnné terem víztartásra (betevésre) 
való edény | tené étel. — Az -n képzővel való kapcsolatára példa: 
ténén me táplálékos föld. — Birtokosragokkal nomen actionis kép-
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késére szolgál, pl. qm táu erinat khontléslém én hallottam az ő 
éneklését | ésnat váip mo leszállására alkalmas hely | khönti men-
nén ment hadba mented helyén (Vog. Népk. II, 226.). — A sit, sitan 
«időben» szónak (1. NyKözl, XXII, 16.) összerántásából keletkezett 
< i s i raggal a -né part. képző i d ő h a t á r z ó i g e r u n d i u m o t 
alkot, pl. khotél ii-poaláV pátniút ménqm midőn a nap estefelé haj
lik, megyek el (Kor^a eöjrane na Belépt, iiOH,ny) | tenist midőn 
szőnek (nor^a TKyri.) J náV vuor késniét midőn te vadászol (Vog. 
Népk. II, 226.). 

4. Ugyancsak participium praes. jelzésére szolgál az igetőhöz 
csatlakozó -n képző, pl. soqt enkhé ma int évi ne hét hófajdkép-
pen kaczagó nő (v. ö. maintayw hangosan nevetni, kaczagni) | 
Oas jönkhxv éltén soat vöt Obnak kanyarúlatos hét folyófor-
dulója (Vog. Népk. II, 223.) | ngm törém vontén khom a felső 
eget ülő férfi (v. ö. vont- leülni; u. o. III, 126.) j kh qitsé n lg 
száguldó ló | tqtél seléy tqmmén ölenti v. qsé tomsi az üres hordó 
kong | koqt-tgUé k h o skhén ölénti a kózújj ropog (v. ö. khoséypáyw 
ropogtatni). — Nom. actionis értelme van e képzőnek e példában : 
khöéfi-s qtéftél táu oqtémát sqtfi hangyabüvölettel bűvöli az ő 
népét (Vog. Népk. II, 223.) 

5. Az alanyi ragozásbeli ind. praes. egyes 3. személyű alak 
parti cipialis használatát igazolja a következő énekvers : kam v otli 
jur-squtatél szedegető medvetalp-köcsögével (Vog. Népk. III, 128.). 

6. P a r t i c i p i u m p r a e t e r i t i . — Eendes képzője -m, 
melynek azonban az előbbi participialis képzőkkel egyező haszná
lata is járja, pl. pökhlám l'önkh repedezett út | soqt pansém khotél 
hét befejező nap, vasárnap, soqtén tüm khotél hétbe menő nap, 
hétfő, loqském vuot csendes szellő (THXOH B^Tpi), qsé ölyém-khqr 
szabad ember (CJIO6O,H,HOH). Birtokragokkal s az -ist, -istán szócs
kával szintén alkalmas i d ő h a t á r z ó i g e r u n d i u m képzésére, pl. 
ménménist midőn elmentél, elül ménémást midőn ő előre ment 
(Vog. Népk. II, 240.) | khönt átém pqsmaistán jönkhép tölpés midőn a 
had gyűjtését befejezte a hold elfogyott (u. o. 227.) | khönt átgypömt-
máist midőn a hadat gyűjteni kezdte (u. o.). Locativus -t raggal is 
alakítható ily gerundium, pl. oqlpél ponné pgnémémt oqtí-pél nár 
•khöntímén t i ha előbb nem tettem oda semmit, mit találhatunk 
ott '?! (u. o. I, 1G6.). 

7. A l l a p o t h a t á r z ó g e r u n d i u m . — Végzete: -ém, 



398 MUNKÁCSI BERNÁT. 

-dm ( = é j s z . vog. -imé), pl. süt? elém mini szökéssel megy (cKaKOMt 
ÖT.HCHT'L) I köyéétém kivan lákwélts megharagudva kiszökött | tan 
vprlaytém pqnsés ő a ra tásá t befejezte, tdk. aratva véget ért (acaTBy 
KOH^HJIÍ) || kit-pés máskhatém öli kettősen van öltözve | oysérém 
tau néyém őls rókám oda volt kötve | üs-eut törtdm ölat a várajtók 
be vannak zárva (Vog. Nópk. II, 237) | maitiám sdk öli sokat kín
lódik (MHoro MaeTca) || hhotél táutém kentén f h o n n a n szerezted 
(tdk. van szerezve) sapkád ? (OTT, Kyjii> sáBeai. TBOK) manKy; v. ö. 
táutáyw szerezni, npioőp]fm>). 

8. Egy másik módja az állapot igei meghatározásának a 
személyragos igéhez vetett -pél szócska útján történik, pl. qnkiy 
vpnli-pél loqtti az öreg ültében szól (Vog. Népk. I, 166.) | at nqri-
pél khpml'é évkélawé í ! ha nem akar, miképpen kényszeríthető (ecjiir 
He xo^eTi., KaKi> ero 3acTaBHmr>) ? ! | nár koqréylán-pél vaján! a mire 
csak szükséged van (szorulsz) vedd (ITO Teöt Ha^o, BO.SLMH) ! 

9. A f ö l t é t e l kifejezésére a kondai vogul nyelv a kész sze
mélyragozott igéhez -ke, illetőleg teljesebb alakjaiban: -két, -kétél 
szócskákat csatol, pl, khun soj téytpy vértésné-ke ha igazán meg
vendégelni akartok (Vog. Népk. I, 166.) | qm l'onkhém jaruléslán-ke 
ha az én szavam elfeledtétek (u. o. 168.) || kit khpm soritqyta-két 
ha két férfi veszekedik (Ethnogr. Jegyzetek) | kásiját mdnsés-két,. 
om-pöyémné kiutáyw jálé! ha kése eltompult, jöjjön én hozzám 
megköszörülni (u. o. II, 229.) || ql-khon-ndmé votqwésén-kétél ha 
valaki téged hívott. — A -pél szócskával kapcsolatban a -ke inkább 
állapotot jelez, pl. loqtsém nén vél réttánkiván; khpml'é réttqusdn-
ke-pél, jaján kiváné sámné! mondtam, [vigyázzatok] nehogy rászed
jen benneteket; a hogyan rászedett (csúffá tett benneteket), jertek 
úgy szem elé ! (Vog. Népk. I, 169.). 

9. §. A változó tövű igék ragozása. 

Az igető változásainak jobbadán ugyanazon módjai divatoz
nak a kondaiban is, mint a lozvai nyelvjárásokban; tüzetesen véve,. 
egyes esetei a következők: 

I. A tő hosszú magánhangzójának a szótagzárás alkalmával 
történő megrövidülése s e mellett néha egyóbszerü elváltozása. E je
lenség gyakori az alsó lozvaiban (1. NyKözl. XXII, 70), itt azonban 
csak gyér példákon mutatkozik, ilyenek: men- bonyolítani: prses* 
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menam v. menyem, praet. mqúsém, inf. meúgy || nq,kh- taposni: 
praes. nqkham, többes tárgyra vonatkozva: nqyyqm, nqyydn \ 
kh&nkh- hágni: praet. kheysém, khönt- találni: praet. khotsém, 
vönkh- kalapálni, ü tni : praet. voysém stb. 

II. A tővégi mássalhangzó-csoport egyszerűsítése: ennek 
módjai: 

1. A mássalhangzó-csoport előrészét tevő orrhangnak szótag
zárás esetén beálló elisiója; pl. vgnt- leülni: praet. vgtsém, khaús-
tudni: praes. khansam v. khasyém, dús- habere : praes. dúsam v. dsyém, 
tuns- állani, praes. tunsam v. tusyém, khqns- írni, festeni: praes. 
khansam v. khasyém, kéns- keresni: praet. késsem, kéúé- ébredni :-
praet. késsem \ enyw- levetkőzni: praet. Bywsém. L. még az 1. pontban 
említett ide tartozó példákat. 

2.A mássalhangzó-csoportutórószéttevő ^^mássa lhangzó 
nak mássalhangzói pótló nyújtással kapcsolatos asszimilácziója, ille
tőleg i hangzóba való olvadása, pl. khwq,sy-: praes. 3. sz. (törém.) 
khwasyi imádkozik, 1. sz. khivqsyam, imper. khwqsyén!; de infin. 
khwassgy, praet. khwcisisém \ oqjy- kiáltani: praes. 3. sz. oqjyi, nom. 
actionis oajyindt (kiáltása); de inf. oqjjuy \ sdty- köpni: praes. 
3. sz. sdl'yi, inf. saltdyw \ q,ry- fésülni: praes. q>ryi, qryqm, praet. 
aryés. infin. qrruy \ pény- varázsolni: praet. penyam, penyi, inf. 
pénnuy \ pqny- szúrni (darázs): praes. pqnyi, infin. pqnnuy stb. 

3. A mássalhangzó-csoport ntórészót tevő w-nek elenyészte, 
pl. önyiv- levetkőzni: infin. enygy, praes. enyqm, önydn, önytvi; 
önyivímén; enyau, önydn, enyqt, praet. öywsém; többes tárgyú 
praesens: öyydm (pl. soy eyydm mind levetem) | jékív- tánczolni r 
infin. jékgy, praes. jéktvqm, jékwdn,jékivi; jékivímén ; jékwqu, jékwdt,. 
praet. jéywsém, imper. jikivén! \ lakw-: infin. (jiw-tdl) Idkgy (ölfát) 
rakni, praes. Idkivam \ lakhív-: infin. (sétép- rqsnd) lakhuy (czérna-
gombolyagot) gombolyítani; praes. Iqkhwam, Iqkhiván, lakhwi; 
praet. Iqywsém. 

4. A mássalhangzó-csoport utórészét tevő -t mássalhangzó
nak kopása, illetőleg asszimilácziója, pl. vgrt- osztani: tárgyas rago-
zású praes. sing. vgrtüém, vgrtilén; de plur. 3. sz. vgrydnl; többes 
tárgyra vonatkozva: vgryam stb.; alanyi ragozású praet. vgrsém, 
vgrsén, vgrtés stb. | khwgit- fölbújtani, uszítani: praes. khwgitam, 
praet. khwgissém. Ilyesféle hangváltozás mutatkozik ez igénél: (ou) 
létkgy az ajtót kopogtatni: imper. létkén,'; de praet. letisém stb. 
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5. A pgnit- és jémt-igék praeterium-alakjai a Jevra vidékén: 
jémétsém, jémétsén, pömétsét a másutt elterjedt jemtsém, pömtését-
féle alakokkal szemben. 

III. A tővégi egyszerű mássalhangzónak elenyészte s evvel 
kapcsolatosan a tőbeli magánhangzónak változatai; még pedig: 

1. midőn a teljes tő vég-mássalhangzója -j: 
voj-, uj- látni: Ind. vem, ven, voi; voimén, voiné, voiyé ; 

voiwé, voiné, vet | praet. üsém, üsén, üs stb. | cond. ünam stb. | im
per. ujin, uján ! FK. vojin ! || Tárgyas ragozás. Egyes tárgy, praes. 
voilém, voilén, vpité stb. | praet. üslém, üslén, üsté stb. | imper. 
voilén/ — Kettős tárgyú praes. veyam, veyán, veyá stb. | praet. 
üsám, üsán stb. — Többes tárgy, praes. veyáném stb. || Infin. üyw, 
FK. veuyw, 

t uj- bemenni: Ind. praes. tüm, tün, tüi; tűmén, tüné, tüyé ; 
tűivé, tüné, tüt | praet. tűsem, tűsén, tüs stb. | imper. tujin, tujdn.' || 
infin. tüyw. 

máj- adni : Ind. prícs. méyém, méyén, méV, FK. ml; méimén, 
méiné, mélyé, FK. mimén, mlné, mlyé; mélwé, méiné, méiyt, FK. 
miivé, mlné, méyét | praet. mesém, mesén, més stb. | cond. ménam 
stb. | imper. majin, maján! || Passivum. Ind. praes. meum, merni, 
májwé, FK. meicé stb. || Tárgyas ragozás: mérléni; kettős tárgy: 
méyam; többes tárgy: méyáném stb. || Iafin. méyw, part. mép, 
méné, mém. 

v áj- venni: Ind. praes. veyém, veyén, vei ; veimén, veiné, 
veiyé; veiwé, verné, veryt; FK. véyém, véyén, vl; vimén, vlné, vlyé; 
vlwé, vlné, véyét\ praet. vesém, vesén, vés stb. |imper. vajin, iáján.f\\ 
Tárgyas ragozás: voilém, FK. vllém stb. || Infin. veyw, FK. véyw. 

I á j - lőni, dobni: Ind. praes. léyém, léyén, léi\ FK. II; léimén 
v. léymén, léiné, léiyé, FK. llnién, llné, llyé ; léiwé, léiné, léit v. léiyt, 
FK. llwé, llné, llyt \ praet. lésem, lésén, lés stb. | cond. lénam stb. | 
imper. lájin, Iáján ! || Tárgyas ragozás: léilém, léité, FK. Wém, llté 
stb. | Infin. léyw \ part. praes. lém || Passivum léwé lövetik; praet. 
lajwés stb. 

t áj-, FK. tq,j- szőni: Ind. praes. teyé.m, teyén, tei'; teymén, 
teiné, teiyé; teiwé, teiné, teit; FK. tém, tén, ti; tinién, tiné, tiyé; 
tiwé, tiné, tqjét \ praet. tesém, FK. tesém stb. | cond. tenam stb. | 
imper. tájin, táján / FK. tq.jin, tqyján! || Tárgyas ragozás: teilém, 
FK. tilém || Infin. tüyw, FK. téyw. 
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jaj- jönni: Ind. praes. (a praesensképzőnek w-re történt vál
tozásával) : jiwém, jiwén, jiw; jiwmén, jiwné, jiwfé ; jiwwé, jiwné, 
jiivét | praet. jésém, jésén, jés; jésmén, jésné, jéssi'; jésqu v. jéswé, 
jésné, jést | cond. jénam stb. | imper. jé$in, jajéin ! || Passivum praet. 
dual. 3. sz. jdiwésyé || Infln. jiyw. 

t aj- enni: Ind. praes. tém, Un, téV; téimén, telné, télyé v. 
téyé; téiwé, téiné, tét | praet. tésém, tésén, tes stb. | imper. tájin, 
tqjdn! || Passivum: iéum, Uun, téwé stb. || Tárgyas ragozás: téliem 
stb. | kettős tárgy: téyqm, tqjdn, tqjd; tékámén, tqjdn, tqjdn ; téynqu, 
tqjdn , tqjdn || Infin. téyw, part. tép, téné, tém. 

nij- nyúzni: Ind. praes. (FK.) nijqm, nijqn, niji ; nijímén, 
nijíné, nija; nijqu, nijíné, nijqt | praet. nisem, rüsén, nls stb. | cond. 
ninqm stb. | imper. nijin, nijdnI.|| Tárgyasragozás. Egyes tárgy: 
nijilém, nijilén, nijdt; nijildm, nijildn stb. plur. 3. sz. nijydn || 
infin. niuy. 

2. a teljes tő vég-mássalhangzója -y: 
ney-, FK. néy- kötni: Ind. praes. né'yqm, néydn, néyi; niyí-

mén, neyíné, neyd; néyqu, néydn, neiyt, FK. néyam, néyan, néyi; 
néimén, néiné, néya; néyqu, néydn, néiyt | praet. néisém, FK. néisém 
stb. | cond. neinam stb. | imper. neyén ! || Tárgyas ragozás: neilém, 
FK. neilém stb. | többes tárgy: neyam stb. || Infln. neuy, FK. néuy \ 
part. praet. néyém. 

s éy- törülni: séyqm; praet. séisém stb. mint néy-. 
s á y- fonni: Ind. praes. sdlyém, sdlyén, sdyi ; sdyímén, sdyíné, 

sdyd; sdyqu, sdyíné, sdyat | praet. sdlsém stb. | imper. sdyén! || 
Tárgyas ragozás: sdyilém stb. |] Infin. sduy. 

tdy- tömni, dugni: Ind. praes. (FK.) tdyam, táyan, tdyi; 
plur. 3. sz. tdyat | praet. tdtsém stb. | imper. tdyén! || Tárgyas rago
zás : tdyilém stb. || Infin. tduy. 

mqy- betömni, bedugni: Ind. praes. (FK.) mqyam, mqyan, 
mqyi; mqyímén, plur. 3. sz. mqydt | praet. mqyésém stb. | imper. 
mqyén! jj Tárgyas ragozás: mqyilém stb. || Infin. mquy. 

3. a teljes tő vég-mássalhangzója -w : 
Iqw- parancsolni; Ígérni: Ind. praes. Iquyém, lauyén, IqZwi; 

Iqwímén, lawíné, Iqwd; lawqu, lawdn, laut; FK. Iqwam, lawan, 
Iqwi stb. | praet. Iqusém stb. | imper. Iqun! || Tárgyas ragozás: 
Iqwilém, praet. Iqwéúém stb. || Passivum: lauwém, Iquwén, lauwé 
stb. || Infin. Iquy; part. Iquné, laum. 

NYBLVTUD. KÖZLEMÉHTEK. XXIII, 2 5 
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rqw- himbálni, hinteni (schwingen): rawam, rqwi \ rqusém\\ 
Passivum: rquwém stb. úgy mint Iqw-. 

naw- hozzáfogni, kezdeni: praet. nqusém | Passivum: nquwém 
stb. úgymint laio-. 

n p ív- mozogni: Ind. praes. nowam, nowan, noioi stb. | praet. 
ngusém, ngusén, ngwés stb. || Infin. nguy. 

vöiv- hivni: Ind. praes. vöyam, vöydn, vöwi; vöyimén, vöyíné, 
vöwa ; vöyqu, vöyíné, vöwat j praet. vöusém stb. |cond. vöunam stb. | 
imper. vőun, vöwánf || Tárgyas alak: vöwilém stb. || Infin. vögy. 

puiv- megfogni: Ind. praes. puwqm, puiván, puwi; puttómén, 
puwíné, puwa; puwqu, pmviné, puivat | praet. püsém, pusén, püs 
stb. | imper. puivén! || Passivum: puwaum stb. || Tárgyas ragozás: 
puwilém stb. || Infin. pugy. 

7Í&IÜ-, FK. naiv- kitépni, gyomlálni (füvet), kihúzni (pl. tol
lat) : Ind. praes. n&wam, nmvan, nowi; nowímén stb. FK. ndwam, 
úawan, náwi; náwímén, náwíné, ndwa stb. | praet. nousém, FK. 
náusém stb. | imper. nowén! || Tárgyas alak: nowilém stb. || Infin. 
nouy, FK. úáur/. 

4. A teljes tő vég-mássalhangzója y és w alakokban jelent
kezik : 

töy, toiv- evezni: Ind. praes. (FK.) töyqm, töyan, töyi; töyí-
men, töydn, töyei; töyqu, töyan, töyét | praet. tousém, stb. | cond. 
tounam stb. | imper. towén ! || Infin. touy, part. praes. towép. 

MUNKÁCSI BERNÁT. 

E v e z . Budenz a MUgSz-ban összehasonlitja e szót mordE. 
eske- rudern igével. Szerinte e szócsoport alapjelentése az emelés. 
((Hiszen evezés igazán ((ismételt viz-emelés» s e közben az illető 
eszközt (lapátot) is folyvást «kiemelgetik» a vizből.» MUgSzt. 804. 
E felfogás igazolására szolgálhat, hogy eska-, eske-, Paasonen gyuj -
teményében (Suom-Ugr. Seuran Aikakausk. XI.) I. ének 40. sor 
dob, vet értelemben fordul elő. Az egész sor: Kada esksa, jalgaj 
dugaj, parmisca tumos ! Mint vetem öt, kedves barátném, hatalmas 
tölgyfába. Paasonen forditása: «Wie ich, liebe freundin, ihn gegen 
eine gewaltige eiche schleudere.» Egy másik énekben 25. 8. tori 
(abat ésUiU ugol pes: dein kind zerschmettere an einer ecke, Paaso
nen szerint; helyesebb volna: gyermekedet vesd a sarokba, vagyis 
«a sarok végibe» (vö. uo. 16. 32. sor). SZILASI MÓRICZ. 



Az indogermán hangtan mai állásáról. 
(Vége). 

III. 
Az ablaut és a hangzó-sorok. 

Az ősnyelvi vocalismus egyes elemeinek megállapítása mellett 
a nyelvtudom áuy már korán azon volt, hogy ez elemeknek belső, 
történeti összefüggését is kiderítse s ez alapon csoportosítsa, rend
szerezze őket. Az etymologiailag együvé tartozó alakok vizsgálatából 
korán ki kellett tűnnie a voc vlisok bizonyos szabályszerű váltakozá
sának. Az ó-ind nyelv körében felismerték ezt már a Kr. e. néhány 
századdal élő ind grammatikusok; az efféle egyazon gyökérből ké
pezett alakok egybeállításából, mint: vid-más, ved-a és vaid-yás ; 
buddh-ás, bödh-ati és bauddh-ás; bhr-tás, bhár-ámi és ba-bhar-a, 
megállapították a különféle színezetű hangzók összefüggését. 
Bkkép már ők megkülönböztettek alaphangokat (a, i, u, r, l) és 
az ezekből fokozás útján, vagy mint ők nevezték: gund-val (a, é, 
Ö, ar, ál) és újabb fokozással: vrddhi-vel képezett hangokat, ille
tőleg hangcsoportokat (a, ai, au, ar). 

Az ind grammatikusok eme nézetén alapul és jórészt egye
zik is vele az idg. összehasonlító nyelvtudomány régibb felfogása. 
Figyelemre méltó azonban, hogy úgyszólván elejétől fogva bizo
nyos módosításokkal veszik át az ind grammatikának különben 
nagy tekintélyben álló rendszerét. Az r és ar, ár viszonyát ille
tőleg B o p p Ferencz összehasonlító nyelvtana első kiadásában 
(1833) még ingadozik, — nem tud megszabadulni az ind gram
matika felfogásától (v. ö. 1. 1.: «r gibt sich meistens als eine 
Verkürzung der Sylbe ar durch Unterdrückung des a zu erken-
nen»; —ellenben a 25. 1. még így magyarázza: «r und f wer-
den durch Vortreten des Guna-Elements zu ar, durch das 
Vriddhi-Blement zu ar»), — míg a második kiadásban (1857) 
öntudatos ellentétbe helyezkedik az ind elmélettel (46. 1.: «ar 
gilt den indischen Grammatikern als guna und ar als vrddhi von 
r und f, in der That aber zeigen die Wurzeln, bei welchen ar mit 

26* 
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r wechselt, in der ar-Form die vollstándige und in der r-Form 
eine verstümmelte Gestalt der Wurzeb.). B e n f e y is azt a fel
fogást vallja, hogy az ar- és al-nak a-hangja nem guna útján kelet
kezett, hanem nem egyéb, mint az a alaphang. — Az ind gram
matikusoktól való másik eltérés, amire újabban Bechtel figyelmez
tetett (id. h. 74. L), az, hogy az újabb nyelvtudósok a speculatio 
elemével toldották meg ama tünemények fejtegetését. S c h l e i c h e r 
pl. akkép magyarázza e jelenséget, hogy a három idg. alaphangzó, 
az a, i és u bizonyos egyféle változásnak volt alávetve abból a 
czélból, hogy a jelentés, a melyet a gyökér minden vonatkozás 
nélkül fejezett ki, valamely határozott viszonyításra (pl. a jelenre, 
a múltra stb.) korlátoztassék, ama változás pedig abban állott, 
hogy az alaphang elé az egyféle a került. (Die deutsche Sprache1, 
1860, 132. 1.) Ezen a felfogáson épül fel aztán Schleichernek fent 
vázolt hangrendszere (1. 77. 1.), így jönnek létre az első fokozás 
eredményéül az aa (később a; figyelemreméltó, hogy az ind. gram
matikusok ezen a helyen is rövid a-t írnak), ai, au s a második 
fokozás eredményekép az aa, ai és au hangalakok. 

Ez elmélet gyönge pontjait korán észrevették. Több oldalról 
kétségbevonták mindenekelőtt a m á s o d i k f o k o z á s n a k , m e l y 
az ind grammatikusok vrddhi-jének felel meg, ősnyelvi voltát. 
Bechtel (id. h. 76. s köv. 11.) tanulságosan ismerteti az erről való 
vitát: kitűnik ebből, hogy míg Bopp csak szűkebb határok közé 
akarta szorítani az elméletet (vocalis-végü tövekre korlátozva a 
vrddhi föltevését), addig Benfey már teljesen tagadja e jelenség 
ősnyelvi voltát s az árja nyelvek körére szorítja. Majd Müller Fri
gyes támadja meg ez elmélet részleteit, Meyer Leó és Leskien 
pedig Schleicher rendszere leggyöngébb pontjának mondják azt. 
Megjegyzendő különben — a mit Bechtel nem említ — hogy maga 
Schleicher is csak «legfőbb valószínűséggel bírónak», tehát nem 
teljes bizonyosnak mondja a második fokozás ősnyelvi voltát 
(Comp.4, 11. 1.), a mint hogy észrevette ő is, hogy az egyes nyelvek 
nem egyeznek meg alkalmazásában. A későbbiek (Scherer, Schmidt 
Fick) aztán végkép elejtették az elméletnek e részét. 

Azonban az e l s ő f o k o z á s n a k , az ind grammatikusok 
guná-ján&k tana sem maradt mentes se a támadásoktól, se a mó
dosulástól. Nagy fontosságú volt mindenekelőtt annak a felisme
rése, hogy e jelenség egybefügg az accentuatióval, hogy az alap
hangzónak a guna-vocalishoz való viszonyát a h a n g s ú l y szabá
lyozza. Ez ismeret nyomait megtalálni már Schleicher előtt 
Holtzmannál (Bechtel 83. 1.), majd bővebben kifejtve Benfeynél. 
Benfey szerint az accentus egyrészt megóvja az ar, al hangcsopor
tok a-ját, másrészt meg előidézi az i, u rövid hangzóknak ai, au 
diphthongusokká való erősbödését; a hangsúlynak hiánya pedig 
az ar- és ai-nak r és l hangokká való gyöngülését okozza. Ezen az 
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állásponton áll nagyjában Scherer is, csakhogy ő a német nyelv
történet egy analóg esetére (a kfn. i, ű hangoknak úfn. ei, au diph-
thongusokká válására) hivatkozva oly magyarázatát adja ama 
jelenségnek, hogy az eredeti i és u az accentus hatása alatt először 
is meghosszabodott i-vé és w-vá; az eredeti *vída alak pl. *vida, 
majd meg *váida alakká lett, ez az ói. veda «tudok» (Zur Ge-
schichte der deutschen Sprache^ 38. 1.). 

A hangsúlynak ilynemű, határozó befolyását az újabb kuta
tás megerősítette s azért elfogadta azt az újabb elmélet is. Ezen
kívül azonban még egy pontban módosult a régi guna-elmélet: 
ma ép megfordítottnak látjuk a szóban lévő hangok viszonyát s 
nem fokozásról, erősödésről, hanem ellenkezőleg: gyöngülésről 
beszélünk, a teljesebb, «erősebb» hangot tekintjük réginek s ebből 
származottnak a régibb elmélet «alaphang*-ját. 

Ez új felfogás első nyomai, Bechtel szerint (91. 1.), G e i g e r 
Lázár Über den Ursprung der Sprache ez. ismeretes művében 
találhatók. Geiger a, veda: vidmá, ípsó^co: s<poYov stb.-féle alakok 
egybeállításából arra a tételre jut, hogy az i, u vocalisok ai, ait-ból 
gyöngültek, midőn az accentus elhagyta a tőszótagot; evvel pár
huzamos a szanszkritnak az a jelensége, hogy a hangsúly hiányá
val az ar-bó\ r-vocalis lesz. Geiger nézete azonban nem részesült 
kellő figyelemben; csak az újabb nyelvtudományi mozgalmak fej
tették ki a hasonló felfogáson alapuló elméletet. 1877-ben P a u l 
egy nagyobb dolgozatának mellékesen odavetett jegyzetében azt 
mondja, hogy ((egyáltalában sok, vagy talán minden esetben az 
egyszerű hangot ugyanavval a joggal lehet a diphthongusból való 
gyöngülésnek tekinteni, mint a melylyel most rendesen a diph-
thongust az egyszerű hang erősödésének mondják» (Beitráge IV, 
439. 1.2.j.). Az újabbak közül azután főleg B r u g m a n n érdeme, 
hogy az idg. ősnyelvi szótagképző liquidák és nasalisok elmé
letével egyúttal érthetővé tette az ily párhuzamos esetek egybe
állítását, mint: 

i : ai = u : au = r : ar — n : an = m : am. 
Innen már csak egy lépés volt annak kimondásáig, hogy ha 

a három utolsó viszonyban az ar, an, am utótagokat tartjuk erede
tieknek s az r, n, m előtagokat belőlük származottaknak, akkor 
epúgy kell eljárnunk az első két viszonyra nézve: itt is ai, au az 
eredeti és ebből keletkezett hang az i és u. Még erősebb támaszt 
nyer e felfogás, ha egyéb, vocalis + consonansból álló alakokat 
veszünk szemügyre. Mikép ói. emi (é = ai) és imás, úgy viszony-
lanak egymáshoz ói. ásmi és smás is (ai : i = as : s), vagy 
mint gör. őépxojjiai: sőpaxov ( p a = f ) , úgy viszonylanak néxo^at: 
s7cxó[X7]v is. Már pedig, a mint nem gondolhatjuk eredetinek a s-
v&gy pt-íéle alakokat és ezekből bövülteknek, «erősbödöttek»-nek 
az es-, _peí-alakokat, hanem megfordítva: szembetünöleg es- és 
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pet- az eredetiek, — épúgy eredetibbnek kell tartanunk az ai (vagy 
az új elmélet szerint eb) ésau (helyesebben eu) alakokat is és ezek
ből gyöngülteknek az i és u hangokat. Egyszóval ép az tekintendő 
alapfoknak, a mi a régibb felfogás szerint «első fokozás» volt, a 
régibb elmélet alaphangzói(i, Mopedig, az új elmélet szerint, gyön
gülés eredményei. 

Megváltozván e hangtani jelenségek felfogása, nevüknek is 
meg kellett változnia. A guna és vrddhi elnevezések, melyek na
gyon is összekapcsolódtak a régi felfogással, most már alig használ
hatók, — teljesen használhatatlanná vált pedig a f o k o z á s (stei-
gerung) neve. A német nyelvtudósok ma e helyett vagy az általá
nosabb jelentésű vokalabstufung nevet használják, mely a hang
zóknak fokozati különbségeire utal, a nélkül, hogy a fokok emel
kedéséről vagy ereszkedéséről szólna, vagy pedig átveszik a Grimm 
alkotta ablaut nevet. E név régebben egy oly hangtani jelenséget 
jelölt, a melyet eredetileg a germán nyelvek kizárólagos és jellemző 
sajátságának tartottak, de a mely jelenség, a mint csakhamar 
észrevették, teljesen azonos a rokan idg. nyelvek most ismertetett 
vocalis-váltakozásával: hisz az ói. véda: vidmá, gör. ol8a: to^sv 
teljesen párhuzamba állíthatók a g. ivait: witum, a német (ich) 
weiss: (wir) tvissen alakokkal; a gör. Xeírcco, XéXoi7ta, iXwuov-fóle 
sornak a tőhangzóra nézve megfelel a g. greipa, graip, gripans 
sor stb. Az említett elnevezéseknél nem kifejezőbbek, hanem még 
általánosabbak, színtelenebbek s voltakép m i n d e n hangválto
zásra ráülök e jelenségnek nálunk használatos nevei: «hangváltás», 
(rfiangzómásüás» is. A következőkben megmaradunk az ablaut név 
mellett; az ablautnak eredményeit pedig h a n g z ó - s o r o k n a k , 
v o c a l i s - s o r o k n a k nevezzük. 

Ugyanis miként Schleicher, úgy az újabb elmélet is határo
zott sorokká (ablautsreihen, vokalreihen) foglalja össze a köze
lebb viszonyban, mintegy belső rokonságban lévő vocalisokat. 
Mert az ablaut sajátsága az újabb felfogás szerint is abban rejlik, 
hogy egy-egy vocalis csak néhány, pontosan meghatározható más 
vocalissal állhat a váltakozás viszonyában. Ha valamely idg. szó-
tagbanpl. ei áll, ennek a rokon alakokban sohasem felelhet meg se 
nem a vagy e vagy o, se nem au, eu vagy ou, hanem csakis oi és i. 

Az idg. ősnyelvi vocalisoknak ily értelemben vett váltakozá
sait tartván szem előtt, h a t vocalis-sort lehet megállapítanunk. 
Mindegyik sorban megint két fokot különböztetünk meg: az egyi
ket e r ő s f o k n a k mondhatjuk (nem. hochntufe, az alaktanban 
starke stammform), a másikat g y ö n g e f o k n a k (tiefstufe, az 
alaktanban schwache stammform). Ezeken belül azután, a mint látni 
fogjuk, még többféle árnyalata lehetséges a hangoknak; ez árnya
latok létrejöttének feltételei jelenleg még nem teljesen isme
retesek. 
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I. Az 6-sor. a) Erős fok. Az ide tartozó idg. alakokban az 
e és o hangok váltakoznak: amazt e l s ő , emezt m á s o d ik erős 
foknak szokás nevezni (erste és zweÁte hochstufe). A görögben, 
latinban és szlávban megmarad a hangoknak eme színezete, 1. pl. 
gör. I'̂ w: ö/oq, XSYW : XÓYOÍ, lat. precor: procus, tego: tóga stb.; 
a germánban az előbb tárgyalt törvényszerű hangmegfeleléssel 
o helyett a-t találunk, az e-nek részint e, részint i felel meg, pl. 
ófn. g'éban: gab (g. giban: gaf), ófn. bintan: bánt (g. bindan : 
bánd), stb. Az árja nyelvekben mindkét helyen a hangot találunk. 

Minthogy bajos feltételezni, hogy ez alakokban eredettől 
fogva meg volt az e: o-kétfóleség: vagy e két hang egyikét kell 
eredetinek tartanunk s a másikat — bizonyos feltótelek alatt — 
belőle származottnak, vagy pedig azt kell hinnünk, hogy a kettő 
egy harmadik egységes hangból (pl. a-ból) változott el ugyancsak 
meghatározott hangtani feltételek alatt. Hogy minők lehettek e 
feltételek, arról eddigelé még nem lehet határozottsággal nyilat
kozni. Eégeblen a rákövetkező consonans minőségétől függőnek 
tartották a vocalis színezetét, ilyen pl. Paul régebbi magyarázata, 
hogy v, m, n előtt az o hang, s, t előtt és a szó végén az e hang a 
törvényszerű (Beitr. IV, 401). Ujabban itt is hangsúlybeli külömb-
ségekben látják a kétfóleség okát. Némelyek szerint az e-nek ma
gában a főhangsúlyos szótagban kellett állania, az o-nak pedig a 
főhangsúlyos szótagra következő szótagban (e mellett szólna né
mely a görögben is föllelhető alakok egymás mellé állítása, 
v. ö. pl. hangsúlyos e: rcoifjisva, hangsúly utáni o: -csxtova; vagy 
Tcatc'ps?: ypáxopsc); e szerint pl. a derít- gy. prsesense eredetileg 
így^ hangzott: sing. *dérkö, drkési, drícéti; plur. dérkOmes, 
drkéte, dérkönti, idővel aztán analogikus kiegyenlítődés állott be, 
a mely azonban még sem tudta egészen elenyésztetni az e : o két-
féleségót. 

Ugyancsak hangsúlybeli különbségekből, csakhogy nem az 
e r ő s s é g i , hanem a z e n e i hangsúly különbségeiből magya
rázza e kettős színeződést Möller (Die entstehung des 0 ez. czikkó-
ben Paul és Braune-féle Beitr. VII, 492. és legújabban Zeitschr.f. 
deutsche Phil. 25, 376.) Ujabban ugyanis valószínűnek tartják, 
hogy az idg. ősnyelvnek az erősségi hangsúly mellett zenei hang
súlya is volt (talán az őskorszak vége felé, 1. Brugmann I, 538.). 
Möller már most ebből a föltevésből kiindulva, azt az elméletet 
állította fel, hogy a m a g a s hangsulylyal (udatta) az e-árnyalat 
járt, a m e l y hangsulylyal (svarita) az o-árnyalat, a h a n g s ú l y 
t e l j e s h i á n y a (anudátta) pedig a gyönge fok keletkezését idézte 
elő. — Azonban sem ezt, sem az előbb említett theoriákat nem 
látjuk még elég szilárd alapon állónak s azt a «hangrendi pár
huzam »-ot, mely egyazon idg. tőnek kettős (magas- és mélyhangu) 
változataiban feltűnik, még ép oly megfejtetlennek tartjuk, mint az 
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altáji nyelveknek egyben-másban arra emlékeztető ismeretes hang
tani jelenségét. 

A rövid e és o hangok mellett feltűnnek ezen a fokon a meg
felelő hosszú hangok, § és ö i s ; ezeknek eredete azonban nincs még 
eléggé kiderítve s azért e helyütt nem terjeszkedünk ki rájuk bő
vebben. 

b) A gyönge fok. E fokon is két árnyalata tűnik fel a vocali-
satiónak: a vocalis vagy gyöngült alakban mutatkozik, vagy egé
szen kiesik. Mindkét jelenségnek oka kétségkívül a főhangsúly 
hiányában keresendő, az első esetben azonban még valami m e 1-
' ó k h a n g s ú l y l y a l bírhatott a vocalis (nebentonige tiefstufe), 
míg a másikban t e l j e s h a n g s ú l y t a l a n s á g állott be (ton-
lose tiefstufe). 

a) A teljes hangsúlytalanság a vocalisnak teljes elenyésztét 
idézi elő. Ez esetben azonban figyelemmel kell lennünk a szom
széd (az e-re következő) hang mivoltára is, mert másként alakúi 
a tőalak, ha e szomszédhang explosiva vagy spiráns, s ismét más
ként, ha ez oly hang, a mely maga is sonansként szerepelhet (i, u; 
i, r, m, n). Az első esetben a szótag teljesen elveszti szótagképző 
elemét: így az idg. es- Jenni' gy. hangsúlytalan alakja s-, a pet-
,röpülni' gy. hangsúlytalan alakjáéi- (gör. STTTÓ^V) stb. A máso
dik esetben, midőn tehát a hangsúlyos alakban ei, eu, el, er, emy 
en hangcsoportokkal van dolgunk, a tőhangzó elenyésztével a 
rákövetkező hang veszi át a szótagképző elem szerepét, így aztán 
erős és gyenge fokú alakokként állanak szemben egymással, pl. 
bheiidh- (g. biuda, ném. biete) és bhudh (g. budans); ueid-,látni, tudni ' : 
uid- (ói. plur. 1. sz. vidmá, g. witum); derk- , látni ' : drk- (ói. ádrgat,. 
gör. ISpaxs); men- ,gondolni': mn- (part. pass. mn-tó-, ói. matá-, 
gör. aui:ó-[jLaTO<;, g. munda-) ; a sonans a szótag végén is állhat, 
pl. ei- ,menni': i- (ói. imás plur. 1. sz., gör. üjisv); bheu- ,lenni': 
bhu- (gör. (púaic,, 1. futürns) ; ster- .kiteríteni': str- (ói. strtás, gör. 
ozpazÓQ); q,em- ,menni': qpn- (ói. gatás, gör. (3aTÓ<;) stb. (Azt az ese
tet, midőn a sonansra végződő tőalakhoz ismét sonanson kezdődő 
képző vagy rag járul, ezúttal mellőzöm). 

(3) Ha a szótagon nincsen főhangsúly, de még mindig némi 
mellékes hangsúly (pl. a mondat elején), akkor itt is beáll a gyön
gülés, ez azonban mégsem oly fokú, mint az a) esetben. Explosiv 
hangok előtt megmarad ilyenkor az e- színezetű (de hangsúlytalan !) 
vocalis: aped- gy. mellókhangsúlyos gyönge alakja is ped- (pl. ói. 
gen. padás). Az efféle alakok lettek általánossá ott is, a hol a voca
lis teljes kiesésével (a) eset) a tőalak nehezen ejthetővé vagy homá
lyossá vált, pl. az alig ejthető *pqtós, *spktós alakokat kiszorították a 
*peqtós, *spektós alakok (Brugmann I, 254.1.). Az olyan töveknél, a 
melyeknek véghangjai voc.+son. + explos. (v. spir.), a mellékhang
súlyos alak a sonans meghosszabbodását tünteti fel, pl. sneiqji-

• 

j t 
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,havazni' gy. mellékhangsúlyos gyönge alakja sniqji- (gör. vtcpst); 
leug jcsukni' gy.: lüg (g. lukan). 

Ezek alapján tehát az idg. e- sor képlete (a vocalis kiesését 
0-val jelölve): 

a) Erős fok. b) Gyönge fok. 
1 2 3 4 a) hangsúlytalan (3) mellékhangsúlyos 
é o e ö 0 (e) 

II. Az é-sor. a) Első fok. E fokon kétvocalis-árnyalat áll egy
mással szemben: é és ö; pl. idg. dhé- ,tenni' gy. első alakjából: 
gör. TÍthjju, ói. dadhámi, litv. de'ti; a dhö- alakból: gör. &(Ú-\LÓQ, g. 
dőms Ítélet, ófn. tuot. 

b) Gyönge fok. Hangsúlytalanság esetében a vocalis teljes 
elveszése, pl. ói. da-dh-más; mellékhangsúlyos alakja dhd-: ói. aor. 
a-dhi-ta, 1. cré-di-tus (Brugmann I, 256. 1.). 

E sort tehát egyrészt az e és o hangok hiánya, másrészt az d 
megvolta különbözteti meg az előző e-sortól. 

III. Az a-sor. a) Az erős fok hangzói a és ö, pl. a,bha ,beszólni{ 

gy.-ből: gör. <pa-fr\, 1. fa-ma, — és gör. (po)-wr b) A gyönge fokon 
hangsúly hiányában a vocalis elveszése, mellékhangsúlylyal 9; az 
említett gy.-ből csak az utóbbi esetre van példánk: gör. (pa-ftkv, 
l.fateor. (Brugmann I, 257. 1.). 

IV. Az ö-sor. a) Az erős fok hangzója csak ö; pl. dö- ,adni' 
gy.: ói. dadami, gör. StSwixc, 1. dönum. b) A gyönge fokon hang
súlytalanság esetén a vocalis elenyószése, példánkban tehát csak 
d- marad a gy.-ből: 1. de-d-i; mellékhangsúlylyal 9, tehát itt dd-: 
1. da-tus, da-tor. (Brugmann I, 258. 1.). 

V. Az a-sor. a) Az erős fokon á és a, pl. ag- ,hajtani, vezetni' 
gy.-ből ói. aj ami, gör. a-jftö, 1. ago, — és ói. ajis, gör. aTpat-YjYÓ-?. 
b) A gyönge fokon a hangsúlytalan vocalis elenyészte, e gyökérből 
tehát: §-, ói. j-mán- pálya; mellékhangsúlylyal a, példánkban tehát 
ag-: ói. aj-á-s hajtó, gör. ayÓQ. (Brugmann I, 259. 1.) 

VI. o-sor. a) Az erős fokon ó és ö, pl. oq- ,látnif gy.: gör. 
otyo^ai, 1. oculus, ószl. oko, — és gör. OTT ÍOTC-S, &ty. b) A gyönge 
fokon hangsúlytalan o, pl. gör. ónxéov. (Brugmann I, 260. 1.). 

Mind e hat vocalis-sor közül az első, az e-sor, úgy a mintá
ját követő alakok sokaságával, mint a hangok árnyalásának követ
kezetességével jóval fölülmúlja a többi öt sort. Azonkívül látni 
való, hogy a többi sor hangzói (az 9 kivételével) mind föllelhetők 
az e-sorban. Ennek következtében több kísérlet történt már, hogy 
az öt utolsó sort az elsőnek válfajaiként magyarázzák meg. A II., 
III. és IV. sorban az e, a és ö hosszú vocalisok szerepelnek alap-
hangzókúl s mindegyikökben az erős fok második árnyalata ö: 
S a u s s u r e ennélfogva úgy akarta e hangokat az g-sor hangjaira 
reducálni, hogy két-két rövid hangzóból álló csoportokból szármáz-
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tattá őket, szerinte e csoportok első componense az erős fok első 
árnyalatában e, a másodikban o volt, ea ezután e-vé, oa ö-vá vonó
dott össze. (Az ösnyelvi a e o vocalisoknak szomszédos a e o voca-
lissal való contractiójára vonatkozólag Brugmann is azt tanítja, 
hogy ha a két vocalis minőségére nézve külömböző volt, az első
nek minősége győzött a másodikén, Grundriss L, 107.). — 
Más magyarázatát próbálta adni e sorok hangjainak M ö 11 e r 
(Paul és Brauné féle Beitr. VII, 492.): ő a hosszú vocalis kelet
kezését — az úfn. nyelv egy ismeretes jelenségére hivatkozva — 
mély hangsúlylyal bíró rövid hangzónak nyílt szótagban való 
megnyúlásából magyarázta (v. ö. még Zeitschrift f. deutsche Phil. 
25, 377. 383. 384.). — B r e m e r (Beitr.XI, 262) consonansok eltű
nése után való nyújtásból keletkezteti ama hosszú hangokat. Eddig 
azonban mindeme hypothesisekhez még sok kétség fér, bár azt a 
törekvést, mely az ablaut-sorok egyszerűsítését tartja szem előtt, 
mint olyant, mely egyúttal természetesebbé ós valószínűbbé tenné 
az egész rendszert, csak helyeselnünk lehet. 

IV. 

Az explosiv-hangok. 

Ama hangok közül, melyeket a phonetika a néma hangok 
vagy explosivák nevével jelöl meg, Schleicher a következőket tulaj
donította — «pillanatnyi hangok» neve alatt (momentane laute 
Comp.* 10.) — az idg. ősnyelvnek: 

Gutturales: k g gh 
Dentales: t d dh 
Labiales: p & bh 

E rendszerben az articulatio módjának szempontjából, a 
mint a keresztmetszet szerinti sorokból kitűnik, meg lehet külön
böztetni zönge nélküli v. tenuis-hangokat, zöngés v. média hango
kat és hehezetes zöngés v. média aspirata-hangokat. Ez utóbbiak, 
az aspiraták, a compendium egy másik helye szerint (158. 1.), való
színűleg későbbi fejlődésüek, mint a hehezet-nélküli hangok. 
Ugyanott Schleicher a b hangnak idg. ösnyelvi voltát sem tartja 
bebizonyítottalak, de igen valószínűnek, minthogy a megfelelő 
aspirata (bh) megvolt. 

Az újabb felfogás az imént ismertetett rendszertől több pont
ban lényegesen eltér. Az articulatio módjának szempontját illetőleg 
a mai tudomány szintén tulajdonít az ősnyelvnek zöngétlen explo-
sivákat, tenuisokat, és a megfelelő zöngés hangokat, médiákat. 
Több vita folyt a harmadik sorban foglalt hangok ejtésének 
módját illetőleg: némelyek az aspirata-, mások az africata-, 
ismét másik a spirans-féle ejtést tulajdonították nekik. (L. erről 
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bővebben Grimm törvénye ez. munkám 34. s köv. lapjait). Ma e 
tekintetben körülbelül általánosan elfogadottnak mondhatjuk azt 
a nézetet, mely e hangokat hehezettel ellátott zöngés hangoknak, 
tehát valóságos aspiratáknak tartja. E három soron kívül újabb 
nyelvtudományi munkákban — főleg Ascoli óta — a hangoknak 
egy negyedik sorával is találkozunk: a tenuis aspiratákkal (ezek
ről is 1. bővebben Grimm törvénye 44. s köv. 1.). 

Az articulatio helyének szempontját illetőleg is módosult a 
nyelvtudomány felfogása a Schleicherével szemben. Kevésbbó érin
tette e módosulás az ajakhangok és a foghangok sorát, de teljesen 
felforgatta a torokhangokét. 

A labiális hangokat illetőleg biztossággal tulajdoníthatni az 
idg. ősnyelvnek a tenuis : p, a média: b és a media-aspirata : bh 
hangokat. Példák: 

p : idg. *pro ,előtt', ói. pra-, gör. 7tpó, 1. pro, litv. pra-, ószl. 
pro-. — Idg. suep- gy. ,aludni', ói. svápiti, svápnas, gör. ÜKVO?, 1. 
sopor, agsz. swefan, litv. sápnas, ószl. süpati. (Brugmann I, 265). 

b : idg. bar-, bal- gy. ,dadogni', ói. balbalá-karömi, gör. (3áp-
Papo?, 1. balbus, balbütire. — Idg. leb- gy., 1. labium (*lebium he
lyett? Kluge, Etym. Wörterb. s. v. Lippe), g. *lipjő, agsz. lippa. 
(Brugm. I, 266. 270.) 

b h : idg. *bhéro- pra?s. tő, 1. fent85.1. — Idg. *nébhos felhő
zet', ói. nábhas, gör. vécpos, JsyéXr], 1. nebula, ófn. nebul, ószl. nebo. 
(Brugm. I, 266). 

A dentalis hangok közül biztosan megvolt az idg. ősnyelvben 
a tenuis t, média cl és med. asp. dh ; néhány példa a tenuis aspi-
rata, a th megvoltára is mutat. Példák: 

t : idg. *ío- pron. demonstr. ,ez, az', ói. ta-, gör. to-, 1. tam, 
g. pa-, litv. ta-, ószl. to-. — Idg. uert- gy. ,fordítani', ói. vártaté, 
1. vertö, g. waírpan, ószl. vratiti. (Brugm. I. 276. 275.) 

d : idg. eleik- gy. ,mutatni', ói. diqámi, gör. SSÍXVÜJXÍ, 1. dicö, 
g. ga-teihan. — Idg. ueid- gy., 1. fent 87. 1. (Brugm. I, 282. 275.) 

d l l : idg. dhé- gy. ,tenni, helyezni', ói. dháma, gör. ává-íh^a, 
1. con-dere, g. ga-déps, litv. déti, ószl. deti. — Idg. reudh- gy. kö
rösiem', ói. rudhirás, gör. spü&póc, 1. ruber, óír ruad, g. ráups, 
ószl. rüdrü. (Brugm. I, 276.) 

t h . : id. -tha, a perf. sing. 2. sz. ragja, ói. -tha, gör. --ö-a, 1. -ti, 
g. -t. (Brugm. I, 407.) 

Míg az ősnyelv labiális és dentalis hangjai — a melyeket, a 
mint látni való, az egyes idg. nyelvek is meglehetős híven őriztek 
meg —alig voltak vita tárgyai az újabb nyelvtudományban, addig 
a gutturalisokról egész irodalom keletkezett s azért e helyen is 
részletesebben kell velük foglalkoznunk. 

A behatóbb vizsgálódás előtt hamar fel kellett tűnnie, hogy 
Schleicher ősnyelvi gutturalis-sorát, a mely ő nála csak három 
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elemből (k, g, gh) áll, az egyes nyelvekben a hangoknak tarka 
sokfélesége váltja fel. Hisz elég, ha e tekintetben a compendium-
ban lévő mássalhangzó-táblázatra (328. 329. 1.) vetünk egy pil
lantást: az ősnyelvi gutt. ten. /c-nak megfelelóseikép az indben k, 
kh, k, g és p szerepelnek, a görögben x, Y, TC, T, a gótban h, hv, g, 
f; a gutt. aspir. gh megfelelései a latinban g, gv, v, h é s / , stb. 

Schleicher rendszerének eme része ellen korán fölhangzottak 
az ellenvetések. A mint most Bechtel (292. 1.) kimutatja, már 
B o p p i s figyelmeztetett arra, hogy az árja és lituszláv nyelvek 
részben eltérnek többi rokonaiktól az ősnyelvi k tenuisra nézve, 
midőn azt több esetben spiráns-hanggá változtatják, pl. ói. dága, 
litv. dészimtis : gör. Séxa, 1. decem. Ezt az ellenvetést Schleicher 
még avval háríthatta el, hogy a véletlennek tulajdonította ama 
nyelvek egyező eljárását. Később azonban ( 1 8 7 0 ) A s c o l i rész
letesebben is kiderítette a szóban levő hangoknak egymáshoz 
való viszonyát. Ascoli kimutatta, hogy az árják a lituszlávokkal 
nemcsak a régi, ősnyelvi k helyén álló spiránsra (g) nézve 
egyeznek, hanem a zöngés és aspirata-hangoknak megfelelő spirán
sokat illetőleg is (a g helyén álló árja z és a gh helyén álló i/i-ra 
nézve is). Ép ezért már ő is a gutturalis hangok többféleségét 
tulajdonította az ősnyelvnek (Bechtel 312. 1.). — Majd F i c k kö
vetelt (1873-ban) az ősnyelv számára kétfelé gutturalis tenuist. 
Ezek közül az első (k-x&l jelölve) az a hang, a melynek helyén az 
árja nyelvek általában k-t, néha c-t tüntetnek fel, az európai nyel
vek pedig egy oly hangot, a mely egy utána álló v-féle hang által 
van módosítva, ez a v azután vagy eltűnt s ekkor tiszta k marad 
eredményül, vagy megmaradt s így kv az eredményezett hang. 
A másik ősnyelvi hangnak (Zc-val jelölve) az árja és lituszláv nyel
vekben zöngétlen spiráns, a déleurópaí és germán nyelvekben 
gutturalis tenuis, illetőleg ennek törvényszerű utódja, felel meg. 
(Bechtel 320. 1.) — Majd nemcsak a tenuisra, hanem a médiára es 
média aspiratára is kiterjesztették az eredeti kétfélesóget: M ö 11 e r 
1875-ben már két teljes sort statuál, a veláris sort (k, g, gh) és a 
palatális sort (c, g, $h). 

így tehát Schleicher egyféle gutturalis sorának helyébe már 
is két teljes sor lépett. A későbbi kutatás azonban kiderítette, hogy 
még a kétféleségnél sem lehet megállanunk. S c h m i d t János 
(Kuhn-féle Zeitschr. f. vergl. Sprachforsch. 25., 140. s köv. 1.) es 
B e r s u (Die Gutturale u. ihre Verbindung mit V im Lateinischen, 
1. Bechtel 344. 1.) kimutatták, hogy Möller veláris sorának hangjai 
a nyugateurópai nyelvekben ismét kétféle továbbfejlődést mutat
nak : az esetek egyrészében labiális utóhang fejlődött a gutturalis 
hang mellett, másikában meg nem fejlődött ki az a hang. — 
Ezek alapján B r u g m a n n Grundriss-áhíin (I, 262. 289. 307. 1.) 
szintén csak egy palatális és egy veláris sort különböztet meg, 
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azonban lehetségesnek mondja, hogy mind a két sorban foglalt 
hangokra nézve már az idg. ősnyelv területén nyelvjárási külömb-
ségek állottak fenn. Apalatalis explosivák (jegyeik: k, g, gh) e terü
let egy részen talán spirantikus affectiót tüntettek fel s ebből az 
ösnyelvi dialektusi eltérésből magyarázandó aztán az a körülmény, 
hogy az árja, örmény, albán, litván és szláv nyelvekben e hangok 
valóságos spiránsokká fejlődtek, — míg a görög, itáliai, kelta és ger
mán nyelvekben nem állott be ilyes fejlődés. Hasonló nyelvjárási 
eltérés volt azután a veláris hangok (q, a,, qji) terén is, csakhogy 
itt az idg. nyelvek utóbbi csoportja az, a mely az ösnyelvi állapo
tot lényegesebben megváltoztatta. Ezekben a nyelvekben, a görög, 
itáliai, kelta és germán területen, az ösnyelvi tiszta veláris hangok 
gyakran labializálódnak, mintegy egy w-fóle hang fejlődik mellet
tük, — a labializálás tüneményére nézve azonban, Brugmann 
szerint, nem áll fenn köztük teljes megegyezés minden egyes szóra 
nézve. A nyelvek másik csoportjában (árja, örmény, albán, litv., 
szláv) ellenben teljesen hiányzik a labializálás. Világosítsák meg e 
fejtegetést a Qrundriss-ból vett következő példák: 

1. P a l a t á l i s h a n g o k . 
k: idg. *kmtóm száz, a) spirantikus fejlődéssel: ói. qatám> 

litv. szimtas; b) spir. fejlődés nélkül: gör. sxatóv, 1. centum, g-
hund-. — Idg. *oíctöu, *oRtö nyolcz, a) spir. feji.: ói. astau, aJtta, 
litv. asztam, ószl. os-mí; b) spir. feji. nélkül: gör. ÓXTW, 1. octö, 
g. ahtáu. 

g: idg. gen-, gnö- ,megismerni£ gy., a) spir. feji.: ói. jánami, 
litv. iinóti, ószl. znati; b) spir. feji. nélkül: gor. yi-Yvw-axw, 1. gnö-
scö, nöscö, g. kann. 

gh: idg. uegh- ,vehere' gy., a) spir. feji.: ói. váhati, aveszt. 
vazaiti, litv. vezü, ószl. veza / b) spir. feji. nélkül: gör. oyo$, 1. vehö, 
g. ga-wigan. (Brugmann, I, 290. 1.). 

2. V e l á r i s h a n g o k . 

q: a) az összes nyelvekben labializálás nélkül, pl. idg. qreu-
gy.: ói. kravís- nyers hús, litv. kraújas, ószl. krüví vér; — gör. 
xpéocs, 1. cruor, óír crü ; b) a nyelvek egy részében labializálva, 
pl. idg. *qo-, *qe- pronom. tő, ,ki ' : ói. kás, litv. kas, ószl. küto; — 
gör. JTÓ-&SV, 1. quod, quam, g. hwas, hwe. 

a,: a) az összes nyelvekben labializálás nélkül, pl. idg. 
*juapm iga (jeuq,- gy.): ói. yugárn, litv. jungas, ószl. igo; — gör. 
Cô óv, 1. jugum, g. juk; b) a nyelvek egy részében labializálva, pl. 
idg. *q,iuos élő: ói. jivás, litv. gyvas, ószl. £ivü; — gör. (3tos, 1. 
vivus, g. qius. 

a,h : a) az összes nyelvekben labializálás nélkül, pl. idg. 
*qJiostis idegen: ószl. gosü; — 1. hostis, g. gasts,- — b) a nyelvek 
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egy részében labializálva, pl. idg- sneiqji- 5havazik' gy.: litv. 
snégas, ószl. snegü; — gör. vícpa (acc), 1. ninguit, nivem (acc), 
g. snáiws (Brugmann, I, 309. s köv. 1.). 

Brugmannak imént vázolt felfogása okkal-móddal megállha
tott mindaddig, míg a labializálás tüneménye olyannak tetszett, 
mint a mely nem jelentkezik egész következetességgel, a melynek 
körét nem lehet teljes szabatossággal meghatározni. Legújabban 
azonban kimutatták, hogy a megfelelések sokkal nagyobb számúak 
és sokkal következetesebbek, mint a hogy eladdig gondolták: a 
négy nyugot-európai nyelv (görög, itáliai, kelta, germán) körében 
e tekintetben úgyszólván teljes a megegyezés. Ekkép nem lehetett 
már az egyezést sem a véletlen hatásának tulajdonítani, sem egy 
félig-meddig végbement dialektusi változás maradványául magya
rázni, hanem kutatni kellett azokat a feltételeket és okokat, a me
lyek e sajátos fejlődést előidézték. Minthogy a torokhangok e 
«labializálás))-át nem lehetett a környezetnek, a szomszéd han
goknak befolyásából kimagyarázni (a mint Bezzenberger és Bechtel 
id. h. 348. 1. kimutatták, mind az eredeti gutturalisnak labializá-
lása, mind a labializálás elmaradása előfordul minden színezetű 
vocalis előtt), — nem maradt hátra egyéb, mint az, a mit a vocalis-
elmólet történetében is láttunk: hogy az illető hangok külömbségeit 
már az ősnyelv korára nézve statuáljuk. Azaz, a második guttura-
lis sort, Möller és Brugmann veláris sorát, eleitől fogva ketté kell 
osztani: az egyik sor azokat a hangokat foglalja magában, a me
lyek nem labializálódtak egy nyelvben sem, — a másik sor azokat, 
melyek az említett négy nyugot-európai nyelvben labializálódtak; 
az árja és lituszláv nyelvekben ez a második sor egybefolyt az 
elsővel. 

Ekkép tehát Schleicher egységes gutturalis sora helyett im
már három hangsort tulajdonítunk az idg. ősnyelvnek. A mi e han
gok jelölését illeti, ez a dolognak kevésbbé kényes oldala: az első 
sor számára megmaradhatnak a már régebben használt íi, g, gh 
jegyek, a második sor hangjait (a labializálás nélkülieket) jelölhet
jük az egyszerű k, g, gh betűkkel s a harmadik sor számára meg
maradnak Brugmann velárisainak jegyei: q, a^qji. Jóval nehezebb 
azonban az e jegyek jelölte hangok physiologiai értékének pontos 
meghatározása. Kétségkívül rokon hangok voltak; miben külöm-
böztek mégis egymástól az ősnyelvben, úgy hogy csakugyan külön 
hangoknak érezték őket s később aztán nagyrészt külön is fejlőd
hettek ? 

E kérdéssel nem rég Bechtel foglalkozott s ő következőkép 
kísérletté meg megoldását. Az első sor hangjai szerinte (és Schmidt 
szerint) egyáltalán nem is explosiv-bangok, hanem spiránsok (Bech
tel ezért nem is használja a íc, g, gh betűket, hanem g, z, éh-t ír he-
lyettÖk); ezt az ősnyelvi spiráns-értéket megőrizték az árja és 
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lituszláv nyelvek, míg a négy nyugot-európai nyelvben explosi-
vákká változtak amaz idg. spiránsok. — A második sor Bechtel sze
rint (351. 369. 1.) az elülső gutturalisok sora (jegyeik ő nála is az 
egyszerű k, g, gh); az egyes idg. nyelvekben általában gutt. explosi-
vák a képviselőik (árja és lituszl. k, gör. %, lat. c, germ. h [a laut-
verschiebung után]), azonban palatális vocalisok előtt, Bechtel 
szerint, már az idg. ősnyelvben palatálisán aíficiálva voltak (U stb). 
Ebből az utóbbi palatalizált hangból lett azután az árja nyelvek
nek az a c-je, mely palatális vocalisok előtt tűnik fel (1. erről bő
vebben a vocalisokról szóló I. részünket); a görögben T a szabályos 
megfelelője, a hol e helyett — a mi igen gyakori — x, tűnik fel, ez 
analogikus hatásból magyarázandó. (Brugmann szerint ez a x a 
törvényszerű hang!). — A harmadik sor a hátulsó gutturalis (351. 
369. 1.) vagy postvelaris (372. 1.) hangok sora (jegyeik q a, qji). 
Ezeknek az árja és lituszláv nyelvekben k-íéle hangok, a nyugot-
európai nyelvekben labializált hangok (gör. JC, lat. qu, germ. hw,j) 
felelnek meg. Bechtel szerint palatális vocalisok előtt ezek a han
gok is meglehetősen afficiálva voltak már az ősnyelvben, — az így 
afficiált hangnak (a mely tehát palatizált veláris!) képviselője az 
árja nyelvek ilyen esetekben feltűnő c-je, a görögben t, az aeol 
nyelvterület egy részén, melyet Bechtel achájainak nevez, ír. 

Bechtel ez elméletének gyöngéire helyesen rámutatott leg
újabban M ö l l e r (Zeitschr. f. deutsche Philol. 25, 390. s k. 1.). 
Kisebb nehézség még az, hogy a palatális spiránsok az európai 
nyelvekben explosiv tenuisokká váltak volna; bajosabb egy spiran-
tikvs aspirata feltételezése ép a gutturalisok sorában, mikor pl. a 
dentalis spiránsoknál nincsen aspirata. A második és harmadik 
sornak palatális vocalisok által való afficiálása sem valószínű, — 
miképen képzelhető el főleg az, hogy az ilymódon palatalizált és 
egymáshoz már nagyon közeljutott ti- és #'-sorok az európai nyel
vekben mégis oly tisztán és szabatosan el vannak különítve ? Nehéz 
elgondolni azt is, hogy egy ilyen palatalizált «q mouillé» mellett 
és belőle, hogyan fejlődhetett még egy u-iéle labiális elem is. 

Annyi tnzonyos, hogy egyelőre nagyon kérdéses mindaz, a 
mit ama három sor phonetikus értékéről kifejtettek. Hogy azon
ban három, egymástól világosan különböző «gutturalis»-sora volt 
az indogermán ősnyelvnek, annak feltételezésére a nyelvtények 
késztetnek bennünket. Minden kétség természetesen erre nézve is 
csak akkor oszlanék el, ha az árja ós balti-szláv nyelvterületeken 
is ki lehetne mutatni némi nyomait az eredeti tőbbféleségnek, 
mint a hogy a vocalismust illetőleg ki lehetett mutatni a régi e 
nyomait. 
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V. 

A spiránsok. — Összefoglalás. 

Schleicher compendiumában három spiránst tulajdonított az 
idg. ösnyelvnek: a zöngés palatális j - t , a zöngés labiális v-t és a 
zöngétlen dentalis s-t (Comp* 10. 161. L). 

A mi e hangok közül az első kettőt, a j-t és v-t illeti, már 
Schleicher is kiemelte, hogy ezek közel állanak az i és u vocalisok-
hoz és gyakran helyettesítik őket (12. 1.). Az újabb nyelvtudomány 
már most azokat a hangokat, melyek vocalikus i-vel és w-val válta
koznak, nem is tekinti többé spiránsoknak, hanem consonantikus 
functióban levő vocalisoknak fi és u, 1. fent 86. 1.). A hol nem 
mutatkozik ez az i-vel és w-val való váltakozás, ott az esetek nagy 
részében ősnyelvi spiránssal, tehát valóságos j-vel és v-vel lehet 
dolgunk. Aj-re nézve ezt a görög hangállapot megfigyelése is 
megerősíti. Már régebben észrevették, hogy a szó kezdetén az ói. 
y-nek a görögben néha spir. asper, néha meg C felel meg (ói. 
yajyas : gör. oqioc; yusmát: gör. óftst?; de : ói. yugám: gör. Co-pv, 
Comp.* 210. 211. L). Minthogy az utóbbi esetben (ói. y: gör. C) 
hiányzik az i-vel való váltakozás, az a feltevés kínálkozik, hogy ez 
eleitől fogva az elsőtől külömböző hang volt s az ói. y-ben megint 
két hasonló hangzású, de eredetileg még sem egészen azonos 
hang folyt egybe : idg. i és idg. j , azaz consonantikus i és valódi 
spiráns. A görög a^iaQ-t tehát ma egy idg- gy.-ből, ójjisls-t egy idg. 
*iu-sme- tőből, — C f̂óv-t ellenben idg. *juq,óm-ból fogjuk származ
tatni, így Schleichernek a ;' spiránsra felhozott példái közül (161. 
1.) nem egyet a consonantikus i (i) hódít el: a *jas pron. relat. 
idg. ősnyelvi alakját ma *ios-nak írjuk, *madhjas tövét *medhio-
nak (ói. mádhyas, gör. \lboooq, ̂ SOO?, g. midjis) ' az ő -ja- prsesens-
képzőjót io-nak stb. Újabban Meyer G. ezt a felfogást még az 
albán nyelv tanúságával is támogatta, az idg. i, gör. c-nek ott j felel 
meg, az idg. j , görög C-nak ellenben g. —• Nehezebb az idg. ősnyelv 
körében a labiális spiránsnak (v) a « mellett való kimutatása; 
az idg. v spiráns legbiztosabb kritériuma az U-B mellékhangok 
hiánya (Brugmann I. 409. 1.). Ilyen spiránssal kezdődhetett pl. 
az idg. ves- gy. (,ruházni'): ói. váste, vásanam, gör. eoaavco (aor. 
plur. 3.), 1. vestis, g. ga-wasjan. 

Schleicher harmadik ősnyelvi spiránsa a s hang. Ennek 
nem igen csorbult a területe az újabb felfogás szerint sem. Azt az 
ősnyelvi alakot, melyet ő *saptan-nsik ír (,héf, 161, L), ma is szó
kezdő s-szel: *septm-nek írjuk (ói. saptá, gör. ércrá, 1. septem, g. 
sibun, litv. septyrii, ószl. sedmt). A *sunus ,fiú' szónak Comp. 
161. 1.) ma is ezt kell idg. ősnyelvi alakjának tartanunk (ói. sünüs, 
gör. oEó?, g. sunus, litv. sünüs, ószl. synü). A Schleicher-féle as-
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gy. (,lenni') alakja a mai felfogás szerint es-, tehát szintén s hang
gal (gör. sori, 1. est stb.). A compendiumbeli sta- gyökeret pállani') 
ma sía-nak írjuk, stb. Gyakori a s hang képzőkben és ragokban, 
ilyenek a -sio- futurumképző, a -s- aoristusképző, a -s 2. szem. rag, 
az -es- főnévképző, -s nominativusrag. 

A zöngétlen s mellett Osthoff után (Spuren eines ursprach-
lichen tönenden zischlautes, Kuhn-féle Zeitschr. 23, 87.) a meg
felelő zöngés hangot, z-t is szokás az idg. ősnyelvnek tulaj
donítani; ez a hang, úgy látszik, csak egy rákövetkező médiával 
vagy média aspiratával kapcsolatban fordult elő. Pl. idg. *nizdo-
,letelepedés helye' (ni ,\e', sed- gy. ,ülni'): ói. nldás, örm. nist, 
1. nidus, ófn. nest. — Idg. *ozdos ,ágc, örm. ost, gör. o&q, g. asts. 
(Brugmann I, 448. 1.). — Megemlítendő még, hogy Bartholomse 
hehezetes s és z hangokat (sh, zh) is tulajdonított az idg. ősnyelv
nek, újabban azonban maga visszavontáé kevéssé valószínű állítá
sát (Idg. Forschungen I, 313.). 

Összefoglalva az előadottakat, az idg. ősnyelvi hangrendszer
nek meglehetős tarka képét nyerjük. Feltűnik először is a rövid és 
hosszú vocalisok egész sora: a, a, e, e, i, i, o, ö, u, ü és 9; közülök 
consonantikus functióban is előfordulhattak i és u; majd a nasali-
sok: m és n, emez a torokhangok előtt megfelelően módosulva s 
mindannyi egyúttal szótagképző szereppel: m, n stb.; a liquidák : 
l és r, szótagképzőkül: l és r; a labiálisok: p, b és bh ; a dentali-
sok: í, d, dh és th; a gutturalisok három sora: íc, g, gh; k, g, gh és 
Q> (*» %fa ') végül a spiránsok: j , v, s és z. 

Mindez elemek azonban nemcsak élettelenül egymás mellett 
foglaltak helyet, hanem változtak és váltakoztak s hatottak is egy
másra. Kétségtelen, hogy már az idg. ősnyelvben is végbementek 
hangváltozások határozott hangtörvények szerint. Első sorban a 
minden nyelvet megélénkítő hangsúly okozhatott mélyebbre ható 
változásokat; a mint láttuk, ez idézhette elő az idg. nyelveket jel
lemző ablaut-viszonyokat. E mellett az egyes hangok is hatottak 
egymásra. Szomszéd vocalisok összevonása, a szóközépi hiatus 
eltüntetése, hosszú vocalisok megrövidülése, vocalisok elenyészése 
s a szóalakoknak mondatbeli helyzetük okozta módosulása (sandhi): 
mind e hangváltozások végbementek valószínűleg már az idg. ős-
nyelv korában is, habár természetszerűleg még csak kisebb mér
tékben. 

NYELVTÜD. KÖZLEMÉNYEK. XXIII. Ti 
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Az iclg. hangtannak mindezen és egyéb rokon kérdéseire 
nézve kétségkívül sokat kiderítettek, sokat alkottak az összehason
lító nyelvtudomány ama művelői, a kik Schleicher óta fölléptek s 
az ő nyomdokain haladtak, — haladtak bizonyára helyes irány
ban, mind közelebb jutva a végczélhoz, az igazsághoz. De termé
szetesen önámítás volna, ha az eddig elért eredményeket már is 
végleges, örök igazságoknak tekintenök: a mathematikai bizonyos
ságot valószínűleg soha nem is fogjuk elérni tudományunkban, mely 
úgy él és fejlődik, hogy változik és átalakul. 

PETZ GEDEON. 

Ezer = rnilie == mér(föld) — kiló. A kilo-gramm a. m. 
ezer gramm s a szónak előrészét mint tudjuk a görög -/íXia ,ezer' 
szóból csinálták. A mér-föld, mély-föld előrésze déli-szláv közvetés
sel (vö. szlov. milja) az olasz miglia, miglio szóból, illetőleg a latin 
milia passuum, ,ezer lépés' kifejezésből lett. — De a latin milia s a 
görög y^iXia, bármilyen furcsának látszik, egy eredetűek. «Milia 
gleichbedeutend mit skt. sa-hasram, aus *sm-(h)ilia-, ein-tausencl, 
cf. sim-plex» (The American Journal of Philology XIII. 2. 50. sz., 
idézve Berl. Philol. Wochenschrift 1893. 1. sz. A *sm szótagból 
szanszkrit sa lett, 1. itt 193. lent). XíXia-nak pedig az aeol nyelv
járásban yéXkia, alakja volt, s ez egész szépen magyarázódik az 
eredetibb *yréakux alakból. — Már most az indoiráni sokasra, 
mint más árja szók, átkerült az ugorsághoz. Itt eleinte *sazra, 
*zazer-íé\e alakot öltött s ebből lett a magyar ezer (mint az árja 
zaranja-hoi arany). A vogulban *zazer-hö\ sater, soter lett (tudjuk, 
hogy a vogulban s osztjákban egy 2-fóle hang í-re változott, 
NyKözl. XXL 196. igaz, hogy inkább s/ó elején, de vö. vogul 
táut '= zűrjén doz, magyar tegez). A votjákban és zürjénben 
surés, surs lett belőle (hangátvetéseel, mint votj. surzi e h. suzer 
hug). Hasonlókép az osztjákban, de itt még hozzájárult az em
lített z : í-féle változás, úgy hogy ma táras, t'oras-nak hangzik; 
csak az ész. osztjákban maradt meg soris, suris. (Ezen föltevések, 
úgy hiszem, eloszlatják Halász és Anderson kétségeit, Nyr. XXI. 
248. és Wandlungen der dent. Spiráns ím Ostj. 110—1. A magyar 
ezer-et tehát nem kell külön a perzsa hezar, hazar-bő\ magyarázni, 
mint ezelőtt tették, pl. Vámbéry Magy. Ered. 357. Egyébiránt a 
perzsa szó az ó-perzsában kazánra, mely hangátvetéssel van *sa-
hanra, *sahasra helyett). — Mindezek alapján bízvást állíthattuk 
föl ezt az egyenletet: ezer = mille = mér(f'óld) = kiló. Q. e. d. 

SIMONYI ZSIGMOND. 



Egy érdekes képző. 

•atag, -eteg. 

Ezen végzetre akadunk sok oly névszónknál, melyeket tar
talmas voltuk s finom árnyalatú jelentésük miatt gyakran alkalma
zunk beszédünkben. Mennyit fejez ki a hervatag szó ! 

Mai nyelvérzékünknek úgy tűnik fel, mintha a különös tar
talom, finom árnyalat előidézője az -atag -eteg képző volna, a g 
képzőnek í-vel összeforrott alakja. így tárgyalja az -atag -eteg képzős 
névszókat Halász Ignácz is; szerinte «a t itt ép úgy összeforrott a 
g képzővel, mint ugyancsak a t, d, l igeképzők az l, ill. m névszó-
képzővel» {-atal, -alom stb.). 

Bármily természetesnek lássék is Halász magyarázata, a 
nyelvtörténeti adatokkal mégsem hangzik össze. A változatos 
alakok, az ingadozás az egyes alakok használatában arra figyel
mezteti a kutatót, hogy itt korántsem oly egyszerű jelenséggel van 
dolgunk, mint a minőt Halász Ignácz látott maga előtt. 

Tekintsünk végig azon -atag -eteg végű névszóknak során, 
melyekről a NySz. említést tesz, azonnal be kell látnunk, hogy az 
-atag -eteg alak csak újabb alakja, elváltozása több összetett 
képzőnek. 

Csörgeteg. Judanac menden cergetegiben vizec folnac (BécsiC. 
210). Ezen alak mellett a KeszthC.-ben előfordul chergetek i s : 
Ew chergetekyth meg beweythwen meg sokasohad w termw gyw-
keryth. Ez utóbbi alakkal összevág «Csörgeték» szegszárdvidéki 
helynév is. 

Förgeteg. Fergeteg a férgestől származik (G. Kat: Titk.). Med-
gyesinél fergettek, Gvadányinál férgetek. 

Lengeteg. Ihon az tudománynak lengeteg kezdete és eredete 
(KCsipk.). Egy lengetek szőrpokrócz, ki legalól áll a lovon 
(TörtT.). Megemlítendő még a mai táj nyelvekből lengeteg: elviselt 
megkopott ing vagy gatya (Firtosalján Nyr. VI. 324): elviselt, ko
pott, Krizánál. Mind e szép ruhák lengetégek s puhák (Sz. Bodó). 

Fuvatag. Ackoron nagy hosszú tél, sok jó hauac, és nagy 
fuuatagoc lesznec (Cisio). Még ma is Hetes vidékén ismeretes táj-

27* 
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szó fujáték: Akkora nagy fujátékokat összehordott a szél, mind égy 
é kőfal (Nyr. II. 374). 

Pöfeteg: fungus orbicularis PPB. A retek igen egészséges 
a pöfeteg meg-fojto veszedelem ellen (Nad: Kert.). Ugyancsak fun-
gup értelme van pöffedék-nek : Sodorna földe felöl irják, hogy még 
most is termő fák vannak benne, mellyeknek gyümölcse külsőképen 
magát szépen mutogattya, de belől ollyan mint az poffedék, ugany-
nyira, hogy az kik illetik, hamuvá lesznek kezében (Pécsv: Fel. 21). 

Sinnyeteg tájszónak (Nyr. IX. 260) Krizánál előforduló alakja 
sinnyedeg, senyedeg; Karolinái szintén sennyedeg, Meliusnál 
senyedeg és sennyedek áll. Apáczainál sinnyedeg. 

Hervatag. A NySz-ban csak hérvadag, hirvadag fordul elő : 
A hiruadag, mel' te orcádat megfoglalta (BécsiC); [paliidus; blass] 
Hirvadag homallyos szinü vala az farka (az üstökös csillagnak, 
Misoc : Progn.) 

Rothatag. Rothadagosság: [putredo]. Bothadagosság Juda 
hazanac (BécsiC). Felmegen ő bűző és felmegen ő rothadagosság a 
mert kevelől művelkedet (uo.). 

Ezen alakok azt bizonyítják, hogy az -a'ag, -eteg szóvégzet
ben a névszóképző ^.ék van, mely -t vagy -d képzős igékhez járul. 
Azon alak tehát, melyet mi egyetlen egy képzőnek gondoltunk, 
hosszas és változatos fejlődésnek eredménye, melyben az egységre 
törekvő nyelvszellem hol itt, hol ott koptatott a különböző alako
kon. Az -atag, -eteg-nok régibb alakja -etek, -edék, -atek, -adék volt. 

A folytonos kopás és fejlődés minden fokát biztosan nem 
állíthatjuk magunk elé. Valamennyi alakban először is az é alkal
mazkodhatott a megelőző hangzóhoz, különösen a mólyhangú 
szókban állhatott elő gyorsan a fejlődésnek ez a foka, mert ezeknél, 
főkép továbbképzett alakokban nagyon is ellentétes hangok kerül
tek egymás mellé, melyeket nyelvünk természete nem szívesen tűr 
meg. Mennyivel jobban hangzik fuvatagos vagy hervadagos, mint 
fujátékos vagy hervadékos! 

E>e a magashangú szavaknál is gyakori jelenség az utolsó 
szótag é-jének nyilt ere változása. Ep úgy lett förgetékes-ből, 
sennyedékes-ből fergeteg* s, sennyedeges, a mint törék-bö\ tövek, göm-
bölyég-bö\ (gömbeleg Helt: Háló. gombelég Helt: Krón. gombéiig C. 
gombóllyég és gombellyég Com : Jan. gombolyég Serm. Fun.) göm-
bölyeg, göngyölyég-hőí (gwngeliek VirgC.) göngyölyeg, fövény-bői 
föveny. 

A szóvégi k-nak g-vé lágyulására szintén találunk példát. A kó
dexek korában a két hang között nincs éles határvonal: gombelég s 
gombollyec, kötó'lék s kötőleg egymás mellett fordulnak elő; Krizá
nál ismert alak kevereg (395). Leginkább megmagyarázza azonban 
a k lágyulását az, hogy a kérdéses szavakból számos származék 
szó képződött, melyeknek könnyebb s kényelmesebb kiejtését a 
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lágyulás elősegítette. A d-s alakokba a t később analógia útján 
juthatott. 

Érdekes a sennyedék. A NySz-ban rendesen ezen alakkal ta
lálkozunk; képzésekben már feltűnik a g-s alak. Sennedeges, rühes 
buyasag (TelC. 7). 

A fejlődés egyes fokait a következő alakok jelezhették: -etek, 
-etek, -eteg és -aték, -atak, -atag, — másfelől -edék, -edek, -edeg, 
-eteg és -adék, -adak, -adag, -atag. 

Ez a fejlődés, az alakoknak himbálódzása hosszas volt, a kó
dexek kora előtt azonban már mindenesetre beállott, mert kó
dexeinkben már ingadozást vagy pedig megállapodott alakokat ta
lálunk. A megállapodott alakoknál rendesen sok a származék : ker-
geteg, kergetegesít, kergetegesség, kergeteges, — reszketeg, reszketeges, 
reszketegesség, reszketegség. 

Ha az -atag -eteg több különböző jellemű alak egyesülésé
nek eredménye, nagyon természetesnek kell találnunk, hogy e 
végzet az alapszónak nem mindig ugyanazon jelentésbeli változá
sát idézi elő. A hányatott sorsban, mely az ide tartozó szókat érte, 
alak és tartalom egyaránt változott ós módosult. 

Ma napság az -atag, -eteg végzetű szók leginkább mellékne
vek gyanánt szerepelnek; a NySz adatai megmutatják, hogy e szók 
eredetileg főnevek voltak, melyekben az ^L ék képzőnek nyomait itt-
ott még egész világosan fel lehet kutatni. 

Reszketeg, viszketeg, kergeteg, rengeteg a NySz-ban főnevek: 
Reszketeg tremor, Főidnek kirali meg haborolanak, meg indolanak, 
reszketeg lele őket (DöbrC. 29.) — Viszketeg. Ez eyel igőn gőtrődek 
az nag tűz es viszketeg myatt (LevT. I. Helt: Bibi.) — Kergeteg. 
Kergetegnek lelke az őrdőg buuec ö louaba (TelC). —Rengeteg: 
tremor; tremulus, ingens ST. 

Az eredeti reszketek, viszketek, kergetek, rengetek oly jellemű 
képzések lehettek, mint vezeték. 

A leng eteg, avatag, — csőrg eteg, görgeteg, — fuvatag, för
geteg szóknak eredeti alakjai: lengetek, avaték, — csörgetek, gör
getek, — fuvaték, férgetek ép úgy a cselekvés eredményét jelentet
ték, mint fogyaték, hagyaték, nyomaték, pöketék: Lengeteg. L. f. — 
Avatag: Simáinál vetustus, obsoletus. Az avaték tájszó a régi ala
kot es jelentést őrizte meg. Valami rongyos avatékba öltöztették 
(Kriza 415). — Csörgeteg. L. f. — Görgeteg. Akkor nem üti meg a-
görgeteg (Nyr. VIII 90. Közlemény Gyergyó Szent Miklósról). Hely
név Somogyban. — Fuvatag. L. f. — Fergeteg. L. f. 

Valószínű, hogy hasonló jellemű képzések voltak balgatag, 
ingatag, nyüzsgeteg szók is : Balgatag, bolygatag. Elfáradtam balga
tag tsavargásomban. (Pázm. Préd. 774.) — Ingatag. A testnek in
gatagságával járó játékban gyönyörködtem (Bethi: Élet 168.) — 
Nyüsgeteg : «helyt nem ülő, mint a nyű» (K. Tsz. Nyr. IX. 257). 
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Szintén melléknévül szerepel a sivatag szó is, mint az előbbi 
három -atag -eteg végű név : Sivatag: horrendus. A sivatag parasz
tok és egyéb alávaló emberek semmi nemesi erköltstsel nem birnak 
(Misk: Vkert.). Sivatagh pogányok (Czegl: OBoml.). A sivatag és 
sovány scithiai Tatárország (Liszny: Krón.). Észak felől rettenetes 
sivatag erdőkön jöttének vala által (uo.). Itt már a régi alakot, 
melyen a származás tisztán látszanék, bajos megtalálni; talán siva-
dék volt. 

Duvatag, poshatag, rothatag, sinnyeteg, hervatag, pöffeteg 
eredeti alakjai: duvadék, poshadék, rothadék, senyvedek, hervadék 
pöffedék. Duvatag. Kriza tapaszhulladéknak mondja (496). A du
vatag értelmében használt duvadék világosan mutatja az alap 
igét (duvad a hó a házról). — Poshatag. Eégi alakja lehet posha
dék, posadék, mely MA.-nál illuvies értelmében szerepel. Olyanná 
teszi, mint a büdös dögöt, mint az útszákon tapodtatott poshadé-
kot (Pázm: Pród.). — Eothatag. L. f. — Sinnyeteg. L. f. — Pöf
feteg. L. f. 

Kevésbbé világos a képzés a következőkben : Rivatag : hideg 
szeles eső Lőrincz K. szerint. Förmeteg : zivatar, havas zivatar. 
Szörnyeteg: monstrum S í ; zernyeteg: meztelen, pőre (Nyr. 
IV. 378.)' 

Ezekben még legalább sejtünk igei alapot, de van egy cso
mó szavunk, különösen tájszavunk, melyekben elemzésről alig le
het szó s*melyekben a mai alak szerint névszói alapot kellene fel
tételeznünk. Gyomatag : gyomnőtte Kriza 501. Tán zsiradék, nyá
ladék-iéle gyomadék képzésre gondoljunk? — Csiatag: ramosus 
Sí. Somogyban csiat: iszalag. — Lagymatag, lagymatég : lenge, fél
meleg és lágy — ember (Krizánál); lagymatag bor (Apáczai Cseri: 
Enc.) — Gseplyeteg: aridus, síccus Simáinál: cseplye: gramen, 
perje MA. PPB. — Pöszmeteg: varancek, fölrepedezése a bőrnek 
Tsz. V. ö. pörsedék, pöffeteg. — Peheteg v. pemete: pemet — sütés
nél. LőrinczK. — Keheteges : kehes Tsz. — Heveteges : meleg SzD. 
Idegen helyekrül darvak-is megh-térnek, heveteges helyrül másova 
készülnek (Liszti: Mars.). — Permeteg v. permet v. permé v. per-
mete; permézik, permetezik Lőrincznél. — Csajbataq és gajbatag: 
kolontos, féleszű, hígvelejű Nyr. IV. 378. VI. 524. Talán kapcso
latban van gajbatag balgataggal, ül. bolygataggal és csajbatag csaj-
vadék-ksA! 

Mennyi változáson, romláson mehettek végig ezen szavak, 
míg a mai alakjukat nyerték! A sok elemezhetetlen s nagyon is el
térő jellemű tájszó bizonyítja, hogy az atag, -eteg végű szóknak 
sokfélesége megzavarta a népnek nyelvérzékét, mely végre értelem 
és következetesség nélkül alkalmazta a tetszetős képzőt. 

Az -atag -eteg végű szók a nyelvújítók figyelmét is magukra 
vonták. Az újabbkori nyelv azonban az -atag, -eteg végzetben egy-



EGY ÉRDEKES KÉPZŐ. 423 

séges képzőt érez, meJylyel néhány főnevet is képzett, minők: zu
hatag (der Wasserfall), suhatag (der Wasserechoss), forgatag (der 
Wirbel). Az -atag, -eteg azonban főképen melléknévképzö s mint 
ilyen több nagyon szép szavunk létrejöttét tette lehetővé. Ilyenek: 
omlatag, bomlatag, dóíeteg, porlatag, csüggeteg. Ez az -atag, -eteg 
képző rokon jelentésű az -ekony képzővel. 

Mivel az -atag, -eteg képző ma egységes képzőként él nyel
vünkben, az oly képzések, mint olvatag, hamvatag, szenveteg, sor-
vatag, sápatag a nyelv szellemével ellenkezőknek tünnek : fel előt
tünk; ezen képzésekben az alapszó megcsonkitását érezzük. A gyer
meteg, álmatag-féle képzések meg a még kevésbbé finom nyelv
érzéket is sértik. 

Az -atag, -eteg képző történetéből a hosszas fejlődésnek csak 
egyes fokait mutatja fel a NySz., de ezek is elégségesek, hogy a 
képzőnek viszontagságos sorsáról magunknak képet alkossunk. 
Eendkívül nagy jelentősége van a NySznak képzőink történetének 
megírására, s azt hiszem, sok elfogadott elméletet fognak meg
dönteni a NySz. adatai. 

PAP FERENCZ. 

Gabelentz nézetei az iskolai fordításról. G. erősen elitéi 
mindenféle fordítást idegenből honira, vagy pláne honiból idegenbe 
mert ez hosszadalmas és kínos útja a léleknek, s helyette inkább az 
egyenest idegenül való gondolkodást kívánja megkíséreltetni. Panasz
kodik a visszaélések ellen, hogy az idegen nyelv tanítása alatt sokat 
figyelmeztetjük az ifjút anyanyelvére, pedig mentül többet emlékeztet
jük a hazaira, annál nehezebben rázza le ennek igáját és annál bajosab
ban élheti bele magát az új világba. Még az is hiba, ha az idegen nyelv
tan a hazainak formájában van megírva, pl. ha sequor a németországi 
latin nyelvtanokban a dativus esete alatt áll. 

Természetesen bármily őszintén igazat adunk is G.-nek az idegen 
nyelvek, főkép a beszélés végett tanított modern nyelvek szempontjá
ból, mégis nagy megfontolni való marad nálunk, hol a latin órán is a ma
gyar nyelv elsajátíttatására kell fordítanunk figyelmünket, hogy szabad-e 
főkép oly nyelvekben, melyekben a gondolkodást el nem érheti a tanuló, 
ezen délibábos czélért elvetnünk azt a hasznot, melyet a magyar nyelv
nek nyújt a s z ó b e l i f o r d í t á s gyakorlása. Az í r á s b e l i e k eltör
lésére nézve mindenesetre megkönnyíthetné egy ily hivatott szakférfi 
véleménye azoknak lelkiismeretét, kiktől a gyakorlati rendelkezés függ.*) 

KALMÁR ELEK. 

*) Igen érdekes vita folyt e kérdésről Theisz Gyula és Schack Béla 
közt a Tanáregyesületi Közlöny tavali, XXVI. évfolyamában. S. Zs. 



A torok nők nyelve és költészete. 

Alig van rá példa a népek történetében, hogy nyelveik annyi
képen fejlődtek volna, mint a török népeknél. Már a szeldsuki kor
ban volt egy irodalmi, s ettől teljesen függetlenül fejlődő népnyelv^ 
és e ketté szakadása az alapjában egyazon nyelvnek átszállott a 
törökökre, a szeldsuki népek közvetlen utódaira. E kettéválasztás 
első sorban vallási okokra vezethető vissza. A muhammedánizmus-
nak az arab lett a szent nyelve és az igaz hitre tért népek megany-
nyija mindenek előtt ide fordult. Vallásukat arab nyelven tanul
ták, Allához csakis e nyelven fordulhattak és idők folyamán a 
megértett és megértelmesedett arab szók átvándoroltak az ő pro
fán anyanyelvükbe. Ez idegen elemek választékosabbá, művel
tebbé tették az ő póriasnak látszó beszédjüket. Es e hatás oly 
erőssé fejlődött az idők folyamán, az arab elemek száma annyira 
megerősödött, hogy az írás nem tudó nem is érthette meg többé, 
így támadt az irodalmi nyelv, melynek az volt egyedüli jellem
zője, hogy több volt benne az arab, mint a török kifejezés ós hogy 
megértésére első sorban az arab nyelv tudása vált szükségessé. 
A török nyelvnek ez arabosító korszaka egész e század közepéig 
tartott, és csak a hatvanas években támadt némi reactió, mely 
eddigelé is nagy eredményeket ért el. Az idegen elemek mind
inkább gyérülnek és a nagyszámban meghonosodott arab szók 
közül csakis azok nyerhettek török polgárjogot, melyek vagy alak, 
vagy tartalom tekintetében elváltoztak. A mürekkeb szó pl. az arah 
nyelvben ,összetett, összevegyített valamit' jelent, és mint ilyen a 
török nyelvben ismeretlen. A török azonban a ,tenta' megjelölé
sére kezdte használni és eme jelentésében török szóvá lett. Százá
val sorolhatnék fel az ehhez hasonló példákat. 

Az arab nyelven kívül a perzsának, főleg mint a költészet 
nyelvének, szintén nagy hatása volt a török irodalmi nyelv átala
kulására. Mint szintén a muhammedán nyelvek egyike, csakhamar 
elkerült a török tudományossághoz és oly nagy volt egyidőben az 
uralma, hogy a ki perzsául nem tudott, az nem is ment írástudá 
számba. Főleg az írók meg a költők osztályában. Századokon át 
élősködtek a török poéták a perzsa költészet rózsás kertjében és a. 
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török költök legkiválóbb alkotásai ép azok a munkák, melyeket 
perzsa eredetiből fordítottak, vagy dolgoztak át. Oly nagy volt a 
perzsa költészetnek a hatása, hogy alóla még a népnyelv, főleg 
pedig a népköltészet sem zárkózhatott el. Azok a nagyszámú perzsa 
népkönyvek és népregények, melyek főleg török fordításaik révén 
ismeretesek, eljutottak a nép közzé és századokon át képezték a 
törökök szellemi táplálékát. A török szókincsre azonban kevesebb 
hatással volt a nyelv, és a mi megmaradt benne, az meg is törö-
kösödött. 

így vált ujabb időkben egyre szűkebbé az a távolság, mely 
az irodalmi nyelvet a nép nyelvétől elválasztotta. A népnyelvnek 
az irodalmi nyelvtől való különbözősége ma nem nyilatkozik any-
nyira a szókincsben, mint annak előtte. És itt kell rátérnünk arra 
a jelenségre, melyet dolgozatunk tárgyának választottunk. Ertem 
a török nők nyelvét, illetőleg költészetét. 

Bármily különösnek tessék is, a török nőknek külön nyelvi 
életük és ezzel összefüggésben külön költészetük is van. Es ez a 
jelenség társadalmi helyzetükből, a férfiaktól való elzárkózottságuk-
ból magyarázható meg. Gyermekéveiket a háremben, vagyis a női 
lakosztályban töltik el, hol tudvalevőleg férfiember, akár idegen, 
akár családbeli, meg nem fordul. Még kevésbé ismerik a férfitársa
ságot, sőt bizonyos szégyenkező félelemmel kerülik azt a helyet is, 
a hol férfiak megfordulhatnak. A muhammedán nők egymásra van
nak utalva, lány a lánytársaságra, asszony az asszonyéra és bizo
nyára ők volnának a legszerencsétlenebb teremtések, ha férfitársa
ságba kényszerítenek őket. Mert a maguk jószántából rá nem 
vetemednének ugyan soha. Ily körülmények közt ép nem vehető 
csodaszámba, ha számos oly szólás és kifejezés járatos köztük, 
melyek férfiak között ismeretlenek maradnak. Hisz férfiakkal, még 
a lány az atyjával vagy fiútestvéreivel és a nő férjével is csak rit
kán érintkeznek és így alig van alkalmuk azzal a fogalomkörrel 
megismerkedni, azt a beszédanyagot és módot eltanulni, melyet a 
nagyvilággal érintkező férfiak eltanulnak. Nemcsak hagyományos 
szólásaik és szókincsük, nemcsak lányról-lányra szálló kifejezéseik 
és közmondásaik vannak, hanem mondatalkotásaikba is becsúszott 
itt-ott oly sajátosság, mely a férfi- vagyis a köznyelvben ismeretlen. 
Innen van, hogy nyelvükben sok az ósdi, a köznyelvben már el
avult kifejezés, és hogy beszédjüket népies zamatosság, keresetlen 
üdeség és nyelvtisztaság jellemzi. Idegen szót aránylag keveset 
használnak és a mi arab és perzsa elem hozzájuk furakodott, 
annak nemzeti formát adtak, vagyis nyelvük szellemében átalakí
tották. A rütbe szó például, mely fokot, rangfokozatot jelent, az ő 
szájukban rüppe-nek hangzik. Pl. kodsam rüppe almié ,férjem elő
léptetésben részesült', dicsekednek el egymásnak. Ily hangalaki 
elváltozások, főleg az idegen eredetű, arab és perzsa, avagy euró-
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pai szókon fordulnak elő. Egy perai nagy divatüzletnek Bon mar
éké a neve. A török nők, kiknek gyakran van ez üzletben bevásá
rolni valójuk, következetesen burnbarsá-n&k nevezik. A merkum 
arab eredetű szó ,megboldogult'-at jelent, a nők ajkán mehrum-
nak hangzik, noha a szó a közéletben is a használatosabbak közzé 
tartozik. A vefat szó ,meghalást, kimúlást' jelent, a nők előtt 
mefat alakjában ismeretes. Szóval, olyformán változtatnak a szó
alakon, a hogy a nép teszi a meg nem értett, vagy félreismert 
szókkal, ós e tekintetben ezek dialektikus elváltozásoknak tekint
hetők. Annál jogosabban nevezhetjük el ennek, mert műveltségi 
fokuk, a nagy többségé legalább, a népi fokon áll és így mind a 
kettőnél ugyanazok a lelki okok működtek közre. 

Sokkal fontosabbak azok a szavak, melyeket a török nők 
nyelve a török szókincs részére megőrzött. Számos oly szavaik és 
szólásaik vannak, melyeket csakis maguk közt használnak és a fér
fiak előtt is csak annyiban ismeretesek, hogy itt-ott gyermekeiktől 
elhallják. Haj haspa haj, korholó és feddő kifejezés, a férfiak előtt 
ismeretlen. Különösen jellemző a török asszonyok beszédjében a 
csodálkozó és valamin megütköző á szócska használata. Rendesen 
a mondat elé teszik e szócskát, ha meglepetésüket akarják vele 
kifejezni és igen sokszor egymagában is használják. Ha férfi-szem 
túlságos merészséggel tapad rájuk, á felkiáltással botránkoznak 
meg rajta. Néha, ha tömegesebben vannak együtt, valósággal 
rémületbe hozzák az embert á-zásukkal. — Ugyancsak jellemzetes 
az e-mi kérdő szócska használata, mely a férfiak dejil-mi (nem-é), 
öjle-mi (így-e)-jenek a megfelelője. Az e-mi, melyet rendesen a 
mondat befejeztével használnak, az eji-mi (jó-e) összevonásából 
keletkezett. 

A nyelvi életen kívül igen figyelemreméltó még a török nők 
költészete is. Nem mintha külön népdalaik, vagy külön népmeséik 
volnának, hanem a férfiakétól elkülönített életüknél fogva szellemi 
életüknek nem egy oly megnyilatkozása van, mely a népi költé
szetnek egy-egy különös faját teremtette meg náluk. Szokásaik
ban sok oly emléket és hagyományt őriztek meg, melyeknek 
főleg a folklorista venné nagy hasznát. Es mind e szokások kere
tébe nyelvi sajátosságok is fűződtek, melyek majd megmagyaráz
zák, majd kiegészítik egymást. így pl. a lousa (gyermekágy) ideje
kor szokásban van, hogy a gyermekágyas asszonyt piros színnel 
védik meg az ártalmas szellemek ellen. Piros szalagot kötnek a 
fejkötőjére, a gyermek bölcsőjet piros szalagokkal díszítik fel, és 
főleg az első hét napon egy pillanatig se hagyják magára, hogy 
al basmasin ,a piros meg ne ártson neki'. Ha magára hagyják és 
elveszti az eszméletét, azt mondják róla al basti ,a piros megártott 
neki, elnyomta'. Az aZ-on kívül, mely nyilvánvaló, hogy ártalmas 
szellemet jelent, szerepel még &jediler,hetek, hét szellem', továbbá 
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a kirklar ,a, negyven szellem', szintén a gyerekágyas asszonyok 
megrontói. És megannyiszor versekkel, mondásokkal védekeznek 
a rosszak ellen és e versek s e mondások közöttük termettek és 
közöttük élnek. 

Ilyen módon találhatni náluk a női élet legkülönbözőbb 
helyzetére illő nyelvi megnyilatkozásokat. A legérdekesebbek 
egyike a jövendőmondás ama faja, mely négysoros kis versekkel 
van összefüggésbe hozva. Majdnem mindegyik családnál van a 
háremnek, vagyis az asszonynépnek egy dalzacskója (máni tor-
hasi), melyben külön papirdarabkákra írt négysoros versek van
nak összegyűjtve. E versek tartalma az élet legkülönbözőbb viszo
nyaira vonatkozik és egy bizonyos ünnepnapkor (Hidrelez napján) 
összegyűlnek az asszonyok egy udvarban és e dalzacskót elássák 
egy rózsabokor alá. Másnapra ismét megjelennek, a dalokat kiás
sák és egy bekötött szemű lánynyal egyenkint kihúzatják a ver
seket. Mindegyik versre, mielőtt még elénekelnék, egy egy asszony 
vagy lány jelentkezik, és olyan lesz a jövendője, a milyent a kihú
zott vers mond neki. E dalokból közöltem már néhány százat 
török népköltési gyűjteményemben és itt csak pótlólag említek 
fel még néhányat, melyeket ez esztendő nyarán jegyezgettem össze a 
török főváros szomszédságában, a Herczeg-szigetek legnagyobbikán, 
Büjük-adá-hsua.. Egy török család körében töltöttem el néhány 
napot, és bő alkalmam lévén nők társaságában is részt venni, 
igyekeztem e nem mindenkinek és nem mindennap kínálkozó 
alkalmat tanulmányaim érdekében felhasználni. Az össze jegyzett 
anyagot egy már éltesebb nőnek köszönhetem, a nálunk sem 
ismeretlen Nigjár Hanim anyjának. Emlékezetéből szedte elő e 
verseket és el-elmerengve fiatal korán, úgy dúdolgatta el ismét 
előttem. És mert tisztán a nők népköltészete, ide igtatom őket, 
eredeti alakjukban és szószerinti fordításukban. E négysoros dalok
nak máni, vagyis gondolatvers a nevük. 

1. 
Bort ittam a korsóból, 
enyém vagy te régóta; 
Egyiptom szultánja legyen, 
a ki téged szeretőmmé (baráttá) tett. 

Bülbül tasda ne gezer, Fülemüle a kövön mit keres (sétál), 
kalem kasda ne gezer; toll (alak) a szemöldökön mit keres; 
jari vefasiz olaniri a kinek hűtlen a szeretője, 
akli basta ne gezer. annak fejében az ész mit keres. 

Sarab ictim testiden 
sen benim-sin eskiden ; 
Misira sultan olsun, 
seni bana dóst éden. 
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3. 
Bülbül ufagik kus-tur, 
seherde ötüsü hos-tur ; 
jeri gökü jaradan, 
beni jare kavustur. 

Sarabi tastan cikar, 
kjahkülü festen cikar ; 
hakikatli jar isen, 
gel beni jastan cikar. 

Fülemüle kicsinyke madár, 
reggelte szép a dalolása; 
földet, eget megteremtő, 
hozz össze a rózsámmal. 

4. 
Vedd ki a bort az edényből, 
hajad vedd ki a fez alól; 
ha igazságos szerető vagy, 
jöjj és végy ki a gyászból. 

Cibuk uzun tütün az, 
jardan cektijim férj az ; 
jana'énda gül acmis, 
japra'ina beni jaz. 

Bugün basim seme dir, 
gülmek benim neme dir; 
bazirgjan mali gibi, 
derdim güme güme dir. 

Su da daladi beni, 

gören aladi beni; 
dejme zingir kjar etmez, 
gönül baladi beni. 

Bülbül-üm bcCi gezerim 
megnun-um da'i gezerim 
jedi jerden jaram var 
daha ben sa gezerim. 

Su akup durula^ak, 
akarok jorulagak ; 
jarim hakk divaninde 
ettijin sorulajak. 

Hosszú a pipaszár, kevés a dohány^ 
kín az, a mit szeretőmtől szenved-
rózsa nyíllott az arczán, [tem; 
levelére engem írj oda. 

6. 
Ma zavaros a fejem, 
mit érek a nevetéssel ; 
mint a kereskedő portékája, 
úgy van a fájdalmam felhalmo

zódva. 

7. 
Ez a hegy ártott meg nekem (ége

tett), 
a ki meglátott, megsiratott engem ; 
bárminő láncz nem teszi meg, 
szív kötött meg engem. 

Fülemüle vagyok, a kertet járom, 
Medsnun vagyok, a hegyet járom; 
hét helyen van sebem, 
és mégis a világon élek (elevenen, 

járok). 

9. 
A víz folyik, majd megáll, 
folyásában majd elfárad; 
rózsám Isten-itéletkor 
tettidet kérdőre vonják. 
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10.. 
Oökte jildiz jilrijor, 
g'ózüm jari görijor • 
dajanilir sej dejil, 
mevlam sabri verijor. 

Aj isik-tir isik, 
tepsi dolusu kasik; 
annesi behude töjler, 
kizgazi bana asik. 

Gönül verdim bir güle, 
döndúm garib bülbüle; 
vaz gecemem o jardan, 
söz söjleme nafile. 

Askinla mej icerim, 
süzüp süzüp gecerim ; 
gecersemde kendimden, 
sanma senden gecerim. 

Elma sajdum jijen jok, 
ne dir halin dijen jok ; 
gönül atesden g'ómlek, 
özenen cok gijen jok. 

Sárada jürijorum, 
kendimi jorijorum; 
jakagaksan iste jak, 
karsinda durijorum. 

Bu cile dir dolagak, 
istedijin olajak; 
elem cekme a kuzum, 
kismet seni bulagak. 

Su da'in döngeli var, 
janinda engeli var; 
bana jardan gec derler, 
yöjnümün cengeli var. 

Égen sétál a csillag, 
szemem a szeretőt látja; 
ki nem birhatni tovább, 
Isten majd ad türelmet. 

11. 
Fénylő a hold fénylő, 
tele tepsi kanállal; 
hiába beszél az anyja, 
szerelmes belém a lánya. 

12. 
Megszerettem egy rózsát, [tem; 
hontalan (idegen) fülemülévé let-
nem mondhatok le ama lányról, 
mindhiába, ne is beszélj. 

13. 
Szerelmet és bort iszom, 
hörpintgetvén enyészek ; 
ha pusztulok is magam miatt, 
azt ne hidd hogy te miattad. 

14. 
Almát hámoztam, nincs a ki egye, 
nincs a ki kérdezné a bajomat; 
tüzes ing a szív, 
sokan emlegetik de kevesen öltik fel. 

15. 
Sivatagon járok-kelek, 
magamat elfárasztom; 
ha szerelemre akarsz gerjeszteni, 
íme gerjeszsz (égess), 
átellenedben állok. 

16. 
A sors ez, be fog teljesedni, 
meg lesz az, a mit kívánsz ; 
sohse aggódj bárányom, 
a kiszmet (sors) majd rád talál. 

17. 
Ezen a hegyen noszpolya van, 
mellette az akadály; [rózsámat, 
azt mondják nekem, hagyjam oda 
a szívemnek horgonya van. 
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18. 
Bülbülüm güle gider, Fülemülém jó kedvvel megy, 
göz jaéin sile gider; könnyeit törülgetve megy; 
göniil bende temelli dir, gyökerestül bennem a szívem, 
mahsere bile gider. még a túlvilágra is velem megy. 

19. 
Kirmizi elmaji deldim, Piros almát ketté szeltem, 
cakimi güle aildim; késem a rózsához kentem ; 
ben o jardan ajrilali, mióta elváltam attól a lánytól, 
janildbn bile güldüm. tévedésből ha nevettem. 

20. 
Gözlerimin adeti dir, Szemeimnek az a szokása, 
dajma gözler güzeli; hogy mindig a szépet szemléli; 
gözlerimin hatiricün, szememnek hogy kedve teljék, 
ben severim güzeli. csak a szépet szeretem. 

Ez utóbbi négysoros vers, ha alakra nem is, de tartalomra 
nézve különbözik az előbbiektől. Míg a fentebbiek egészen népdal-
szerüek és a fájó szerelemről szólnak, addig ez utóbbiban inkább a 
szójátékon és az ügyes rárímelésben van a fősúly. És itt lesz alkal
munk rátérni azokra a négy, néha hatsoros versikékre, a melyek a 
török nők körében ladesli máni, vagyis szójátékos versek néven 
ismeretesek. Ugyanazon alakú, de különböző jelentésű szók, néha 
párosával is, kerülnek a verssorok végére és mint puszta rímjáték 
gyönyörködtetik a hallgatókat. Ezek a szójátékos dalok a török 
nők legkedveltebb mulatsága. A tartalom a rímek mellett lényeg
telen, fődolog, hogy két-három szótagból álló szóra tiszta rímeket 
mondhassanak. Elvonják például ezt az értelmetlen rímalakot: 
cineden. És következik rá az első sor: 
,Kismet aldim tan éden' Kiszmetemet egy darabból vettem. 

Utána a vers befejező két sora, melyek utóbbija szintén az 
aneden-Ye rárímelő szónak kell lenni: 
yUcm-a'i kustan aldim, Repülést madártól tanultam, 
janma'i pervaneden, az elégést meg a pillangótól. 

Ilyenformán képződnek e versek, és ha négysorosok, kettő
nek a ríme fedi egymást; ha pedig hatsorosak, akkor három szó
nak kell egyazon formán hangzani. 

Hadd álljon ezekből is némi mutatvány: 

1. 
Gége balar. Éjjel kötöz. 
goskun sular ge$e balar; Az áradó vizek éjjel folynak; 
jar beni gündüz vurdu, rózsám engem nappal sebesített 
jaremi gef}e balar. sebemet éjjel kötözi. [meg, 
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Ujanmajor, 
ujujor ujanmajor ; 
ikimiz bir aska diistük, 
ben jandim o janmajor. 

Nem ébred fel, 
felébred, fel nem ébred ; 
ketten estünk szerelembe, 
én beleégtem, ő nem ég. 

Georgiái vagyok, arab vagyok. 
A mióta e szerelembe estem, 
lábaknak pora lettem; 
ne vessétek szememre testvérek, 
sziv nyomorékja vagyok. 

4. 

-rabi-jim, 
gür^i-jim arabi-jim. 
Ben bu aska düseli, 
ajaklar turabi-jim, 
ajblamajin kardaslar, 
ben gönül harabi-jim. 

Güle güle. 
Su gelir liile lüle ; 
jar üstüme jar sevmis, 
bajíldim güle güle ; 
bahtina hoppá cikti, 
kullansin güle güle. 

A rímelő szók kétértelműsége sokszor el is marad, és csak 
annyival is beéri, ha a rímek egy és ugyanazon szókból állanak. 
Mint pl. a következőben: 
Göderim kör olajdi, 
görmejejdim seni jar ; 
tende janim dururken, 
ele vermem seni jar. 

Nevetve nevetve (vigan, jókedvvel). 
Jön a víz sugarakban; 
rózsám kivülem mást szeretett, 
elájultam nagy vígan; 
szerencséjére bolond volt, 
éljen vele nagy vígan. 

Bár szemeim megvakultak volna, 
hogy meg ne láttalak volna lányka; 
míg testben van a lelkem, 
másnak át nem engedlek lányka. 

Ha hat sorból áll a vers, akkor a rímeket kifejező két szó 
elseje csak részben rímel, az utolsó szótagjával. Például: 
Ask-u sevda rekenler, 
olur kahraman jarim ; 
gözlerin ahu gibi, 
kaslarin keman jarim; 
ne zeman olagaksin, 
derdime derman jarim. 

A szerelmes szenvedélyes, 
hőssé lesz, óh leányka; 
szemed olyan mint az őzé, 
szemöldököd mint az ív, óh lányka ; 
mikor leszel már végtére 
bajomnak gyógyítója, óh leányka. 

Ezúttal ennyit válogattam össze, hogy a török nők nyelvét 
és költészetét, ha halvány vonásokban is, jellemezzem. Anyagom 
szótári feldolgozását más alkalomra hagyván, csak mutatványokra 
szorítkoztam és ezeknek is versekbe foglalt részére. A dialektikus 
külömbség ezekből is kitűnik és egyaránt hasznára válhatik a 
nyelvésznek is, a folkloristának is. 

Dr. KUNOS IGNÁCZ. 



Altáji elemek a szláv nyelvekben. 
Asbóth Oszkár «A szláv szók a magyar nyelvben» czímű 

tanulságos akadémiai székfoglaló értekezésében külön fejezetet 
szentel «Miklosich s a magyar nyelvészek* nézeteltéréseinek, mely
ben Halászt s magamat egybefogva Thury Józseffel és Vámbéry-
val tévedéseinket bizonyítja. Az a részlet, melyben velem számol, 
nyelvészeink azon «hibájának» kimutatására törekszik,hogy «nem 
ismervén a szláv nyelveket, föltették, hogy a magyar szó az ere
deti s hogy az ment át a szláv nyelvekbe, nem megfordítva)). Tör
ténik pedig ennek igazolása azon czikkem révén, melylyel a déli 
szláv nyelvek magyar elemeinek tárgyalása közben a magyar lapú 
és szláv lopu%, lopuh «klette» szók viszonyát igyekeztem tisztázni. 
Nézetem e kérdésről a következő volt (NyKözl. XVII, 80.): a lapú 
eredeti magyar szó, nem szláv, mint Miki. hiszi; mert 1. meg van 
szócsaládja a magy. lap «blatt», székely-csángó lapi «baumblatt, 
krautblatto szókban s ugor nyelvekbeli megfelelőikben (vog. lüptci 
«levól» stb. 1. MUSz.); — 2. alaki szempontból a lapú szláv ere
dete ellen vall azon tény, hogy minden egyéb esetben a szláv szó
végi ;/-nak megmaradt nyoma a magyarban, míg a lapú-nál sem 
nyelvemlékek, sem nyelvjárások lapuhok, lapuhot-íéle alakok nem 
igazolnak (v. ö. ellenben: méh: szl. méhü, moh: mühü, pötroh : 
or. potro% stb.; sőt eredeti szavakban is : méh : méhecske, éh : éhes, 

Juh: juhot stb.). Az tehát, hogy a déli szláv nyelvekben, de meg 
az oroszban és lengyelben is vannak hasonló alakok, n e m l e h e t 
m á s , m i n t u g o r n y e l v e k n e k , t a l á n é p e n a m a g y a r 
n a k h a t á s a . 

B nézetem ellen Ásbóth mindenelőtt «tévedésem» mentsé
géül azt hozza fel, hogy Miki. «Etymologisches Wörterbuch»-ja 
még akkor nem jelent meg. Ezt a jóakaró védelmet meg kell 
köszönnöm; mert Miki. nélkül is ismertem e szó elterjedését 
a szlávságban, idéztem pl. lengyel, orosz s rutén alakjait, me
lyekre Miki. nem utal s általában fölhasználtam munkámban a 
számomra hozzáférhető volt összes forrásokat, többek közt régi 
délszláv szótárakat is, mint Belostenec, Habdelic, Jambressich, 
J. Mikalja munkáit, melyekre az olvasó gyakran talál hivatko
zásokat. 
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E mentségem után következnek az ellenokok, melyeket rövi
den a következőkben foglalhatunk össze : 1. «A lapú szó jelenté
sében nem rejlik valami magyar specialitás, mint a huszár, csárdás 
s több efféle, mi érthetővé tenné azt a szokatlan tüneményt, hogy 
átmenjen s elterjedjen valamennyi szláv nyelvben. A laput csak 
ismerték a szlávok, a kik bizony nem lóhátról nézték a természe
tet ; ha tehát egy szláv törzs át is vette volna a magyar szót, 
éppenséggel nem valószínű, hogy ez tovább terjedt volna a szom
széd törzshöz, tovább-tovább, míg csak el nem jut egész Orosz
ország legészakibb vidékére*. — 2. Nem lehet föltennünk, hogy 
egy magyar szó külömböző ponton hatolván a szlávságba, min
denütt -uch képzővel gyarapúlt volna. — 3. A szláv lopuch a ma
gyarba jutva a borjú, hattyú, gyapjú stb. analógiájára végzete h-}Áb 
végkép elvesztette, minek másik «biztos esete az ószlovén pUhü-
ból lett pele szavunk.» 

Ez utóbbi «biztos esetnek» bizonyító értékét azonnal tönkre 
teszi A. folytatólagos megjegyzésével, mely szerint a Nyelvtörté
neti szótárban még peleh, pelyeh és a hangátvetés következtében 
keletkezett pöhöly alakot találunk ! Tehát nincs egyetlen egy példa 
sem, melylyel ily h-nak nyomtalan elenyésztét igazolni lehetne. 

Nyomósabb ellenokok ennél az előbb idézettek, melyeknek 
mérlegelésénél azonban számot kell vetnünk a következőkkel: 

Ibn Roszta, IX. századbeli arab földrajzíró följegyzi a «mads-
garokrób, hogy «ők minden szomszéd szlavón uralkodnak, nehéz 
adót vetnek rájuk s úgy bánnak velük, mint hadi foglyokkal.') Ez 
a történeti följegyzés mindenesetre bizonyít annyit, hogy a ma
gyarok, valamint a velük szövetségben, illetőleg érintkezésben 
állott ugor és török népek közvetetlen határosai voltak a szlávok-
nak s kulturösszeköttetésben voltak velük jóval előbb, mintsem 
mai hazájuk felé közeledtek. Meglepő világossággal igazolják e 
tényt egyes közszláv műveHségszók is, melyeken félreismerhetet
lenül tűnik fel annak bélyege, hogy magyarféle ugor, illetőleg 
török (ó-csuvas) nép révén terjedtek el. Álljanak itt példákul ezek 
közül a következők: 

A b i k a szónak megfelelői el vannak terjedve az egész szláv-
ságban, ilyenek jelesen: ószl. bykü «taurus», újszlov., bolg., szerb 
bik, cseh byk, lengyel, orosz, szerb, rutén byk. Miklosich azt 
jegyzi meg e szóért, hogy «onomatopoeon»; de meg van az egész 
törökségben : buka, buga, altáji tatár pukha, puga, sőt innen túl a 
mongolban: bukha, burjét buku, baya s a tunguzban büka «stier». 
Kétségtelen, hogy a szláv bykü e köztörök alak mása, de honnan 
ered az első szótag magánhangzójában mutatkozó hangmélyedés, 
mely semmiképpen sem szláv hangváltoztató hajlandóság? Ha 
végig nézzük a magyar nyelv ó-török elemeit, azok között igen 
gyakran találkozunk e jelenséggel s találkozunk vele a mai csu-
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vasban is, szemben az egész törökséggel, pl. magy. tinó : csuvas 
tina, köztör. dana, tana | magy. disznó: csuv. sisna, köztör. tonuz, 
donuz | magy. csikó : csuv. tíya, mong. daya j magy. tiló: csuv.: 
tilé, tatár talké | magy. ír-: csuv. sir-, köztör. jaz- j magy. csihol- : 
csuv. ti%-, köztör. cak- | magy. szirony (festett bőr): csuv. séran, 
tat. során stb. (1. Ethnographia IV. 179. 1.). Mi bizonyosabb tehát, 
minthggy a szláv bykü «magyar-török» (nevezzük így azt az ó-csu-
vas-féle nyelvet) réven jött kulturszó? 

A «ha rcsá» -nak szláv nevei: újszlov., bolg., szerb som; 
cseh, lengyel sum, rutén sóm, sum, orosz som, melyekkel egyeznek 
ószlov. somü «mugil», litván samas, lett sams (Miki.) Ezen alakok
nak megfelelőleg van a csuvasban sojém «harcsa», mely nagy alaki 
és jelentésbeli egyezés csak nem lehet merő véletlen műve. Ámde 
ez a csuvas szó határozottan eredeti, mert szabályos változása a 
tatár jajim, jajin, kirgiz jajin («harcsa») alakoknak a szókezdőnek 
oly megfelelésével, minőt a magy. szél, szérű, szőllő, szűcs, süveg 
és sajt szók csuvas másain is észlelünk. Nyilvánvaló tehát, hogy a 
szláv som ismét csak magyar-török réven került kulturszó lehet. 

A «v idra» másai a szlávságban s egyéb indogermán nyel
vekben: ószlov. vydra, újszlov., szerb, tót, bolgár vidra, cseh 
vydra, lengyel wydra \ szorb vudra, hudra || litván udra, lett üdrs, 
óporosz odro || ófeln. ottar, középfelném. otter, angolszász otor, 
ónord otr, svéd utter || görög SSpa, ődpoq «wasserschlange» || zend 
udra, szanszkrit udra «otter». Ezekkel kétségtelenül egybetartozó 
alakok: ójsz.-osztj. vondér, ondér, déli osztj. vándér «vidra » | éjsz. 
vog. vontért, lozvai vantért, kondai vcfntért, pelimi vaudért, tavdai 
vqntérat id. || zürj. vurd «flussotter», vurdis «ratte, maulwurfw | 
votj. wad«vidra» || csuvas odor «moschusratte». Bizonyos, hogy 
az ugor szók nem lehetnek a szláv megfelelők átvételei; mert: 
1. a szláv (orosz) i, i a vogul-osztjákban nem lesz sohasem a, o-féle 
hangzóvá; — 2. az nd mássalhangzó-csoport ama nyelvekben ere
deti, mely feltűnik a legtávolabbi rokon nyelvekben is (pl. vog.-
osztj. lunt «lúd» : finn lintu «madár» ; vog.-osztj. yant «had» : finn 
kunta «gesammtheit»; vog. sorszámnév -nt, és frequ. -nt képző 
ugyanígy a finnben); — a vogul éz osztják szó egy ritka képzőt 
tüntet fel (v. ö. magy. nyuszt, nyest, evet és nőstény), mely idegen 
szóhoz nem csatlakozik; — 4. idegen szók -a végzete a vog.-oszt-
jákban nem szokott elenyészni. Ezekkel szemben feltűnő a szláv 
vydra, vidra alakban ismét az első szótag szokatlan hangzója szem
ben pl. a zend és szanszkrit udra alakkal. Félrehagyva egyelőre az 
iráni és ind s másrészről az ugor alakok egymáshoz való viszonyá
nak kutatását, annyit bizonyosnak gondolhatunk, hogy a szlár 
alakok ugor nyelvterületről magyar, vagy török-magyar úton 
kerültek. 

A «viza» szláv megfelelőit az újszlov., tót viza, lengyel wu, 

$ 
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cseh vyz, vyza, kisorosz viz, vtzina (Miki.) s a velük egyező ófel-
ném. hüso, svéd hűsen s mai német hause, hausen szókat Asbóth 
is «ugor eredetü»-nek jelzi (34. 1.), bár e véleményét meg nem 
okolja. Mint az osztj. vondér a szláv vydra hangalakjaihoz, úgy 
viszonylanak a szláv vyza-éhoz az éjsz.-osztj. vung, vas, uns, us 
«coregonus nelma», déli osztj. unó id. | éjsz.-vog. üns, üs, lozvai 
us, kondai us, tavdai os\ zürj. wj, uc id. V. ö. a magánhangzó vég
zetre nézve : magy. keszeg és keszege, sőreg és sőröge, sügér és sügre, 
ip és ipa, nap és napa stb. 

Tehát, noha «nem lóhátról nézték a szlávok a természetet)), 
megtörtént mégis, hogy egyes, különösen természetrajzi műszavu
kat épen magyarféle (ugor, vagy törökfaju) néptől szerezték. S hogy 
a szláv lopuch is ezek közé tartozik, kétségtelenné teszik a követ
kező adatok: pelimi vog. lupénk jianyniHHK't («klettenstrauch», 
alkalmazva a széles, kerek levelű vizi tökre is), melynek tovább
képzése: tavdai vog. lapkhén JianyniKa, és zürj. lapkan «teichrose 
(nuphar luteum)». A pelimi lapénk megmagyarázza a magy. lapú 
végzetét, mely ép olyan, mint a hattyú, lassú, tapló szavaké, szem
ben az azonos jelentésű éjsz.-vog. yatén, kondai vog. loaséy, éjsz.-
vog. taplé% szókóval. De megmagyarázza ugyanazon alak a szláv 
lopuch végzetét is, mely nem a szláv -uch képző, hanem a magyar 
<á-nak megfelelő eredetibb hangzás; úgy hogy az egész szó 
ó m a g y a r n y e l v e m l é k n e k tekinthető, minőt talán a üzetes 
kutatás még többet is fog találhatni a szláv kúlturszavak közt. 

MUNKÁCSI BERNÁT. 

Finn nyelvemlékek. Egy becses új kötet jutott kezünkhöz Finn
országból épen füzetünk zárta előtt. Első köteta egy fontos gyűjtemény
nek, melyet Setald Emil indítványára a Finn Irodalmi Társaság indított 
meg. Czélja ugyanaz, a mi a Nyelvemléktárnak, de külseje sokkal dísze
sebb. A gyűjteménynek czíme: Monumenta linguae Fennicae. Suomen 
kielen muistomerkkeja. Az első kötetnek külön czíme : Manuale et Mis-
sale Episcopi Michaelis Agricolae, Mikael Agricolan Kdsikirja ja 
Messu. Közzétették Setald és Wiklund. — AgricoJa püspök vallásos 
tárgyú munkái a legrégibb fönmaradt finn könyvek s ezeket nemcsak a 
nyomtatványok, hanem az eredeti kéziratok fölhasználásával (a legelső 
1546-ból való) tették közzé a legpontosabb kritikai kiadásban. Nekünk e 
gyűjtemény annyival becsesebb, mert eddig a régibb finn irodalomból 
úgyszólván semmi sem volt kezünk ügyében. — A megjelent kötet nagy 
8r. XLVI+249 1. A terjedelmes bevezetés számot ad az eredeti nyom
tatványokról és kéziratokról s egymáshoz való viszonyukról. A ((kézi
könyvet)) pedig az 1549-ki kiadás czímlapjának, azonkívül a kézirat egy 
érdekes lapjának hasonmása diszíti. 

% 
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Az ugor-szamojéd nyelvrokonság kérdése. 

ni. 

Ugor-szamojéd szóegyezések. 

P. B. 

Az ugor szókezdő p-nek a szamojéd alapnyelvben is p felel 
meg (1. 99—126. sz.). Az ugor p-\e\ szemben csak a magyarban 
találjuk általánosan az / változatot, a többi nyelvekben pedig rend
szerint megmaradt az eredeti kemény labiális p explosiva. A sza
mojéd nyelvcsoportban az eredeti p-t csak az északi és déli ág 
egy-egy nyelvében, t. i. a jurák és az osztják szamojédban találjuk 
megőrizve, míg a másik háromban többé-kevésbbé megváltozott. 
A kamaszini szamojédságban majdnem kivétel nélkül aspirált ph 
lett belőle, a tavgi és jeniszeji szamojéd nyelvekben pedig, ép úgy, 
mint a magyarban, f-ié változott. 

Előfordul azonban egy csoport szó, a hol az ugorságban 
vegyesen fordul elő a kemény ós lágy explosiva és ezeknek a sza
mojédban tisztán kemény explosiva megfelelője akad (1. 128. és 
133. sz.) másik csoport, a hol az ugor kemény hangnak a szamo
jédságban felel meg vegyes kemény és lágy hang (129—132. sz.), 
ismét másik csoport, a hol az ugor alapnyelv kemény explosivájá-
val szemben a szamojéd nyelvek legnagyobb része lágy hangot, 
sőt v spiransot mutat (1. 134—35. sz.), egy negyedik csoport, a hol 
az ugor vegyes (kemény és lágy) hangoknak a szamojédban csak 
lágy ajakhang vagy v felel meg (1. 136. sz.) és végül, a hol az ugor 
lágy szókezdőnek a szamojédban is lágy hang a megfelelője (137.sz.) 

Ezen eltérő hangalakulások magyarázatára abból indulha
tunk ki, a mit Budenz az ugor nyelvek terén a magy. b-re vonat-
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kozólag mond (MUSz. 433. 1.). Ő t. i. a szókezdő magy. 6-ben mind
annyiszor eredeti upor b-t lát, a hol egyéb ugor nyelvekben vele csak 
p vagy váltakozó p és v, vagy p és m (illetőleg a zürjén-votjákban 
p helyett esetleg b is) áll szemközt. Hasonló értelemben, csakhogy 
bővebben fejtegeti az ugor szókezdő médiát Munkácsi is. (NyK. 
XVI. 460—70. 1.). 

Az ugor és szamojéd nyelvekben egymástól eltérő kemény 
és lágy labiális explosivák keletkezésére nézve ugyanily közvetítő 
hangot kell fölvennünk. Ez a közvetítő hang pedig vagy szintén b 
volt, vagy pedig egy b és v közti hang, p, a milyent pl. a lapp 
nyelv egyes dialektusaiban találunk és a mely bizonytalan ejtésé
nél fogva könnyen lehetett a két nyelvcsoport különböző hang
alakulásainak előidézője. Az egyes czikkek alatt különben, a hol 
szükséges lesz, bővebben visszatérek e kérdésre. 

99. Ugor (magy. /a ; &rm puu, stb.) MUSz. 480. 1. 
Szám. JurS. pea B., C, ped E. fa, baum. 
TavS. fa baum | JenS. fe, fe id. 
OS. po, puo, pü, pe id. | KamS. pha id. 
Budenz szerint az ugor tő valószínűleg paga volt. A szamo

jédban is könnyen föltételezhetjük ugyanezt az alakot, mert a g 
elkopása, mint már számos esetben láttuk, gyakori jelenség. Csak
hogy sem az ugor, sem a szamojéd szavak nem kényszerítenek 
bennünket ilyen g-s alak fölvételére s az uráli alapnyelvnek bát
ran tulajdoníthatunk magánhangzós végű pá alapszót. 

100. Ugor (magy. fújni, fúni flare, spirare; osztlrt. pü-, S. 
pög- blasen, aufbláhen; cser. pu- flare, stb.) MUSz. 540. 

Szám. JurS. püta- B., putta- B.. puu-, pupi-, puta- C. fújni, 
blasen. 

T&vS.fuaru-ffual'i- blasen | JenB.fuena-, fuedda- id. 
OS. pua-, püva-, pugga-, puna-, pűga-, púmba- id. 
KamS. phü'b- id. 
Uráli közös tő : paga. 

101. Ugor (magv. fi, fiú; vog. pi, pi sohn, junges, stb.) 
MUSz. 523.1. 

Szám. JurS. piebea jüngerer brúder. 
JenS. J'ebe id. | KamS. phebi id. 
Az ugor nyelvekben a magy. fi-nak megfelelő szó nemcsak 

«sohn»>-t, hanem «junges»-t s a finn poika «puer, adolescens»-t is 
jelent. A szamojódsás;ban szorosbult a jelentése, de kétségtelen, 
hogy a két nyelvcsoport szavai egybetartoznak. Az ugor alapszó 
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pija lehetett és valószínűleg az uráli is, melynek -be, -bi, -bea 
olyan forma továbbképzései, mint a magy. fiú béli ú (v. ö. 
vog. püv). 

102. Ugor (magy. főni coqüi; mdv. pije-, pi- kochen; vog. 
pajt-, pet- főzni, stb.) MÜSz. 538. 1. 

Szám. SurS. pi- megfőni (coqui) B., pirie- B., C , piri- C. 
főzni, kochen (coquere); piu B., pivuin R., pivi C. gekocht | pi-
reifén C. 

TavS. fadi- kochen | fi- reifen. 
JenS. féri-, fedi- kochen \fi- reifen. 
Kam. pki- reifen; phina reif. 
Az ugor alapszó peg- végy talán pej- volt, a szamojéd ala

kokból pedig pi- tövet fejthetünk ki, mely azonban szintén pig-
v agy pij-hől rövidülhetett. A «kochen» és «reifen» jelentésre v. ö. 
a mdv. pif «reif» és «gar» szuvat. 

103. Ugor: finn pimea obscurus, tenebrosus. 
zürj. pemid id. | votj. pejmit, penmid id. 
Szám. JurS. paeve, paivi B., paibi B., paebi sötét, dunkel, 

finster; páuseme, pausemB., peusáme íi.,paeusemea C. este, abend; 
pajusems R. nach abenddámmerung. 

TavS. faemei dunkel; fimti abend; fimie, fimsie es ist abend 
geworden. 

JenS. fei, feire> feide dunkel; feosuduo, feosume abend. 
Az ugor alakokkal legjobban megegyeznek a TavS.^mfi, 

faemei szavak, melyekből fim-,faem- tő válik ki. Ugyanezt találjuk 
meg kissé elváltoztatva a JurS. ós JenS. alakokban is, a hol az 
m helyett v, b, u, illetőleg o hangokat találunk, mint ennek vál
tozatait. 

Ide tartoznak a következő szamojéd szavak i s : JurS. pi 
nacht | TavS. fin id. | JenS. fi, fi id. OS. pi, pe, pá id. | KamS. phi, 
phi id. Ez utóbbiak tüntetik föl az eredetibb tövet is, melynek a 
föntebbi szám. szók már továbbképzett alakjai. Budenz szerint a 
magy. felhő fed, fekete szók egy tőből fakadtak ós ez a tő egy psg-
«rejteni» ige volt (1. MUSz. 498., 505. és 511. 1.) és persze a finn 

pimea, zürj. pemid stb. szintén evvel függnek össze. A szamojéd 
nyelv nem bizonyít e föltevés mellett ós én nem is tartom a Bu-
denztől fölsorolt szócsoportokat mind egy tőről fakadottaknak. 
A szamojéd és ugor szavak egybevetéséből egy «sötót» jelentésű 
alapszó válik ki, melynek ősalakja peg lehetett. Erre utal különö
sen a TavS./*«, melynek n-je eredetibb k-loól válhatott. 

104. Ugor (magy. fog- fangen; vog. pü stb.) MUSz. 526. 1. 
Szám. OS. pea- fangen | pono, pon,pok netz. 

ixy- TavS. fufiub&an, funusafi griff am késsel j TavS. begur netz. 
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JenS. foga, fuga netz. 
JurS. pona netz C, R., pöga B. háló | KamS. phana netz. 
Uráli közös tő pana- (v. talán csak pa-). — Talán ugyané 

szócsoporthoz tartoznak a 105. számú egyeztetések is. 

105. Ugor: finn pyy-ta captare, petére, cupere, quaerere | 
észt püd-, pü-, püvva fangen, erwerben; streben, trachten, verlan-
gen, suchen | vepsz püda- fangen. 

lpF. bivdde-, bivde- nachstreben, zu erhalten suchen; gulid 
hivddet fischen | IpS. pivde-, pivte- captura avium v. piscium etc 
operám navare. 

Szám. JurS. pia-, piu-, püu-> piurna-, piula stb. suchen; 
pur-, purna B. pürta R. 

TavS. fü-tande-, fűre- id. | OS. pea-, pega-, piega-, pefia-, 
jpéga-, pera-, peaganna-, peigga-, pemea-, peUa- stb, id. | KamS. 
phie- id. 

106. Ugor : mdvE. poju nyárfa | mivM. poj id. 
Zürj.-votj. pi, pi-pu espe (populus tremula) | osztj. poi id. 
Szám. OS. pi, pi, pikko, pikku; pigo, pügo espe. 
KamS. phini id. 
E csoporttól külön választom a finn paju, zürj. had' «füzfa» 

-szókat (1. 128. sz.), melyek mind jelentésüknél, mind alakjuknál 
fogva külön eredetre vallanak. 

107. Ugor: osztj. paj 1. t ő : jug puj fa tő ; 2. segg: puj-vis 
segglyuk. 

Szám. JurS. pui das hinten befindliche: puna C, puna B. 
hinten, spáter, darauf; püna nach hinten, zurück; pünad C , 
punad B. von hinten; — pünani hinterer. 

TavS. fua das hinten belegene: fuann hinten, darauf; fuan 
hinterhin; fuada von hinten; — fuaja der hintere, fua'bta der 
hinterste. 

JenS. fuone, fuonöne hinten; fuo', fuono, nich hint3n; fuoro 
fuonöro von hinten; — fuoti, fuete der hinterste. 

OS. pün, püt spáter, nach, hinten;pünil-paldü rückseite. 
KamS. phinan hinten; phirin nach hinten; phinade von hin

ten ; — phüidü zürück. 
Egy kissé kétes összeállítás. Az osztj. és szamojéd alakoknak 

összetartozása kétségtelen és ha átvételről van szó, legfölebb az 
•osztják nyelv lehet az átvevő fél. 

108. Ugor: finn polvi knie | észtpotv (pelve) id. | lív puöla 
id. | vepsz. polv id. 

í IpS. puolva knie | lpF. buolvva, buolva id. | lpK.jnwí, pülv, 
jpulv, puolv id. 

mdvE. puXaza, puha knie | cser. polvuj genu. 
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Szam. JurS. puli B. térd; pule, pulu E. knie; puli, püle C. id. 
T&vS.fuagai knie. 
JenS. fuase, fosé id. 
OS. püle, pul-hai, pul-sai stb. id. 
A térdre csak a nyugati ugor csoportoknak van meg a közös 

alapszava: pulva, melynek v-je aztán a mordvinban elkopott. 
A szamojéd dialektusok tanúsága szerint csak pul- volt az uráli 
alapszó, melyhez aztán az ugorságban még a -va elem járult. 

109. Ugor (magy. fél (fele-) dimidium, seite; mdv. pala, 
pele halb, hálfte, seite; osztB. pelak, pelek hálfte, teil, seite, stb.) 
MUsz. 507. 1. 

Szam. JurS. piele B.,pealea, peal'ea C. fél, hálfte. 
TavS. fealea hálfte | JenS. fele, ferie id. 
OS. pálek, pelen, pilán, palán, pelán id. | KamS. phiel id. 
A közös uráli alapszó valószínűleg hosszú magánhangzós 

pele alak volt. 
Ettől, úgy látszik, külön szónak kell vennünk a magy./éi 

(fél) «társ» szót (latiatuc feleim zumtuchel). L. a 110. számot. 

110. Ugor magy./áZ «társ, barát» : házasfél. 
mdvE. pola feleség, hitvestárs | mdvM. pola, polaj id. 
Szam. OS. pál, pálle kamerád ( KamS. phele id. 
Alakilag rokon a fölsorolt ugor szókkal a finn véli (gen. vei-

jen) «bruder», de ezt v szókezdőjénél fogva alig számíthatjuk ide. 

111. Ugor (magy./H- sich fürchten; vog. pil- fürchten, sich 
fürchten; mdv. pele- fürchten, stb.) MUsz. 508. 1. 

Szam. JurS. pina- B., C. félni, sich fürchten, pina- K. sich 
fürchten; pil'u- C. id.; piuns, pivans C. furchtbar, pinabta- C. 
erschrecken, megijeszteni. 

TavS. filiti-, inch. férne- sich fürchten; férnie- zum fürchten 
bringen. 

JenS. fie- sich fürchten; fime-, fime- id. inch.; firi-, fide-
zum fürchten bringen. 

KamS. phimn- sich fürchten; phimnök furchtsam. 
Az ugorsággal megegyező teljes tövet csak a TavS.-ban 

találjuk j^Z- (fii-) alakban, míg a többi szamojéd dialektusokban a 
tövégi l eltűnt. Ennek az l tövégi mássalhangzónak változata még 
a JurS. pitu-be\i l is, melynek egész alakja = TavS. férne (e he
lyett felme). Az u ered. m helyett való. 

Közös uráli tő pil- volt. 

112. Ugor (magyar fal-, falat, f. pala; lp. puola stb.) 
MUSz. 492. 1. 

Szam. TavS. filimVa, filUmVa stück | JenS. fibi'i, fibi'e id. 
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Közös uráli tő egy pal- ige. A JenS. fibi'e e helyett való 
Jilibi'i = TavS. filimia. 

113. Ugor: lpF. bálgge, balge pollex | IpS. pelge id. | lpE. 
pie^ke, pie^lk id. | lpE. palge id. 

mdvE. pálhka hüvelykujj | mdvM. pelka id. 
Szám. Jm&.pikicea,ptketea daumen, finger Q.,pikca B. hüvelyk. 
TavS. feaja daumen | JenS. fltu, fid'u id. | KamS. phldi id. 
Ugor alapszó pel-. A szamojéd alakok ugyanerre utalnak. 

Az l eltűnése, mint már igen sok példában láttuk, igen közönsé
ges jelenség. 

114. Ugor: finn poski gena, wange | észt. posk (gen. poze) 
wange, hevvorragende stelle. 

Zürj. pus kinn. 
Szám. JurS. pádu, padu, padi wange. 
TavS. fatua id. | JenS. faede (paede),faru id. 
OS. pudal, pudöl, pütal, pütel id. | KamS. pü'ma id. 
Az ugor pask alapszóval szemben, melynek magánhangzója 

ajakhang volt, a szamojédban pad- (pud-) töveket találunk. A kö
zös uráli alapszó pud-iéle alak volt, (Az ugor s, szám. d megfele
lésre nézve v. ö. 115—116. sz.) 

115. Ugor (magy. fest, főst,- fími pese- la varé; vogB. pos- id. 
stb.) MUSz. 519.1. 

Szám. JurS. pada- bűnt machen, schreiben; padui scheckig 
B. ; padavi bűnt C. 

TavS. fadu- schreiben | JenS. fada-, fara- id. 
A ugor s-szel szemben a szamojédságban d-t találunk a szó 

közepén. E megfelelést csak úgy egyeztethetjük ki, ha fölteszszük, 
hogy az uráli ösnyelvben egy közvetítő hang volt, melyből az ugor 
s és a szám. d egyaránt fejlődhetett. E közvetítő hang pedig sze
rintem o lehetett, úgy hogy az uráli alapszónak psde- alakja volt. 
Hasonló megfelelések az ugor psse-yel szemben szám. pede ((fé
szek* és a finn poski, zürj. pus (ered.* pusk helyett) alakokkal 
szemben szám. pada «wange» (1. 114. sz.) Az alapjelentés való
színűleg «színes folyadékban való mosás» volt, melyből egyrészt 
az általánosabb «lavare», másrészt a szűkebb «bunt machen, 
schreiben*) jelentés fejlődött 

116. Ugor (magy. fészek; finn pesa nidus avium; vogK. pis 
nidus; vogB. piti, L. pitt fészek; osztlrt. pit, S. pet vogelnest). 
MUSz. 520. 

Szám. JurS. pidea fészek, nest | JenS. fire, /ide nest. 
OS. ped, pet, pötd, pata, pite, pitta, pit id. 
KamS. phidd id. 
Uráli alapszó pede (v. pide). V. ö. 114—15. sz. 
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117. Ugor (magy. fő, fej; finn pad caput; vog. pán caput, 
stb.) MUSz. 501.1. 

Szám. JurS. puaje B., puajea, peajea C. stirn, homlok; 
puije-l'u stirnhorn. 

TavS. feadd stirn | JenS. fea, feija stirn. 
Ugor alapszó pengs (pije, a szamojéd szavakból kifejthető 

alapalak pedig paja ?). Ez utóbbi alak könnyen válhatott ered. 
pene-böl s ennek az útján áll elő a psje (v. paja) alak.Az ugor 
w-nel szemben álló szamojéd j'-re nézve v. ö. a, könny, meny sza
vakat (17. BZ.) A jelentés különbsége összeegyeztethető és az általá
nosabb fej-bü\ könnyen alakulhatott a szorosabb homlok jelentés. 

Még szorosabbá vált jelentés fejlődött ki a következő ide tar
tozó szamojéd szavakon: 

JurS. puija orr B., púja, pujá nase B., puijea nase, schna-
bel C. 

JenS. fuija (puija) nase | KamS. phijá id. 
OS. poc, pöi, putíe, puto, put'o id. 
Mindezekből az tűnik ki, hogy az uráli alapszóval a testnek 

felső, szembetűnő részét jelelték, melyből aztán az ugorságban az 
általánosabb «fej», a szamojédságban pedig a szorosabb «homlok, 
orr» jelentés fejlődött. A két nyelvcsoport alakjainak összetarto
zása kétségtelen. 

118. Ugor: finn pane- tenni, rátenni, helyezni | ész\,pane-
setzen, stellen, legén | lív pan- id. | vepsz. pane-, pan- id. 

votj. póni- legén, hinenlegen, einstecken | vog. pun- tenni, 
tenni vlmire, machen, legén, pin- (Műnk.) id. | osztj. pon- id. 

Szám. JurS. puena- C, puente- B. legén; puembi- B. bele 
tenni (pl. zacskóba). 

TavS. fanu- legén | JenS. fúna- id. 
OS. panna-, panespa-, pinba-, pinaina- stb. legén. 
KamS. phel- id. 
Uráli közös alapszó pan-. A KamS. phel- e helyett v&lóphen-l, 

ez pedig mélyhangú phanl-ból alakult. 
119. Ugor (ms.gy.fon; finn puno- contorquere; mdv. pona-

flechten, stb.) MUSz. 531. 1. 
Szám. JurS. panalna- flechten, zwirnen C.; pagalta- fonni 

(a haját) B. 
Ta,vS.fonu-,fonuru- flechten. 
OS. pananna-, panna-, pagaipa- id. 
Uráli alapszó pan-, melynek magánhangzója ajakhang volt. 

120. Ugor (magy. fen-, fen-kő; zürj. pen-on schleifstein). 
MUSz. 512. 

Szám. JurS. pamea scharf; pama-ma- scharf werden; pa-
mamd'e- schárfen. 
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TavS. fomaga sccharf; fomagimi- scharf werden ; fomagimti-
schárfen. 

JenS./o'e scharf; fo'eddi-, foedde-, Juta-, futa- schárfen. 
KamS. phami, ph'Ö'mi scharf. 
A szamojéd nyelvek a magyar és zűrjén szóközépi n helyett 

eredetibb m-et tartottak fönn. Az uráli alapszó pam- volt, melynek 
m-je még az ugor alapnyelvben elváltozhatott w-né, különben a 
magy.-ban és zürjénben alig maradt volna meg. 

121. Ugor (magy. fing; vog. ponn- fingani stb.) MUSz. 522. 
Szám. JurS.puerke- furzen B.; ponungve, ponumesem R. id. (?) 
E szó csak Budenznél fordul elő puerke- alakban, a Reguly-

tól vg. (v. ö.) észrevétellel idézett alakoknak jelentését pedig nem 
mondja meg; de kétségtelen, hogy ezek a szók is rokonjelentésüek. 

Alak szerint Reguly szavainak pon- töve egészen megegye
zik a fölsorolt ugor szókkal és a JurS. puerke- is puen-rke helyett 
való lehet. 

122. Ugor (magy./«; vog.-osztj. pum, püm ; v. ö. MUSz. 545.) 
Szám. TavS. fuu kraut, aus welchem zunder bernitet wird ; 

zunder. 
JenS. fe'e zunder | KamS. phe'mü id. | JurS. peamea id. 
A magyar fű (füve) bizonyára egybetartozik a vog.-osztj. 

pum, jmm-mal, bár vocalisatiójuk különbözik is. Csakhogy tekin
tetbe kell vennünk, hogy több olyan vog.-osztj. mély ajakhangu 
szó van, melynek a magyarban magashangú szó felel meg (v. ö. 
osztj. kut, vog, kvott = magy. köz; osztj. purin=ma,gy. féreg; vog. 
pos = magy. fes-t stb.) A//2-nek a finn palve-vel való egyeztetése 
különben is erőszakos, mert ez esetben föl kell tenni, hogy a magy. 
fű (füve) régibb füle-böl alakult. Annyi bizonyos, hogy a szamojéd 
szó, melynek alapalakja a JurS., KamS. és TavS. alakokból még 
tisztán fölismerhető és bizonyosan párna volt, teljesen megegyezik 
a vog.-osztj. szóval. 

123. Ugor : oszt. por, par fúró. 
Zürj. pir-nol fúró (tkp. lyuk-nyil); pir lyuk, orrlyuk. 
finn púra fúró, nagy ár f déli lapp puoremte- fúrni. 
Szám. JurS. pare\ pare'e C. bohrer; pareno'o-, parenoHa- C, 

paruata- R. fúrni. 
OS. pur bohrer. 
Uráli alapszó pára- volt ajakhangú vocalissal. Alig lehet itt 

szó indogermán vagy török-tatár átvételről s az utóbbi nyelvcso
porttal való megegyezés inkább ősrokönságra utal (v. ö. MUSz. 
fúlánk. ez. 542. 1.). 

124. Ugor (magy. por; finn poro stb.) MUSz. 443.1. 
Szám. KamS. phiira sand. 
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Mivel az osztj.-vogulban nincs olyan alak, melynek a KamS. 
phürd átvétele lehetne, föl kell tennünk, hogy e szó a szám. ere
deti szókincshez tartozik. Alakra nézve szépen megegyezik a magy. 
por (régi pur), finn poro szavakkal és a közös uráli alapszó pára 
lehetett ajakhangú magánhangzóval. A KamS. phürd-ben hang-
emelkedés történt ered. púra helyett. 

125. Ugor (magy. forog; cser. pör-; vog. per- stb.) MUSz. 
532.1. 

Szám. OS. puaralda- fordítani | paranna-, páranna-, pua-
ranna, paralna-, pdralba- fordulni, umkehren (intr.) | por, pör, 
pür, pürru kreis | pörk, pürn, pórun, porun ringsum | pürkkai, 
pürui, pörl, püril, pörüi rund | pür ring am finger. 

KamS. phdr- umkehren (intr.) | phieri ringsum. 
TavS. /üm'- zurückkehren. 
Uráli alapszó por-. 

126. Ugor : IpS. parga villosus, cui longi et densi sünt pili | 
lpF. borgge, horgas defluvium pilorum. 

vog.-osztj. porya, parya kleidungsstück aus pelz (Ahlqu., 
Műnk.) 

Szám. OS. tarű-porg haariger pelzrock. 
KamS. parga pelz J JurS. párka kleidungsstück aus pelz. 
A lapp és osztj.-vog. alakok összetartozása első tekintetre 

föltűnik s a csekély jelentós különbség számba se jöhet. E szót e 
szerint már ugor ős tulajdonnak tarthatjuk. 

Csak az a kérdés, vájjon nem az osztjákból jutott-e ez a szó 
az OS. és KamS. nyelvekbe, vagy megfordítva a szamojédból az 
oszt.-vogulba. Ennek a lehetősége nincs kizárva; mivel azonban 
a JurS.-ban is megtaláljuk ugyanezt a szót, erre a szamojéd 
dialektusra pedig alig volt az oszt.-vogulnak hatása, tehát egy
előre a parga alapszót a közös uráli szókincshez tartozónak tekint
hetjük. 

127. Ugor (osztj. pugol-, pugl- «stossen, hineinstossen», 
m&gy.fúlánk) MUSz. 

Szám. JurS. pakalna-, pakalna-, pakkalna- stechen. 
T&vS.fakal'i'e- hineinstossen | JenS. fokoddi-, fokodde- id. 
KamS. phade-, phad- id. 
Uráli alapszó pag- volt. Az ugor nyelvek köréből talán ide 

tartozik, mint ennek magashangú párja, a magy. bök, finn pökki-
«cornibus ferire, tündére» szókból kifejthető psk- alapige, mely
nek kemény szókezdő hangjából a magyar nyelv külön életében 
vált a lágy b. 

128. Ugor: finn paju weide. 
Zürj. bad', bad-pu weide, fűzfa | votj. bad-pu id. 
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Szam. JurS. paju, paiju weide; nabt'iena paiju schwarze 
weide C.; paju: p. puedara sűrű erdő B. 

A finn paju ós a zürj. bad'-ből könnyen azt következtethet-
nők, hogy az ugor alapnyelvben 6-vel volt e szó eredeti kezdő hangja. 
A JurS. bizonysága szerint azonban az ugor alapszó is kemény 
explosivával kezdődött és az eredeti p meglágyulása a zürj. nyelv 
külön életében történt. Valószínűleg a fölsorolt ugor szókkal függ 
egybe a magy. fűz «weide» is. 

Csak az az egy kétes, vájjon itt csakugyan uráli ősrokonság-
gal van-e dolgunk és nem került-e paju szó a JurS.-ba a finn 
nyelv közvetítésével, melynek szavával alakra ós jelentésre nézve 
annyira megegyezik. Ennek lehetősége nincs kizárva, de egyelőre 
ezt is a közös uráji szókincshez tartozónak tekinthetjük. 

129. Ugor: IpK. phik, pink, piekk wind | lpF. biegga, biega 
id. | IpS. piágga id. 

Szam. JurS. piu frühlingswind; ponoi wirbelwind. 
TavS. bie, bia wind; bielea, bialea windig. 
KamS. berü wind: beriezivi windig. 
Bár e szót csak egy ugor nyelvben találhatjuk (a ma.gy.fing, 

vog. ponn- fingani MUSz. 522. más eredetű), valamikor bizonyo
san általános elterjedtsége volt az ugorságban, minthogy a szamo
jédságban is megtaláljuk. 

A TavS. és KamS. &-vel kezdődő szavak arra utalnak, hogy 
a szamojéd alapszó kezdő hangjának v-t vegyünk föl, mert csak 
ez változik e nyelvekben rendszeresen &-re. Ilyenkor azonban a 
JurS.-ban megtaláljuk a v-t (v. ö. a 136—137. számokat és a v 
betű alatti czikkeket). Mivel azonban a JurS.-ban p-t találunk szó 
elején, a szam. alapnyelvnek b kezdetű szót kell tulajdonítanunk 
és valószínűleg ez volt az ugor alakok szókezdő hangja is. 

Közös uráli tő bana lehetett. 

130. Ugor : magy. fasz ; 1-pS.puoca, IpK. pice id. | IpK. picci^n 
schwanz des renntiers | vog. ponsip schwanz? (Ahlquist). 

Szam. JurS. panco schwanz, schweif. 
TanS. batua id. | JenS. batu'o id. 
A föntebbi ugor szóknak legteljesebb alakját a vogul ponsip-

nak pons-töve tünteti föl, melynek valahol pansi alakját is talál
tam följegyezve. A magy. fasz ehhez úgy viszonylik, mint a magy. 
fosz-t,fosz-lik-helifosz- a vog. pöns-, puns-, osztj. puné- alakokhoz. 
A lapp c is a legtöbbször eredetibb né, né helyett való, pl. a -laé 
melléknévképző ered. -lané helyett, mely a IpK. diatektusban 
megmaradt. Ez esetben csak az a különös, hogy a IpK.-ban nem 
találunk plné, v. ph'ié alakot. A TavS. és JenS. batu'a, batu'o ala
kokra nézve v. ö. az ugor ksnds- «köröm»-nek megfelelő TavS. 
katu szavat (14. sz.) 
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Uráli alapszó banda lehetett «schweif, schwanz» jelentéssel 
(v. ö. az előbbi számot), melynek lágy szókezdője már az ugor 
alapnyelvben vált keménynyé. 

131. Ugor: IpS. porhkeste- fumare, fumum emittere | lpF. 
borgeste- id. 

Szám. OS. purga rauch | KamS. ber id. | berzevi rauchig. 
Az ugorság és szamojédság két legszélső ágában találjuk e 

szót s így átvételre nem gondolhatunk. Közös uráli alapszónak 
borga-t vehetünk föl. A katuS. b-ié nézve v. ö. 129 sz. Az OS.-ban 
a többi szamojéd nyelvek v szókezdőjének soha se felel meg v, a 
mely itt egészen más eredetű, hanem vagy p vagy k, vagy pedig 
egészen eltűnik (1. a v-hez való bevezetést). Az OS. p tehát leg-
kevésbbé sem bizonyít eredeti kemény explosiva mellett. 

132. Ugor (magy. fut; cser. pokt agere, pellere, persequi; 
finn pako fuga; pakene- fugere, aufugere). MUSz. 544. 1. 

Szám. OS. pakta-, pakte- springen | pöka, püna-, pökata-
überschreiten, übergehen. 

KamS. bei- überschreiten, übergehen. 
Az ugor alapszó pak- volt, a szamojéd pedig bizonyára vak-. 

Uráli tőnek ez esetbeu bak- (vagy talán ftak-) alakot vehetünk föl. 

133. Ugor (magy. bir-; zürj. vermi- können, vermögen; vog. 
verm id.; perm' ertragen, dulden). MUSz. 456. 1. 

Szám. JurS. pir'a-, pirta- können | TavS. fira- id. 
Az ugor alapige b szókezdő mássalhangzóval volt. Erre mu

tat a magy. bír és a vogul verm-, perm- alak. Evvel szemben a mai 
szamojéd p (f) szókezdő a mellett bizonyít, hogy a szamojéd alap
nyelvben is p szókezdő hang élt. 

Közös uráli alak ber- lehetett. 

134. Ugor (magy. far-ag, forgács) MUSz. 532. és 443.1. 
Szám. JurS. vara- schaben, hobeln | TavS. bara- id. és 

gerben. 
JenS. bola-, bora- schaben, hobeln, gerben | KamS. phargá-

hobeln. 
A KamS. ph szókezdő hangból azt következtethetjük, hogy a 

szám. alapnyelvben nem v-vel kezdődött e szó, hanem valamely 
más közvetítő hanggal, b vagy /?-vel. A JurS. v, mely rendesen 
eredeti szokott lenni, ez esetben ebből fejlődött. 

Az uráli alapszó tehát (3ar- (bar-) lehetett. 

135. Ugor (magy./erce; mdv. pina \ pine huncl; lpF. bádna, 
badnag id. stb.) MUSz. 512. 1. 

Szám. JurS. vueno, vuefi hund; vueneko, vueniko id. dim. 
TavS. bari hund. 
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JenS. bü\ buno% bunneke hund; baggeo grosser russischer 
hund. 

OS. peak, pean, peana, piána, peáka elentier. 
KamS. men hund. 
Ugor alapszó pene volt, a szamojéd alakokból pedig mély 

hangú vana (eredetibb véne ?) válik ki. Ez utóbbinak v szókezdője 
már maga is másod fejlődésnek látszik eredetibb b vagy &-féle 
hangból. Erre mutat a KamS. szókezdő m, mert különben a köz
szamojéd v-nek a KamS.-ban szó elején rendesen b szokott meg
felelni (v. ö. még a következő czikket). 

Uráli alapszó bens (fiene ?) lehetett. 

136. Ugor (magy. part; votj. bord wand stb.) MUSz. 434. 1. 
Szám. JurS. var, vuara rand. 
TavS. bara, bara id. | JenS. bah, baro id. 
KamS. mára id. 
A szamojéd nyelvek tanúsága szerint a part-tói külön kell 

választanunk az ugyanazon jelentésű mart szót és ugor rokonait. 
Az előbbinek eredeti jelentése az ugorságban és az uráli őskorban 
«oldal, szél -(seite, rand)» volt és ezt az eredeti jelentést legjobban 
a szamojédság őrizte meg; míg a mart és rokonaié a szorosabb 
«ufer» jelentés volt. 

Uráli alapszó bara, a t (d) pedig már külön ugor járulék 
elem. — A KamS. mara-i ide sorozom mind jelentésénél, mind 
alakjánál fogva. 

137. Ugor (magy. bal} finn vasempa sinister stb.) MUSz. 
448. 1. 

Szám. TavS. -badi'e link | JenS. bari'o, badi'o. 
JurS. vadisei, vadisei id. 
Budenz ugor alapszónak bada-t vesz föl és evvel teljesen 

megegyezik a szamojéd bad- tő. Uráli alapszó bada. 
HALÁSZ IGNÁCZ. 

A franczia akadémia helyesírási reformja. Franczia lapokban 
(pl. Le Maitre Phonétique 1893. 9. sz.) azt olvassuk, hogy a párisi aka
démia csakugyan elfogadta szavazattöbbséggel Gréard javaslatát (1. itt 
348.). Kíváncsian várjuk már most, hogyan fogják ez újításokat életbe
léptetni az iskolában s az irodalomban. Mert ott az akadémia elül jár s 
a közszokást akarja javítani s egyszerűsíteni! Mi nálunk meg ellenkező
leg, mindig az a kérdés, vájjon az Akadémiát rávehetjük-e azon egy
szerűsítések, magyarítások elfogadására, melyek az irodalmi közszokás
ban már-már általánosakká lesznek. 



Ismertetések és bírálatok. 
A liangváltozások elmélete. 

Paul Passy, Étude sur les changements phonétiques et leurs caractéres généraux. 
Thése pour le doetorat présentée a la faculté des lettres de Paris. 
Librairie Firmin-Didot. Paris. 1890. 8. r. 264. 

A nyelvek fejlődése és változása kettős jelenségen alapszik: 
változik a nyelv külső alakja és változik tartalma. Az egyes han
gok változását kutatva, magunk előtt látjuk a nyelv egész külső 
alakjának fejlődését; a tartalmának változását pedig az egyes sza
vak és nyelvtani alakok jelentésének módosulásában ismerjük meg. 
Passy e könyvében csakis a hangok változásaival foglalkozik, sőt még 
ezeket sem tárgyalja mind, hanem csakis azokra van tekintettel, 
a melyek maguknak az egyes hangoknak sajátságain alapulnak, 
de nem veszi tekintetbe az olyan változásokat, melyeknek oka a 
beszélő lelki működésében keresendő. így például nem tárgyalja 
azokat a változásokat, melyek analogikus hatás következtében jöt
tek létre. 

Passy czélja az, hogy tanulmányozza a phonetikus változások 
belső természetet és kutassa, hogyan keletkezhetnek e változások; 
osztályozza őket és megállapítja előfordulásuk körülményeit, ke
resi, vájjon követnek-e általános törvényeket és hogy mennyiben 
állandók ezek a törvények; végül megkísérli megállapítani e vál
tozások létrejöttének okait és lefolyásuk törvényeit. E czélnak 
megfelelően könyvének első része (Éléments phonétiques du lan-
gage) a beszéd phonetikai elemzésével foglalkozik. Az élő beszéd
nek legnagyobb önálló része a 1. groupe de souffle (ugyanaz, a mit 
én phonetikai mondatnak neveztem) vagyis két lélekzet közé eső 
rész; a beszédnek többi részei: 2.groupe deforce (szólam) két erő
sebben kiemelt szótag közé eső rész; 3. syllabe (szótag); 3. son 
(hang). Osztályozza és elemzi ezután az egyes hangokat s a hangok 
fontosabb kapcsolatait. 

A műnek második része (Apergu desprincipaux changements 
phonétiques) a külömböző nyelvek fejlődésében megfigyelhető hang
változásokat tárgyalja, számos példával világítva meg az egyes, 
előforduló változásokat. Az egyes hangok változása vagy a kör-
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nyezettöl függ, vagy pedig tőle független; ezen változásokon kívül 
végbemennek egyes szavak alakján még olyan változások is, me
lyek nem az egyes hangokat magukat érik, hanem e hangok viszo
nyát változtatják meg a szó többi hangjával szemben (changements 
d'ensemble). Ide egyrészt azokat a változásokat sorolja, melyeket 
a hangsúly okoz, másrészt azokat, a melyek a hangok időtarta
mára vannak befolyással. Ide tartoznak az olyan, a franczia és 
angol nyelvben gyakori változások is, midőn ugyanazon szócska 
hangsúlyos helyre kerülve máskép ejtődik, mintha hangsúlytalan 
helyen áll; így lett a latin me névmásból a franczia nyelvben mai 
lett, ha kiemelt helyen áll, ós me, ha nem emeljük ki. Noha a ma
gyarban nagyon ritka az ilyen változás, mivel a mi hangsúlyunk 
nem emeli ki annyira az egyes szótagokat, hogy e kiemelés a kiej
tésben érezhető külömbséget hozhatna létre, mégis megfigyelhe
tünk egy-egy ilyen sajátságot az élő beszédben. Pl. az egy szó 
rövid mássalhangzóval hangzik, ha határozatlan névelő (egy 
ember); ellenben hosszú mássalhangzóval ejtjük, ha számnév 
(eggy ember, eggyet adok). Az időmérték változása gyakran 
szintén összefügg a hangsúlylyal, a mennyiben a kiemelt szótagok 
gyakran megnyúlnak, a súlytalanok pedig megrövidülnek. A ma
gyarban is azt tapasztaljuk, hogy a tő első tagja nemcsak megőrzi 
hosszúságát, hanem benne gyakran a rövid magánhangzó is hosz-
szúvá lesz, ellemben az utolsó szótagok, különösen a ragok ós kép
zők magánhangzói, megrövidülnek s gyakran el is vesznek. 

A független hangváltozásokat (changements des sons indépen-
dants) tárgyalva, szól előbb a magánhangzók, azután a mással
hangzók külömböző változásairól, gyengülésükről, végre egyes 
hangok eltűnéséről. A környezettől függő hangváltozásokat (chan
gements combinatifs) négy főcsoportba sorozza: 1. Assimilation ; 
2. Dissimilation; 3. Actions des sons transitoires (az átmenetek 
változása); 4. Epnthése et métathése (hangbetoldás és hangcsere). 

Ilyen csoportokban tárgyalja Passy a külömböző nyelvek 
életében megfigyelhető hangváltozásokat, melyeknek összefoglaló 
vizsgálata azt mutatja, hogy vannak a hangváltozásoknak bizo
nyos nemei, a melyekkel a legkülömbözőbb nyelvek történetében 
találkozhatunk, ágy hogy a legtöbb esetben bizonyos hangváltoz
tató törekvésekről (tendances phojiétiques) szólhatunk, a melyek a 
legtöbb nyelvben közösek. így pl. azt tapasztaljuk, hogy a hosszú 
magánhangzók legtöbbször szűk ejtésüekké és zártakká, a rövidek 
ellenben szóles ejtésüekké és nyíltabbakká válnak; ezt bizonyítja 
a magyar magánhangzók története is. A magánhangzók változása 
rendesen előrehaladó, úgy hogy a hátul képzettekből lassanként 
elül képzettek lesznek; a magyarban, mivel a hangzóilleszkedós 
szorosan elválasztja egymástól a magánhangzók két sorát, ez a 
változás nem igen fordul elő. Az ajakkal képzett mássalhangzók 
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ritkán változtatják képzésük helyét. Az egymás mellett álló hangok 
lehetőleg hasonlóvá válnak egymáshoz; a hosszú magánhangzók 
szeretnek diphthongusokká válni, viszont a rövid diphthongusok-
ból egyszerű magánhangzók lesznek. Még több ilyen általános sza
bály bizonyítja, hogy a legkülömbözőbb nyelvek változása is igen 
sokszor egy úton halad. 

A hangok változásának okait kutatva, kettős alapelvre jutunk,, 
a melyek megmagyarázzák a folytonos változást, de egyúttal meg
szabják határát is. 1. Beszédünk arra törekszik, hogy megszaba
duljon mindentől, a mi felesleges. 2. Beszédünk igyekszik kiemelni 
mindent, a mire szüksége van. Tehát a takarékosság elve (principe 
d'économie) és a világosság elve (principe d'emphase) küzdenek 
a nyelv életében s e küzdelem hozza létre a szavak alakjának 
minden változását. E két elvnek viszont egy közös oka van, az 
t. i., hogy meg akarjuk egymás beszédét érteni. Csakis azért beszé
lünk, hogy megértsük egymást, tehát megőrzünk beszédünkben és 
kiemelünk mindent, a mi a kölcsönös megértést elősegíti, viszont 
elhanyagoljuk azt, a mi ezt a czélt nem szolgálja. Az emberi be
széd nem szereti a feleslegest, s ez az ok megmagyarázza nyelvünk 
legtöbb változását. Azonban e két elv működése nem tudatos; 
önkénytelenül hagyjuk el azt, a mi a kölcsönös megértést nem 
segíti elő s őrizünk meg minden olyan elemet a beszédben, a 
mi nélkül meg nem értenének. A világosság elve csak annji-
ban működik, hogy nem hanyagoljuk el azt, a mi nélkül beszé
dünk nem volna eléggé érthető, de szándékosan nem igen hozunk 
létre új eszközöket, a mikkel beszédünket világosabbá tehetnők. 

A másik fontos kérdés az, hogy hogyan változhatik a nyelv ; 
mi az oka, hogy minden nyelv idő folytán módosul, sőt egészen 
át is alakúihat ? Passy a nyelvek folytonos változását egy oknak 
tulajdonítja, annak t. i., hogy a gyermekek ajkán él tovább a 
felnőttek nyelve. A kiejtés minden változása, szerinte, a gyerme
kek ajkán keletkezik. «A gyermek — idézi Darmestetertől (La vie 
des mots) — megváltoztatja és elrontja a szavakat, melyeket nem 
tud kiejteni. Gyakran javítják beszédét a szülők és a tanítók, néha 
maga is javítja a saját kiejtését; mind a mellett sok hibája meg
marad s ily hibás kiejtéssel nő fel. Ezeket a hibákat átveszi az. 
egyéntől a család többi tagja, azután a szomszédság, a falu s így 
tovább terjedve, a nyelv tényei közé jut.» 

Passy a gyermek nyelvtanulásából akarja magyarázni a ki
ejtés minden változását, s tagadja, hogy ugyanazon egyén ajkán is 
változhatik idővel az egyes hangok képzése módja. Csakhogy ép a 
gyermek nyelvtanulása bizonyítja, hogy az egyes hangok képzését 
folytonos tévedések között tanuljuk meg; minél idősebb a gyer
mek, annál jobban közelíti meg a felnőttek kiejtését, de hajszálnyi 
pontossággal sohasem fogja utánozni egy hang képzését sem. 
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Ez az ingadozás azomban nemcsak bizonyos korig tart, hanem 
megmarad egész életünkön át. A külömbség csak az, hogy míg a 
gyermek kiejtésében az ingadozás feltűnőbb, addig a felnőttek 
beszédében nehezebben figyelhetjük meg. Passy maga is szelleme
sen fejtegeti, hogy minden embernek többféle nyelvjárása van; 
máskép beszél a családja körében, máskép alsóbb műveltségüekkel 
szemben, máskép ünnepi alkalmakkor. Ezt a külömbséget beszé
dünkben nemcsak a szókincs és a nyelvtani szerkezet egy-egy 
külömbsége okozza, hanem a kiejtés is. A gyermek nyelvének fej
lődésót vizsgálva (Nyelvtud. Közi. XXIII. 60. s köv. 11.) kimutat
tam, hogy anyanyelvét lassanként, folytonos utánzás által tanulja 
meg; ez a nyelvtanulás azomban sohasem ér véget. Nyelvünk foly
ton gyarapszik és változik. Tanulmányaink köre, értelmünk fejlő
dése és különösen at környezet hatása állandóan változtatja a gon
dolataink közlésére szolgáló eszközt, a nyelvet is. Nem lehet tehát 
tagadnunk, hogy ugyanazon egyén ajkán is változhatik, sőt válto
zik is a nyelv. Azomban a változás könnyebben történhetik akkor, 
midőn egy új nemzedék veszi át az előbbinek nyelvét. A mi vál
tozás egy nemzedék kiejtésében megindult, az nagyobb lépéssel 
és gyorsabban halad előre akkor, midőn a gyermek tanulja anya
nyelvét. 

Passy teljesen figyelmen kívül hagyta, hogy ezen kívül még más 
okok is hathatnak a nyelv külső alakjának változására. Sőt mond
hatjuk, hogy a legerősebb s legmélyrehatóbb változásokat egész 
más okok szülik. Egyes népek nyelve akkor változik leginkább, 
ha idegen népekkel érintkezik. A felnőttek eltanulják az egyes han
gok képzését a velük érintkező idegenektől, néha nyelvüket is 
átveszik s az egyes hangokat a maguk módja szerint képezik. Ily 
alkalmakkor történnek az egyes nyelvekkel a legnagyobb változá
sok. S ha egy nyelv fejlődését meg akarjuk érteni, nemcsak az 
egyes hangok lassú átmenetét kell vizsgálnunk az egymás nyomába 
lépő nemzedékek ajkán, hanem keresnünk kell azokat az alkalma
kat, midőn az illető nyelvvel, külső viszontagságai következtében, 
mélyrehatóbb változások történtek. 

Láthatjuk tehát, hogy sohasem érthetjük meg a nyelvek fej
lődését, ha egyetlen egy okból akarjuk megmagyarázni minden 
változásukat. 

Azt a kérdést tárgyalva, vájjon kivótelnélküliek-e a hang-
változások, Passy arra az eredményre jut, hogy semmi sem jogo
sít fel bennünket arra, hogy a hangváltozásokat állandó törvé
nyeknek tartsuk. Tulaj donkép nem is szabadna törvényekről 
beszélnünk, hanem csak külömbözö, sőt néha egymással ellentétes 
irányú hangváltoztató törekvésekről (tendances phonétiques), me
lyek közül az egyik egy bizonyos időben s egy bizonyos nyelv 
körében uralkodik, a másik más helyen és más időben, de műkö-
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désükben semmi állandóság sincs. A hangváltoztató törekvéseknek 
ez ingadozását szintén abból magyarázza, hogy minden hangválto
zás a gyermek nyelvében kezdődik s ezért nagy szerepe jut a 
véletlennek is. 

Az egyes nyelvek történetének vizsgálata ellene szól ennek a 
felfogásnak; mert ha nem is szólhatunk előre megállapitható 
és kizárólagos érvényű hangtörvényekről, mindenesetre el kell 
ismernünk, hogy a nyelvek fejlődésót szabályszerű hangváltoztató 
törekvések hozzák létre, melyek állandóak is annyiban, hogy az 
ugyanazon helyzetben levő hangok egyformán változnak. S ha 
találunk egyes kivételekre is, ezt nem a véletlen okozza, hanem 
volt mindig egy másik ok, mely az illető hangváltoztató törekvés 
működését megakadályozta. A sok félreértést és vitát, melyet e 
kérdés szült, a «hangtörvény» szó használata okozta. S ha Passy 
kifejezését használva, hangváltoztató törekvésekről szólunk is, nem 
tagadhatjuk e törekvések szabályszerűségét és állandóságát ugyan
azon időben és ugyanazon nyelv körében. 

Nem tér ki Passy azon fontos, de eddig még kevés figyelem
ben részesített kérdés elől sem, hogy mi lehet az oka annak, hogy 
egy bizonyos hang egy bizonyos irányban fejlődik. Miért lett a 
latin ci hangcsoportból cd az olaszban, si a picard nyelvben, szi a 
francziában és &i a spanyolban ? A hangváltoztató törekvéseket 
háromféle ok hozhatja létre. 1. Belső hatások (influences internes), 
ezek azon érzelmek természetéből erednek, melyek bennünket 
beszed közben eltöltenek. Máskép képezzük az egyes hangokat, ha 
örülünk, mintha fájdalom szorítja a beszélő kebelét. 2. Külső hatá
sok (influences extérienres), ezek azon körülményektől erednek, 
melyek között élünk; e külső körülmények: az éghajlat, a társas 
élet, sőt még a divat is. Végül 3. ethnologiai hatások (influences 
ethnologiques). Ez utóbbi, eddig kevés figyelemre méltatott okot 
tartom legfontosabbnak a nyelvek történeti fejlődésének megérté
sére; az illető nép lelki ós testi tulajdonságai mintegy előre kijelö
lik az utat, melyen az illető nyelv fejlődésének haladnia kell. Az 
ethnologiai hatás különösen akkor válik szembetűnővé, ha a nyelv 
hirtelen változik, az által, hogy egy nép megtanulja egy más nép 
nyelvét s azt a maga hangrendszere szerint ejti. 

BALASSA JÓZSEF. 

Az ugror idő- és módalakok. 

Setalá E. N. Zur Geschichte der Tempus und Modusstanmibüdung in den 
finnisch-ugrischen Sprachen. Helsingfors, 1886. 8. r. XVI+184 1. 

Setalá Emil Nesztor, a ki nemrégiben lett a finn nyelv és 
irodalom professzora a helsingforsi egyetemen, még harminczadik 
életévét sem töltötte be s már is mind mennyiség, mind pedig ered-
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menyek tekintetében nagyon jelentékeny munkásságot fejtett ki 
az ugor és specziálisan a finn nyelvtudomány terén. 

Első munkája, A finn nyelv mondattana (Suomen kielen 
lauseoppi), 1880-ban jelent meg, a mikor Setálá (a ki 1864-ben 
született) még a hámeenlinnai lyceum növendéke volt. E derék kézi
könyvecske, a mely néhány évvel később (1884.) második, javított 
és bővített kiadásban jelent meg, a régibb finn mondattanoknak, 
különösen Jahnsson dr.-énak (Finska sprákets satslára) és Budenz 
finn nyelvtanának fölhasználásával azon mondattani anyaggyűjte
mény alapján készült, a melyet a szerző maga gyűjtött össze a nép 
körében. Czélszerű, áttekinthető beosztás, rövidség és szabatosság 
jellemzik e könyvecskét, a mely már első fogalmazásában is hatá
rozottan jobb volt finnországi előzőinél, sőt egyik-másik része a 
Budenzénél is jobban sikerült. 

Ezt az iskolai könyvecskét több kisebb dolgozat után 1883-
ban egy nyelvjárástanulmány követte (Lauseopillinen tiUkimus 
Koillis-Satakunnan kielesta, Suomi II. folyam, 16. kötet és külön
nyomatban), a mely éjszakkeleti Satakunta nyelvjárásának pusz
tán csak mondattani sajátságaival foglalkozik s azokat tárgyalja 
behatóan; ez mint finn nyelvjárási mondattan első volt a maga 
nemében. (Néhány évvel utóbb jelent meg Cannelinnek a kemii 
nyelvjárásról szóló ismertetése, a mely rövid mondattant is tar
talmaz). 

Egyetemi tanulmányai végeztével Setálá több tanulmány
útat tett a külföldön, Svédországban, Dániában és Németország
ban részint a nyelvtudományi oktatás módszerének és segédeszkö
zeinek megismerése végett, részint pedig abból a czélból, hogy 
a könyvtárakban adalékokat gyűjtsön az ugor összehasonlító 
nyelvtudomány történetéhez. — Ezen gyűjtéseinek eredményét 
1892-ben adta ki Adalékok a finn-ugor nyelvbúvárlat történetéhez 
(Lisiá suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen historiaan. Hel-
singissá, 1892) czím alatt. Továbbá járt Kurlandban a liv nyelv, 
az oloneczi kormányzóságban és Ingermanlandban a vepsz és a vót 
nyelv s Észtországban és Livlandban az észt nyelvjárások tanul
mányozása czéljából. E tanulmány-útjai eredményeinek egy részét 
hazánkban tartózkodása alkalmával a M. Tud. Akadémiában ma
gyar nyelven mutatta be A lív nép és nyelve czím alatt, s ez a dol
gozata a Ny. Közi. XXI. kötetében látott napvilágot. 

Többi kisebb dolgozatai közül csak A jelenkori nyelvbúvárlat 
alapelveiről (Nykyaikuisen kielentutkimuksen periaatteista. Por-
voossa, 1891.) czímű népszerű füzetét említem meg, a melyben a 
nagy közönségnek röviden és világosan megmagyarázza, mikép 
fogja föl a modern nyelvvizsgálat a nyelv fejlődését, és egyúttal 
kifejti, hogy az új irány miben tér el a régitől. 

Ezeken kívül két nagyobb munkát írt ; az egyik az, a melyet 



454 SZINNYEI JÓZSEF. 

itt ismertetni akarok; a másik pedig, a melyről majd más alkalom
mal szólok: Ajinnség hangtörténete (Yhteissuomalainen áánnehis-
toria; eddig két füzet, Helsingfors, 1891.) 

A czímbeli tanulmány az első ,újgrammatikus' munka az 
ugor nyelvhasonlítás terén. Az ugor összehasonlító grammatikának 
azon fejezetével, amelyet Setálá tárgyal, előtte—legalább rész
ben — már mások is foglalkoztak; legtüzetesebben Simonyi Zsig
mond Az ugor módalakok czímű alapos tanulmányában (NyK. 
XIIL), de ez, mint czíme is mutatja, a Setálá fejtegette gramma
tikai alakoknak csak egyik csoportját tárgyalja. Még ennek előtte 
az ötvenes évek egyik buzgó altáji nyelvbúvára, Boller, tett közzé 
a bécsi császári Akadémia Sitzungsberichte-iben két idevágó dol
gozatot : Die Conjugationin den finnischen Sprachen (1854.) és Die 
Ütereinstimmung der Tempus- und Moduschar aktere in den ural-
altaischen Sprachen (1857), a melyek azonban most már teljesen 
elavultak. Úgy szintén elavult Kiedl Szendének Bollerre támasz
kodó rövidke dolgozata: Az igeszó módalakjai a magyar és ?'okov 
nyelvekben, a mely 1860-ban jelent meg a Magy. Tud. Akadémia 
nyelv- és széptudományi osztályának értesítőjében. Ezen kívül 
egyes részletek tárgyalva vagy legalább érintve vannak Ablqvist-
nak Om ungerska sprdkets förvandtskap med finskan (1863). Ami-
noffnak Tutkimus Etelapohjanmaan kielimurteesta (1871), Genetz-
nek Versuch einer karelischen Lautlehre (1877) ós Tutkimus Véná
ján Karjalan kielestd (1880) czímű munkájában, a melyekről 
Setálá az előszavában hűségesen beszámol. Budenz is tárgyalta az 
ugor nyelvek mód- és időalakjait egyetemi előadásaiban, de Az 
ugor nyelvek összehasonlító alaktaná-nskk addig megjelent részében, 
a mely Setálá kezénél volt, még nem jutott el ezen fejezetig, csak 
alkalmilag (egyes képzők tárgyalásán ü) érintett idevágó dolgokat.*) 

Setálá munkája, a mely nemcsak a szerző hazájában (vö. 
Jánnes A. bírálatát a Valvoja-b&n), hanem a külföldön is figyel
met keltett (vö. Misteli ismertetését: Zeitschrift für Völkerpsycho-
logie u. Sprachwissenschaft XVIII. 1888. 451. 1.), mi nálunk még 
nem részesült részletesebb móltatásban; azért nem lesz fölösleges, 
ha e folyóirat közönségét — elkésve bár — röviden megismerte
tem a munka főbb eredményeivel. 

Az idő- és a módalakok alkotása (nem tekintve a tisztán mon
dattani eszközökkel és körülírással kifejezetteket) az ugor nyelvek
ben tőképzéssel történik. A puszta igetőhöz járuló idő- és módjelek 
azonban (valamint a névszónál pl. a többesszám jele) mintegy 
középhelyet foglalnak el a valódi tőképzők és a viszonyragok között. 

*) A ,Modus és tempus' fejezet vázlata Budenz hagyatékából (a kő-
nyomatú ívek után) közölve a NyK. ez idei évfolyamában (178—190.) 
jelent meg. 
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Eredetükre és lényegükre nézve ugyanis töképzök, mert az alaptö 
jelentését módosítják; de functiójukra nézve ezek a jelek még 
sem teljesen egyértékűek a többi töképzőkkel, mert a hozzájáru
lásukkal alakult tövet nem érezzük közvetetlenül új szótőnek az 
alaptö ellenében, hanem a nyelvérzékünk az idő- és módjeleket 
inkább olybá veszi, mintha valamely mondattani viszonynak a 
kifejezői volnának, a milyenek a ragok. Nyelvórzékünknek ezt a 
fölfogását az a körülmény is támogatja, hogy a mód- és időjelek 
rendszerint személyragokkal együtt, gyakran velük egybeforrva 
fordulnak elő, sőt némelykor az utóbbiak hiánya vagy elveszése 
esetében a maguk functióján kívül ezeknek a szerepét is átveszik. 

Időt az ugor nyelvek tőképzéssel kettőt külömböztetnek meg: 
az el nem múltat és az elmúltat. A jelen és a jövő között általában 
nem tesznek külómbséget, hanem a jövőt is rendesen a jelen alak
jával fejezik ki. Az el nem múlt idő alakját a szerző egyszerűen 
praesens-nek) az elmúltét praeteritum-nük nevezi. 

A mi a módokat illeti, a jelentő módnak nincsen külön kép
zője, vagyis a jelentő mód töve maga az igei alaptö; ennek külön
féle időtöveihez járulnak hozzá a személyragok. De külön tőkép
zéssel alakul az imperativus és a conjunctivus, a mely utóbbi 
gyűjtőnév alá foglalja szerzőnk mindazokat a módalakokat, a me
lyek a cselekvést nem valónak, hanem a beszélő fölfogásától vagy 
akaratától függőnek tüntetik föl. Időre nézve a conjunctivusi ala
kok is részint prsesensek, részint praeteritumok. 

Szerzőnk előbb az idő töveket tárgyalja, azután a módtöveket. 
Tárgyalásának a menete az, hogy minden szakasz ólén fölsorolja az 
együvé tartozó igealakokat, s azután levonja belőlük a következ
tetéseit. 

Praesens-képzőt kettőt mutat ki olyant, a mely az ugorság 
nagyobb részében megvan; ezek: a -ps, -bB és a -kB, -gB. 

Az előbbi megvan a finnségben, a lappban, a cseremiszben, 
a mordvinban és a zürjén-votjákban. Kiindulásul a szerző azt a 
-pi, -bi (-p, -b) végzetet veszi, a melyet a finnségben némely prae-
sensbeli sing. 3. szem. alak végén találni, pl. finnS. saa-pi kap, 
karj. soa-pi, ólon, soa-bi, észt saa-p, sab, lív sq,-b, vepsz anda-b 
ad, vót jö-b iszik stb. Ezt a végzetet Lönnrot, Sjögren és Blomstedt 
a 3. szem. ragjának tartották, de ennek a föltevésnek a tarthatat
lanságát már Gastrén és Ahlqyist kimutatta. Budenz fölfogása 
szerint (vö. NyK. XXII. 426.), a melyet szerzőnk nem ismert, ez a 
végzet nyomatékosító segédrag, azonos a névszói ós igei alakokhoz 
járuló -pa, -pa nyomósító particulával (se-pd, miksi-pa; olipa, 
nomi-pa). Ez első tekintetre tetszetősnek látszik, különösen ha a 
-pa, -pa > -pi hangváltozás párjául fölhozzuk (a mi Budenznél 
nincs fölhozva) a középfokbeli -mpa, -mpa (tő) > -mpi (nominati-
vus) hangváltozást. Azonban másrészt már maguk a Budenznél 
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fölhozott többi adatok kétséget támasztanak ezen föltevés elfogad
hatósága ellen. Mindenekelőtt azt látjuk, hogy a -pa, -pd nyoma
tékosító particula előfordul ugyan praeteritumi alakok végén is 
(oli-pa, tuli-pa; praesensbelieket ezzel a particulával Budenz nem 
említ, de előfordulnak ilyenek is, pl. on-pa, talee-pa) ; azonban a 
-pi nem található a praeteritumban, hanem csupán a praesensben 
(mind a jelentő mód, mind a concessivus praesensében). Ez a jelen
ség mindjárt azt a kérdést vetteti föl velünk, hogy mi az oka ennek 
a külömböztetésnek? Ha a -pa, -pd és a -pi azonos, miért szorít
kozik az utóbbinak az alkalmazása pusztán csak egy igeidőre, míg 
a másiké általános ? — Második okunk a kétségre az, hogy ezen 
állítólagos nyomatékosító particulával megtoldott alak teszi a plur. 
3. szem. alapját (a plur. -t képzővel ellátva), t. i. -pa-t, -pa-t, vagy 
•ba-t, -bd-t (a törvényszerű hangfejlődéssel) > -vat, -vat, pl. antavat 
adnak, tulivat jövének. Már magában az is föltűnő, hogy a többes 
3. szem. alakja az egyes 3. személybeli particulás alakból lett; de 
még föltűnőbbé, vagy inkább kétségesebbé teszi ezt az a tény, 
hogy a -vat, -vat végű plur. 3. mellett előfordulnak puszta í-vel 
többesített alakok is, pl. tuli-vat mellett tuli-t, azonban csakis a 
preeteritumban, míg ellenben a praesensben mindig a teljes -vat, 
-vat van meg. — Továbbá föltűnő még az is, hogy a lapp nyelv
ben ezen állítólagos encliticus particulával ellátott alakok még 
Bzemélyragozva is vannak, pl. lpF. dual. 2. lokka-bd-tte, plur. 2„ 
lokka-bd-ttet olvastok; s végre az, hogy a lappban is csak a pras-
sensben találjuk ezt a particulát, mig a prajteritumban semmi 
nyoma sincs, pl. IpS. ece- szeretni, dual. 2. praes. ece-be-ten: prset. 
eci-ten; plur. 2. praes. ece-be-te : prast. eci-te. 

Ezek azon kifogások, a melyeket Budenz föltevése ellen mái-
pusztán az ő adatai alapján lehet tenni, s a melyeket bizonyára 
Setálá is megtett volna, ha ismerte volna Budenz föltevését. 

Azon adatokból, a melyeket szerzőnk összeállít és szigorú 
nyelvtudományi kritikával elemez, egészen kétségtelenné válik a 
-p0, bö szóelemnek praesens-képző volta. Arról szó sem lehet, hogy 
a 3. személy ragja volna, mert a 3. személy névmásával semmi
képen nem lehet kapcsolatba hozni; de meg nem is csak a 3. sze
mélyben fordul elő, hanem az 1. személyben is a lívben ós a lapp
ban, a 2. személyben a lappban (ritkán a lívben) és a tagadó 
igének mind a három személyre vonatkozó alakjában az észtben, 
a lívben, a moksa-mordvinban és a zürjénben. (Az utóbbi tagadó 
igealakok eredetileg nyilván csak harmadik személyűek voltak, de 
aztán mintegy adverbiummá merevedve, a többi személyre is 
átterjedtek; ilyen átterjedés útján előállottnak magyarázható a 
lív nyelvbeli 1. és 2. szem. -b is ; de már a lapp nyelvben nincs 
okunk erre a föltevésre, hanem az ott mind a három személyben 
előforduló alakokat inkább egy régebben megvolt teljes praesens-

• « 
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töves ragozás maradványainak tekinthetjük.) Hogy nyomósító par-
ticula volna, azt a fönnebb fölhozott kétségek után bajos elfogadni. 
De vájjon prsesens-képző voltát nem dönti e meg az a tény, hogy 
itt-ott a praeteritumban is előfordul? Erre a jogos kérdésre meg
kapjuk Setálá fejtegetéseiben a választ, a mely nagyon egyszerű 
és teljesen kielégítő. A finn *saa-ba praesens-tőből, a mely egyúttal 
a sing. 3. szem. alakja is volt, a többesképző -t (-d)-vel alakult a 
prses. több. 3, szem. (a törvényszerű hangváltozással): saa-vat 
(-vad). Mikor aztán az egyesszámi alakok végén a praesensképző 
fölismerhetetlennó fejlődött, vagyis saa, antaa-féle alakokkal állot
tak szemben a saa-vat, anta-vat-íéle többesszámok, ezeknek a -vat 
végzetét olybá vette a nyelvérzék, mintha személyrag volna. Ekkor 
már aztán a -vat könnyen átterjedhetett, a mint hogy át is terjedt, 
a praeteritumba. Itt eredetileg sem az egyes, sem a többes 3. szem. 
alakjában nem volt meg a 'pgf -bB (-vB); a legrégibb irodalmi 
emlékekben a praet. sing. 3. sai alaknak a többesben sai-t felel 
meg, s ez az alak máig is él némely nyelvjárásban; de ma már 
mégis sokkal általánosabb egész Finnországban a sai-vat-iéle prae-
teritum-alak, mely a prassensbeli saa-vat analógiájára alakult. 
Ezen kívül még csak a cseremiszben és egy lapp nyelvjárásban 
(a kildiniben) fordul elő a szóbanforgó praesensképző praeteritumi 
alakokban, a melyeket szintén analogikus alakulásoknak kell tekin
tenünk. 

A finnségből kimutatott alakok tanúsága, szerint a képző 
mássalhangzójának legeredetibb alakja az explosiva (p, b). Apa 
finn nyelv hangtörvényei szerint hangsúlytalan rövid szótag utáni 
szótagkezdő helyzetben v-m változott; e szerint a hangtörvény
szerű alakok: saa-pi ós anta-vi (vö. oloneczi: soa-bi és anda-v, 
az utóbbi a véghangzó elveszésével). Azon alakokban, a melyek
nek a végéről a magánhangzó eltűnt, a v vocalizálódva a megelőző 
magánhangzóval diphthongust alkotott, pl. karj. ólon. andav és 
andaw ad, vepsz anda*; ezekből fejlődtek a laskoo (ereszt) és az 
anda, antaa-iéle alakok, a melyeknek a végén a diphthongus 
helyén már hosszú magánhangzót találunk. Ezeknek a végén már 
nyoma sincs az eredeti -pi, -bi praesensképzőnek, a mely nélkül 
azonban nem tudnók megmagyarázni a szóvégi magánhangzó 
hosszúságát az ímta<x-féle, még kevésbbé hangszínét a laskoo-íéle 
(laske-böl: *laske-v > *laskew > laskou) alakoknak.*) 

A szerző azután meggyőzően alkalmazza az analógiás magya
rázatot néhány alakra, a melyek a törvényszerű fejlődéstől eltértek 
(pl. finn prses. sing. 3. saa e h. saapi; antaa-pi, tulee-pi; antaavat, 
íuleevat, alakvegyülóssel antaa, tulee + antavat, tulevat-ból stb.). 

*) Alább (47. 1.) meggyőzően mutatja ki szerzőnk azon (Genetz-féle) 
föltevés tarthatatlanságát, hogy ez a 3. személybeli hosszú magánhangzó a 
-ka prsesensképző maradványa, t. i. -''cinta-ka > '^anta'a > antaa. 
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A másik praesensképző, melyet szerzőnk az összes ugor nyel
vekben kimutat, a -ka, gs. Ez a finnség terén (a hol már Genetz is 
kimutatta: Vénáján Karjalan kielestá 221, 222.) legvilágosabban 
a vepsz nyelv, az ingermanlandi nyelvjárás és a finnS. körén belül 
a szavói nyelvjárás tagadó alakjaiban mutatkozik, pl. vepsz: emai 

(eté, eba) and-ko1 nem adunk (-tok, -nak) < *anda-ka + plur. -i 
(az ismeretes hangváltozással); ingerm. en sao-k nem mondok, 
emmd maa-k nem megyünk; szavói: en anna-k nem adok. A többi 
finn nyelvjárás tagadó alakjainak a végén már csak a szótagzáró 
,véghehezet' és az utolsó szótagbeli u. n. mássalhangzó-gyengülés 
jelöli a nyomát, pl. finnS. anta- adni: en (et, ei) anna' nem adok 
(adsz, ad); tietá- tudni: en (et, ei) tieda nem tudok (tudsz, tud). 

Másik világos mutatkozása e képzőnek (mint már Genetz az 
i. h. szintén megemlitette) a reflexiv ragozású alakokban van, pl. 
észt külu-k-se hallik; finnS. muata-k-sen változik, keánná-k-sen 
fordul; karj. kumardoa-k-simeghajol (meghajtja magát); úgy szin
tén az észt passivum impersonale-ban: tüa-k-se man bringt, 
tulla-k-se man kommt. Budenz (Ugor Alaktan 112.) a külukse, 
muutaksen-féle reflexiv alakok -kse-jét reflexiv igeképzőnek veszi és 
elfogadja némely finn nyelvészeknek azon nézetét, hogy ennek a 
képzőnek az eredetszava nem egyéb, mint az itse (<*iske) ,maga' 
névmás. Ennek ellenében Setálá meggyőző okoskodással mutatja 
ki, hogy a -k és a -se(n) nem egységes, hanem egymástól különváló 
elemek: a -k, a mely a praesensen kivül sehol sem fordul elő, 
praesensképző, a -sen pedig a 3. szem. ragja. 

Ezen -k praesensképző segítségével szerzőnk nagyon egysze
rűen és meggyőzően magyarázza meg azt a jelenséget, a mely a 
finn nyelv minden vizsgálójának bizonyára mint különösség tűnt 
föl, hogy a passivum impersonale praesensében az igetőben u. n. 
mássalhangzó-gyengülés van, ellenben a többi alakban nincs; 
pl. saa- kapni, pass. tő : saata-: praes. saada-han, saadaan man 
bekommt, de praet. *saati-hen, saatiin. A praesensben az u. n. más
salhangzó-gyengülést a passivum tövéhez járult -k praesensképző 
okozta, a melynek hozzájárulásával a szótag zárttá vált: saata-: 
saadak-. A szabályszerű alak (a 3. szem. -sen ragjával) *saadak-sen 
volt (vö. észt tüak-se man bringt, tullak-se man kommt), de ezt 
kiszorította a szabályszerű prseteritumi *saati-hen (ma: saatiin) 
analógiájára képzett *saada-hen (ma: saada-han, saadaan). 

A -kB praesensképzővel alakultaknak magyarázza szerzőnk 
(Genetz Ven.-Karj. kiél. 222. 1. rámutatása nyomán) a saa-mme 
(saa-mma), saa-tte (saa-tta) ,kapunk, kaptok'-féle többesszámi 
alakokat, a melyekkel szemben a nyelvjárásokban rövid m és í-vel 
való praeteritumi alakokat találunk, pl. sai-ma, sai-ta (v. a törvény
szerű hangfejlődéssel *otti-ta-bó\ lett otti-a stb.-félék analógiájára 
sai-a). A többesszámi 1. ós 2. személyrag mássalhangzójának a 
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hosszúságát többen többfélekép igyekeztek megmagyarázni, de 
mind e magyarázatoknak egy közös hibájuk van; nincsenek 
ugyanis tekintettel arra, hogy azok a hosszú mássalhangzók volta
képen csak a praesensbeli alakoknak a tulajdonai. Ebből kiin
dulva, szerzőnk azt következteti, hogy az a hosszúság a praesens-
képző hasonulásából állott elő, t. i. saamme (-mma), saatte (-tta) 
<.*saak-me (-mi), *saak-te (-ta). A praefceritamban is előforduló 
hosszú mássalhangzó (saimme v. -mma, saitte v. -tta) a praesens 
analógiájára fejlődöttnek tekintendő. 

Félrehagyva a szóbantbrgó képzőnek a többi ugor nyelvek
ből való kimutatását, egyenesen a magyarra térek rá. A szerző 
abból kiindulva, hogy a fölszólító mód alapnyelvi -ka, -ga képző
jének a magyarban -;/ felel meg, azt mondja, hogy a -kB, -g„ prae-
sensképző megfelelőjéül is j-t várhatunk. Noha ilyen praesenskóp-
zésnek biztos nyomait nem lehet találni, mégis számbaveendőknek 
tartja az egyes nyelvjárásokban előkerülő ilyenféle alanyi igeala
kokat: hajtsunk ( — hajtunk), mehessünk ( = mehetünk), szántsunk 
{ = szántunk), tudjunk ( = tudunk) stb. Ezeknek a -j-jét úgy látszik, 
habozva bár, hajlandó praesensképzőnek tekinteni; azonban ezt a 
föltevését nem fogadhatjuk el. 

Sokkal valószínűbbnek, sőt jóformán kétségtelennek tarthat
juk, hogy ezeknek az alakulása az analógia hatásának tulajdoní
tandó. Ismeretes dolog, hogy a í-végü igék tárgyas ragozású pras-
sensének több alakja némely nyelvjárásban, pl. a székelységben 
(vö.l.MNy. V. 350; VI. 224.),'de egyebütt is (vö. Balassa J. A ma
gyar nyelvjárások 138.), ugyanolyan hangfejlődést tüntet föl, a 
milyen az imperativusban van, pl. látom, látod, lássa, lássuk, lássá
tok, lássák ( = látja, látjuk stb.); tartsa, rontsák, töltsük,fizessük 
( = tartja, rontják stb.) Ezt a fejlődést, az én nézetem szerint, 
korántsem kell olybá vennünk (hogy miért nem, az majd alább az 
imperativusnál elmondandókból tűnik ki), mintha hangfiziologiai 
úton állott volna elő. Valószínűbb, hogy már ez is analogikus ala
kulás, a melyhez a mintát a várja, várjuk, várjátok, várják-féle 
imperativusi és indic. praes. alakok egybeesése szolgáltatta. Hogy 
az analógia hatása épen a í-végű igéknél kezdődött, azt a tartya, 
tartyuk és a tárcsa, tarcsuk-íéle alakoknak hangzásbeli rokonsága 
magyarázza meg. (Ebben tehát az én fölfogásom eltér Budenzétől, 
a melyet a MNy. V. 350—351. 1. fejtett ki.) Az ilyen imperativus -
formájúvá fejlődött tárgyas ragozású praes. alakok analógiájára 
aztán más (nem í-;-vel való) tárgyas ragozású praesens-alakok is 
fölvették az imperativusbeliek formáját, pl. tegyük, mögögyük, meg-
engeggyék, vigyem, vigyük (Nyr. XVI. 504). Ezek után nagyon ter
mészetesnek fogjuk találni, hogy az analógia hatása az alanyi 
ragozású praesens-alakokra is kiterjedt, s ezek is az imperativus 
képére formálódtak, pl. [Mi csinának ?] Hát nyomtassunk. [Nem 
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kapnak majd ki?] Há kikapjunk, kikapjunk. Szokat halljunk, ha 
szokán jöjjünk rákászra. Nem tuggyónk mit mondani róla (Nyr. 
V. 65.) Ehessünk-e már? [Mit dolgoznak?] A diót verjünk (Nyr. 
V. 220). Mink hónap süssünk. Megíőt, de még nem ögyünk (Nyr. 
III. 48). Beszélgessünk, nízelöggyünk (Nyr. XVI. 504). — Ezekben 
tehát a ;'-t (és változatait) nem tekinthetjük a -kg, -g„ prsesens-
képzö megfelelőinek. 

A harmadik pontban szerzőnk az ugor nyelvekben előforduló 
isolált és nemvilágos prassensképzéseket tárgyalja, köztük nagyon 
röviden a ?>tövű magyar igék -s^-képzős prsesensét (pl. viv-: vi-sz). 
Pótlásul megemlitem, hogy a magyar nyelv praesensképzői közé 
föl kellene vennünk azt a nyilván frequentativ-eredetű -l (-11) kép
zőt, a melyet némely nyelvjárásban (pl. a kiskunhalasiban (Nyr. 
XV. 214) a v-végű igetövek praesensében találunk, pl. rűl, vili, sül, 
roll, nyőll,főll, lüll, nyííll, fúll, büll stb. (a praeseasen kívül ez az 
-11 nem fordul elő). Vö. az osztják nyelvbeli frequ. -I, Z-es praesens-
tőképzést (Budenz Alaktanában 17. 1.; Setálá-nél 83. 1.) 

Közös praeteritum-képzője az ugorságnak egy van: a j a fi), 
a mely a vogul osztjákon kívül minden nyelvben kimutatható. 
Legteljesebb alakjában az észtben és a lappban mutatkozik, pl. 
észt mü-je eladék, elada (mü-); lapp le-je-n valának (le-). 
A finnségben ezenkívül még egy látszólagos -si praeteritum-képző 
is előfordul, pl. finnS. joutu-si juték, juta; vót süntü-si szülétek; 
észt anda-si-n adók stb. Ez (mint az észt alakokra nézve Budenz 
is említi NyK. XXIII. 182) analógiás alakulás azon igék praeteritu-
mának a mintájára, a melyeknek a csonka töve í-végtí, pl. tarjoo-, 
tarjoa- kínálni, csonka tő : tarjot-, proeteritum : *tarjoti > tarjosi. 
Ezekben is csak -i a praeteritum-képző; az s a tővégi í-ből fejlő
dött; de minthogy az utóbbi a praesensben nincsen meg, a nyelv-
érzék a praeteritum képzőjéhez tartozónak vette, s azután a -si 
álképző használatát kiterjesztette más (nem í-végű) tövekre is. — 
A magyar mond-é-k, mond-á-l-féle praeteritumok -á, -é-jének magya
rázatában (lappangó -;-vel) szerzőnk teljesen a Budenz nyomán 
indult fiatalabb magyar nyelvészekhez csatlakozik (vö. idézeteit ós 
Budenz hagyatékát: NyK. XXIII. 183). 

Ezután néhány isolált praeteritum-képzóst tárgyal, legelsőnek 
a magyar -tt, -í-s ,praesens perfectum'-ofc; de a képzés eredetének 
vizsgálatába itt nem bocsátkozik, csak később (170. 1.) azonosítja 
ezt a -tt, t-t a befejezett cselekvés igenevének a képzőjével. Budenz 
a mondottam-féle igealakokat olyan segédigóvel összetett és aztán 
összevont alakoknak magyarázta, a milyen a cseremisz tolonam 
(<*tolon-ulam); vö. hagyatékát: NyK. XXIII. 185. Ennek ellené
ben én egy akadémiai fölolvasásomban kétségeket támasztván, azt 
a nézetemet nyilvánítottam, hogy a mi végzett jelenünk nem 
egyéb, mint személyragozott igenév, pl. mondottam = mondott én; 
értettél == értett te. A 3. szem. mondott, értett szerintem ragtalan, 
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vagyis = maga az igenév (állítmányul használva); a többesszámi 
3. szem. alak (mondottak, értettek) pedig n'em egyéb, mint a mon
dott, értett igenév többes száma (olyan mint pl. a finn praet. plur. 
3. tuli-t jövének = prseteritum- vagyis nomen verbale-tő + többes
szám képzője). A mondottak, értettek mellett előforduló mondotta
lak, értettenek e szerint nem eredetibb teljesebb alaknak, hanem 
analógiás alakulásnak (a mondanak, mondának, mondanának, mond
janak mintájára) tekintendő (vö. Alakmagyarázatok ez. dolgozato
mat a Hunfalvy-Albumban). 

A módalakok képzésére térve át, szerzőnk legelőször az im-
perativust tárgyalja, s itt teljesen meggyőző adatokkal és okosko
dással mutatja ki, hogy az imperativus-képzésnek az a magyará
zata, a mely Budenz nyelvtana nyomán nálunk gyökeret vert, 
határozottan tarthatatlan. Budenz a tulkaamme, tulkaatte (tulkaa)-
féle alakokból kiindulva a finnben -kaa, -kaa és összevonatlan 
-kaha, -kcihd imperativus-képzőt vett föl, a melynek eredetibb 
alakja szerinte *-kasa, -kása volt (vö. Budenz, Finn nyelvtan2 57). 
Setálá kimutatja, hogy a régibb grammatikákban elősorolt tulka-
hamme, tulkahatte-féle alakok sehol sem találhatók a nyelvben; 
a -kaamme, -kaatte vógü alakok is csupán az irodalmi nyelvben 
fordulnak elő, a népnél sehol. Ellenben minden finn nyelvjárás
ban találni oly alakokat, a melyeket -kaa imperativus-képző föl
vételével lehetetlen megmagyarázni. A nyelvtényékből az tűnik ki, 
hogy az imperativus képzője -ka, -ka (-ga, -ga ; -ke, -ge) ; pl. finnS. 
saa-kama kezdjünk; ol-kame legyünk ; lyö-kamine üssünk ; karj. nos-
kama emelkedjünk; süö-gáma együnk; ólon. pan-gammo tegyünk, 
helyezzünk; vepsz and-kama1, and-kam adjunk; pes-kám mossunk; 
észt teh-kem tegyünk; tul-gem jöjjünk stb. A plur. második személy
ben is találunk rövid vocalissal való alakokat, a melyeknek a végé
ről könnyű leválasztani a személyragot, pl. finnS. el-kate ne... -játok, 
-jetek (népköltési termékekben); vepsz and-katé, and-kat adjatok; 
pes-kdtte mossatok; észt vot-ket vegyetek; lív maksá-gid fizesse
tek stb. De sokkal elterjedtebbek azon alakok, a melyeknek a 
végén bosszú vocalist (vagy diphthongust) találunk, s épen ezek (és 
az ezekből fejlődöttek) szolgáltattak okot a képző helytelen föl
fogására. Ezek az anta-kaa adjatok, men-káa menjetek-féle alakok, 
a melyekben a végvocalis hosszaságát a szemólyraggal való össze
vonás idézte elő. T. i. a plur. 1. -ka-ma, -ka-me-nek megfelelöleg 
plur. 2. -ka-ta, -ka-te alakot kell fölvennünk mint eredetit (vö. fön-
nebb el-kd-te, and-ka-t stb.) A -ka-ta-ból a hangsúlytalan szótag 
rövid vocalisa után szabályszerűen beállott mássalhangzó-gyen
güléssel -ka'a, -kaa lett (vö. praet. tulia jövetek <*tuli-ta). Az 
irodalmi nyelvbeli anta-kaa-ííe-féle alakok az analógia szülemé
nyei, a melyek annak köszönik lételüket, hogy az anta-kaa ala
kot, a melyben a személyrag lappangásba jutott, imperativus-tőnek 
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vették s aztán megtoldották a praesens analógiájára -tte személy
raggal. Az anta-kaa-mme~féle (hosszú vocalisos) alak Setálá sze
rint szintén a -kaa végű 2. szem. alakból lett a prassensbeli -mme 
hozzátételével; de én valószinűbbnek tartom, hogy ez egyenesen 
az anta-ka-me, -mme alakból lett az anta-kaa-tte ráhatása követ
keztében. 

A 3. szem. sing. -kaan és plur. -kaat imperativusi végzetet 
(tuokaan hozzon, tuokaat hozzanak) Budenz így elemezte: -kaa-n 
(-kaha-n) és -kaa-t (kaha-t) = az imperativus töve az -n személy
raggal, illetőleg a -t többesképzővel ellátva. Az előbbiek szerint ez 
az elemzés is tévedésen alapszik. A vepsz and-kaha adjon, adja
nak; ólon. tul-gah jöjjön; karj. nos-kah álljon föl stb. nyelvjárási 
alakok tanúbizonysága szerint a finnS. -kaan, -kaat csakugyan 
régibb -kahan, -kahat-ica, viendők vissza, csakbogy ezek így eleme -
zendők: -ka-han, -ka-hat. Itt -han, -hat < *-hen,-het (<.-sen, -set) 
a 3. szem. sing. és plur. jelölője. 

A sing. 2. személyben a finnség legnagyobb részében már 
csak maradványát találjuk az imperativus-kepzőnek: szótagzáró 
véghehezetet (a végszótag kezdő mássalhangzójának u. n. gyengü
lésével), pl. otta- venni: ota' végy (a -pas nyomósító particulával: 
otappas); csak némely nyelvjárásban van meg az eredetibb -k, 
pl. lyo-k üss, oda-k végy, ela-k oda-k ne végy. Nagy ritkán (nép
dalokban) az imperat. sing. 1. szem. alakja is előfordul, pl. lak-
ka-n ,hadd induljak' (Kanteletar II. 89.) 

A II. imperativus (v. optativus) képzője szintén rövid voca-
lisú : ~ko, -kö, nem pedig -koo, -köö (-kohó, -köhö < *-koso, -kösö), 
mint Budenz és Donner fölvették. A -koomme, -kootte végű többes
számi alakok, a melyeket a grammatikusok a paradigma teljessége 
kedvéért említenek, sehol sem a nép nyelvében, sem az irodalom
ban nem fordulnak elő. A sing. 2. szem. *-kos, 'o* nem *-fcoso-ból 
lett (pl. anta'os nem <*antakoso), mint Budenz véli, hanem a Ka
levalában előforduló kuolkosi (halj meg)-féle alakok bizonysága sze
rint így elemezendő: -ko (imp. képző) -f-si 2. személyrag vagy nyo
matékosító particula (vö. Agricolánál: pidhexi ,tarts' = piőa-k-si). 
A 3. szem. alakok (-koon, -hoot) úgy elemezendők, mint az I. impe
rativus megfelelő alakjai: -ko-hon, -ko-hot (<.-hen, -het <-sen, 
-set). A -kohonsa, -koonsa végűek alakvegyűlés útján állottak elő, 
valamint a kalevalai -kahansa is. 

A -ke, -gg imperativus-kepzőnek a többi nyelvekben való 
előfordulását mellőzve, csak a magyarra kívánok reflektálni, a mely
ben mai megfelelője -j (ós többnyire még egy rövid magánhangzó). 
A magánhangzónak sing. 2. személyben' hosszúságát (-jál, -jel) 
szerzőnk Simonyitól eltéröleg az irál, ír?iál-féle alakokhoz való 
csatlakozással magyarázza. Ezt nem tartom valószínűnek azért, 
mert a -jél régente -jel (s e szerint a -jál is valószínűleg -jál) volt, 
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míg az elbeszélő múlt és a föltételes jelen magánhangzóját már a 
régiek is á, ének (nem á, é-nek) ejtették. Ezen állítáBom mellett 
szól: 1. e hangoknak t-s diphthongusból való fejlődése, a melyet 
bebizonyítottnak tekinthetünk; 2. a -ná-beli á-nek a nyelvjárások 
némelyikében megfelelő i (pl. szeretník) ; 3. legalább az á-re nézve 
azon nyelvemlékek helyesírása, a melyekben a hosszű e-féle hangok 
nyíltabb vagy zártabb volta annyira-mennyire meg van különböz
tetve. (V. ö. MNy. V. 399; továbbá az -e<-é birtokos személyrag
ról írt és részben ide is illő megjegyzéseimet: Nyr. XVII. 5 ; a -jál, 
•jél-beli hosszú magánhangzó eredetére nézve pedig ,Alakmagya-
rázatok' ez. dolgozatomat: Hunfalvy-Album 39.) 

Elfogadhatónak tartom, de némi módosítással, azt a magya
rázatot, a melyet szerzőnk a régi nyelvbeli tanóhon ( = tanítson)-
féle alakokra nézve ad. Szerinte a zöngétlen t után a ; úgy hang
zott, mint zöngétlen palatális spiráns: y, pl. tanojtyon. Némely 
nyelvjárásokban a ty hangkapcsolatból 6 (cs) lett: tanojeson > 
taníceson ; más nyelvjárásokban meg ty hasonulva yy-v& fejlődött: 
tanojyyon > tanojyon > tanóyon (föltehető ugyanis, hogy a nyelv
emlékekben h, eh ezen alakokban a y hang jele). Két magán
hangzó között később a yy zöngés jj-vé vált, s így állottak elő a 
mai népnyelvbeli taníjjon-ié\Q alakok. (Tudvalevő dolog, hogy h-val 
való imperativusuk a régi nyelvben csupán csak az -Bjt. -sjt, képzős 
igéknek van; egyetlenegy példát tudok csak, a melyben ez az im-
perativusi képzéB más jellemű igénél van alkalmazva, s ez a ,Sza-
bács megvetelé'-ben előforduló: sírhon KMK. I. 24; ez nyilván 
analogikus alakulás). De én ezt a Setálá-féle magyarázatot haj
landó vagyok még tovább, az összes í-végü igetövek imperativu-
sára kiterjeszteni, mert a boncson, tar csőn, kiálcson-félék, sőt az 
*üssön, kössön, lásson-íélék is könnyebben magyarázódnak régibb 
*bontyon, *ütyön stb.-ből, mintsem *bontjon, *ütjön stb.-ből. Sőt 
többet mondok: ha elfogadjuk azt a föltevést, hogy a tanőhon-íélék 
*tanojtyon-hó\ fejlődtek, szükségképen ki kell terjesztenünk ezt a 
föltevést az imént említett többi t- végű igetövekre is, mert az 
imperativus képzőjének minden í után egyformán kellett hang-
zania. Sőt még tovább megyek, s erre a további lépésre egy kér
dés kényszerít, a melyet joggal vethet föl bárki Setálánek fönnebbi 
magyarázata ellenében. T. i. ha az imperativus j-je a t u tán/-nek 
hangzott, miért nem hangzott így a tárgyas igeragozásbeli ;' is, és 
miért nem fejlődtek a tárgyas ragozásbeli j-s alakok a megfelelő 
imperativusiakkal általában egyformákká? Pl. miért van az impe-
rativusban a régieknél tanóhuk, ma tanícesuk, az ind. praesensben 
meg taníttyuk ? Ennek az oka nem lehet egyéb, mint az, hogy az 
imperativu8Í -j és a tárgyas ragozás -?-je, a melyek tudvalevőleg 
egeszén különböző eredetűek, a régi nyelvben hangzásukra nézve 
s eltérők voltak. Már most azok után, a miket itt elmondottam, 
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talán ki szabad mondanom azt a föltevésemet, hogy az imperati
vus képzőjének eredeti magyar alakja nem is -/, hanem általában 
-y volt. Ebből az összes alakulásokat minden nehézség nélkül meg 
lehet magyarázni. 

Szívesen kiterjeszkedném Setálá könyvének még hátralevő 
érdekes részleteire is, de már ideje, hogy ezt az úgyis hosszúra 
nyúlt ismertetést befejezzem. Azért csak a tárgyalt képzőknek 
eredetéről nyilvánított nézeteit ismertetem még röviden. Az idő
alakok képzői (mint egy részükről marj mások is : Castrén, 
Ahlqvist, Budenz kimutatták) eredetükre nézve legnagyobbrészt 
igenévképzők, tehát a velük alakult igeidő-tövek voltaképen név-
szó-termé-zetűek, a minek legfőbb bizonyítéka az, hogy hozzájuk 
járul a többesszám jele. Van azonban néhány olyan igető is, a 
mely gyakorító vagy mozzanatos igeképzővel alakult, pl. az osztj. 
-I, -l, votj. -ék, raagy. -sz képzős prassens és a vog.-osztj. -s képzős 
príeteritum-tő. Ezeken kívül egynehány olyan igető is van, a mely
nek a végén semmiféle képzőnek nem lehet a nyomát találni. 
A votják nyelvben az 'ék képzőhöz még a közönséges -o praesens-
jel járul, a mely valószínűleg névszóivá teszi a tövet. Ellenben az 
osztják meg a magyar (sz-ee) praesensben és a vogul-osztják praete-
ritumban, a melyek igeképzőkkel alakultak, nem találunk semmi 
nóvszóképzőt, legalább láthatót nem; ugyanez áll azon alakokra 
nézve is, a melyekben (mint a magyar praesensben és az osztják 
praeteritumban) a puszta igető szerepel látszólag időtőül. A szerző 
azonban valószínűnek tartja, hogy az időtő ezen esetekben is név
szói természetű, minthogy a többesszám jelét fölveszi. Ezen körül
ménynek a magyarázatát — mivel sem lappangó névszóképzők, 
sem analogikus alakulás föltevésére nincsen ok, — abban keresi 
szerzőnk, hogy ezen alakok létrejöttekor a névszó- és az igetövek 
alakra nézve még valószínűleg nem voltak határozottan elkülö-
nödve, hanem mindegyikük ez is, az is lehetett. 

Az elmondottakból azt a következtetést vonja le, hogy az 
ugor nyelvek időképzései általában nóvszótöveken alapulnak, a 
melyek a személyragok hozzájárulásával váltak igealakokká. Ezen 
fölfogás szerint pl. az észt sure-k-se (meghal) nem egyéb, mint 
praedikativ összekötése a surekfa] névszótőnek a se[n] névmástő
vel, úgy hogy tulajdonképeni jelentése körülbelül ,haló ő' volt; 
ép így a finn tulemme (<.*tulek-me) jövünk == jövő mi'. A har
madik személy alakjául rendszerint pusztán az időtő szolgál sze
mélyrag hozzájárulása nélkül, pl. saa-pi kap = ,kapóf, a többes
számban a plur. képzőjével: saa-vat kapnak = ,kapók'. A tempus-
töveknek ez a fölfogása jóformán teljesen megegyez azzal, a me
lyet Budenz az ő egyetemi előadásaiban már régebben (1875—76) 
fejtegetett (vö. hagyatékát: NyK. XXIII. 179.) 

A módtövek közül a jelentő módé azonos az igetővel, a mely-
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hez az időképzők járulnak. Az imperativus -kg, -ga képzője szerzőnk 
nézete szerint szintén névszóképző, még pedig azonos a -kB, -g„ 
prsesensképzővel, s igy az imperativus nem egyéb, mint interjec-
tionálisan használt prsesenstő ( = eredetileg igenévi tő). Ennek a 
föltevésnek a jogosultságát a két képző alaki egyezésén kivü], amely 
esetleges is lehetne, az is bizonyítja, hogy az ugorságban külöm-
ben is nagyon közönséges némely prassens-alakoknak, nevezetesen 
a többesszámi 1. személynek és a finnségben a passivum imperso-
nalénak fölszólításkép való használata, pl. észt láheme induljunk 
(tkp. indulunk), vót lahemmá ua., vepsz muómme adjunk (-juk) el, 
karj. panemma tegyünk (tegyük); cser. laktena induljunk; zürj. 
munamö, votj. minomi menjünk; finnS. láhdetaan induljunk stb. 
Érdekes a szerzőnek az a föltevése, hogy a finn és a lapp II. im
perativus vagy optativus, a mely a fölszólításnak enyhébb formája, 
az I. imperativusból képzett deminutivum. 

A conjunctivusi alakok részint praesensek, részint praeteritu-
mok, a melyekben az időképző a conjunctivusi tőhöz járult. Mint
hogy pedig az idöképzök deverbálisak, a conjunctivusi töveket ige
töveknek, s így a conjunctivusi képzőket igeképzőknek kell tekin
tenünk. Ebben szerzőnk fölfogása szintén találkozik a Budenzéval 
(vö. NyK. XXIII. 185—188.). 

Ajánljuk ezen éles bonczoló elmére valló, szigorú kritikával 
megirt és elfogadható eredményekben gazdag munkát az ugor 
összehasonlító nyelvtudomány művelőinek a figyelmébe. 

SZINNYEI JÓZSEF. 

Petőfi kri t ikai kiadása. 
Petőfi Sándor Összes Művei. Első végleges teljes kiadás. Jókai Mór által 

írt életrajzzal ós Havas Adolf irodalmi jegyzeteivel. — Költemények I . 
Elbeszélő költemények a költő rézfénynyomatú arczkópével. 8-r. 8 -|-
XCVI + 424 1. — I I . Kisebb költemények 1842—46. Petőfi Sándorné 
rózf. arczk. 6 4- 576 1. — I I I . Kisebb költ. 1847—49. A Petőfi-szobor 
rézf. képével. 6 + 720 + XVIII 1. — Budapest 1892—3. Az Athenaeum 
részvénytársulat kiadása. A bárom kötetnek ára 10 frt. 

Eégi nyelvünk szókincséről számot ad a Nyelvtörténeti szótár 
három nagy kötete, a népnyelvé össze van gyűjtve az új Tájszótár
nak egymásután megjelenő füzeteiben: ideje volna már többet fog
lalkozni újabb irodalmunk nyelvével is. Hogy ennek fejlődéséről 
kielégítő képet kapjunk, legalább négy Írónkat kellene külön is 
szótárilag feldolgozni: Kazinczyt, Vörösmartyt, Aranyt és Jókait. 
Ezeknek volt nézetem szerint legnagyobb hatásuk mai irodalmi 
nyelvünk kifejlesztésében. Hozzájuk jelentősségre nézve első sor
ban Petőfi csatlakozik. «Petőfi a magyar népköltészet formáit, ki
fejezéseit, szó- és szívjárását juttalá assthetikai tökélyre. A magyar 
népköltészet humorában, borongásában, képleteiben sajátszerű 
önalkotta jelleggel bír. Ez támadt fel Petőfi költeményeiben)) 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXIII . 3 0 
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(Jókai az új kiadás előszavában), valamint vele egy időben Arany 
költeményeiben is, csakhogy Arany a régi nyelvből is fölelevenített 
sokat, a mit czéljaira fölhasználhatott. 

Hogy azonban újabb klasszikusainkkal nyelvészeti szem
pontból is foglalkozhassunk, mindenekelőtt teljesen megbízható 
szövegkiadásokra van szükségünk. Ezekben pedig, mint mindenki 
tudja, nem igen bővelkedünk. Toldy kiadásai nyelvészeti czélokra 
hasznavehetetlenek. 0 számtalan apró változtatást tett a szövegen, 
hogy a jeles írót még jelesebbé tegye; a hol Kisfaludy K. azt írja, 
hogy a kárpit lefordul, Toldy így finomítja: a függöny legördül, s 
az ilyen változtatások egészen megmásítják az író ábrázatát. Első 
kritikai klasszikus-kiadásunk Gyulai Vörösmartyja volt. Példája 
méltó követőit jóformán a fél kezünk ujjain elszámlálhatjuk .-
Szilády Balassája és Régi magyar költői állnak köztük első sorban, 
azután következnek Arany Jánosnak Hátrahagyott munkái, leg
újabban pedig Bánóczi adta ki a legnagyobb gonddal Kisfaludy 
Károlyt, Angyal Dávid pedig Kisfaludy Sándort, s hozzájuk soroz
hatjuk Tompa költeményeinek hatkötetes kiadását. 

Legjobb klasszikus-kiadásainkhoz méltán sorakozik s egyik
nek sem áll mögötte Havas Adolf új Petőfi-kiadása, melynek rend
kívül fényes nyomása és képdísze is valóban becsületére válik az 
Athenaeum társulatnak. 

Havas Adolf rendezte az Athenaeum megbízásából már 
1890-ben a második olcsó népies kiadást, s már ebben fölhasználta 
a teljes kézirati apparátust, hogy Petőfi szövegét tisztán és hami
sítatlanul adhassa. «Minthogy ekiadásw, mondja most, «részben a 
kézirat hitelességével bír, ennek szövegét vette alapul ezen végle
ges teljes kiadás rendezésében is, nem mulasztván el a kétes helye
ken az eredeti kiadások és kéziratok újabb összevetését)) s lelkiis
meretesen fölhasználva a Petőfi-Múzeum czímű nagybecsű kolozs
vári folyóirat gyűjtéseit s egybevetéseit. 

Az új kiadást a teljesen megbízható szövegen kívül rendkívül 
becsessé teszi a kötetek végére tett kimerítő apparátus, mely már 
terjedelmével is imponál, s melynek különösen két érdeme van. 
Egyik, hogy megemlíti az egyes daraboknak különböző nyelvekre 
való fordításait, melyeknek a nyelvész — összehasonlítással — 
sokszor igen jó hasznát veheti.*) A másik, hogy összeállította az 
összes variánsokat, melyek bármi tekintetben figyelemreméltók. 

*) Kár, hogy a finn fordítások nincsenek megemlítve. Le vannak pl. 
fordítva a köv. költemények: Ha az Isten ekkép szólna hozzám . . . Suonio. 
Kutyák dala és Farkasok dala — S[uonio] a Lönnrot tiszteletére kiadott 
Albumban. Füstbe ment terv . . . Genetz. Azonkívül le van fordítva A hóhér 
kötele svédből (Veriviholliset czímen, a költő életrajzával, H. Niemitől, Tam
pere 1879. 8-r. 123 1.). Éppen tavai jelent meg egy kis finn Petőfi-gyűjte
mény : «Aleksanteri Petőfi, Runoja. Koonnut Severi N. Ynná Petőfin elámá-
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Ezek a variánsok érdekesen mutatják sokszor, minő gondot 
forditott a költő utólag is nyelvezete és verselése javítására, töké
letesítésére, s minő szempontok vezették a módosításokban. Mű
gondja a legapróbb dolgokban is mutatkozik. A mely szókban pl. 
az é és ö hangok fölcserélhetők, sokszor látjuk, hogy a szebb hang
zás kedveért változtatja meg utólag a szót: szegezek h. szögezek 
(Az árva lyány), övezlek Jenn h. öveztek fönn (A ledőlt szobor) stb. 
Az -ól öl végű ablativusi ragokat -ul ül-xe többnyire a ritmus ked
veért javítja, pl. hogy trochaeusok legyenek: sírból h. sirbul 
(A szabadsághoz), fá-járul (A királyokhoz) stb. Néha a kifejezést 
vagy a mondatszerkezetet változtatja meg utólag. Például többször 
találkozunk olyan módosítápsal, hogy egyenrangú mellékmonda
tokban a kötőszó ismétlését utólag elhagyja. Előbb pl. így volt: 
((Verítékemből ott sok elfolya, mert oly rögös, mert oly kemény az 
út», s aztán ezt tette helyébe: «mert oly göröngyös, oly kemény az 
út» (Hazámban). Vagy: «S mely a vihart elaltatá, mely földeríté 
az eget» — utóbb: «S mely a vihart elaltatá és földeríté az eget» 
(Az utolsó alamizsna). Az ismétlést Petőfi talán kissé mesterkélt
nek találta, természetesebbnek, egyszerűbbnek tartotta a másik 
szerkezetet. 

Remélljük, hogy már most e pompás kiadás alapján nyelvé
szeink is többet foglalkoznak majd Petőfivel. Ami eddig történt e 
téren, az nem sok. Tüzetesen tárgyalta Szarvas Gábor a János 
vitéz nyelvét Nyr. I. k. Veress Ignácz néhány nagyobb nyelvtani 
értekezését teljesen Petőfi nyelvszokására alapította. Thewrewk 
Árpád, ha jól tudom, Petőfi ehiasmusairól írt (hol?). Sok becses 
anyag van Badics jegyzetes iskolai kiadásában és Lehr Albert 
Toldi-kommentárjában is. Ezen nyomokon haladva már most az 
új kritikai szöveg alapján sokkal rendszeresebben és eredménye
sebben lehet tanulmányozni nyelvi oldaláról is népünk nagy 
költőjét. 

SIMONYI ZSIGMOND. 

kerta. Porvoossa 1892.» {Petőfi Sándor, Költemények. Gyűjtötte N. Szever 
Petőfi életrajzával. Porvooban (Borga) 1892. 8-r. 64 1.) A kiadó fordításain 
kívül benne vannak a Krohn Gyula, Genetz, Scbrove, Cajander, Uotila, 
Tuokko fordította darabok. A Valvoja ismertetése szerint degjobbak a 
Krohn Gyulától mesterileg fordított szabadsági dalok. Hol harsog, az egész 
világ irodalmában, oly teljesen, oly hatalmasan az egyénnek vagy a nem
zetnek szabadságért való lelkesedése, mint Petőfi dalaiban : Ha az isten ... 
Szabad a magyar nép, szabad valahára. .. Föltámadott a tenger . . . .?» —• 
A gyűjteményben a nagyobb költemények közül megvan a Szilaj Pista 
fordítása is, a kiadótól. 

30* 
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Bel laagh irodalomtörténeti kiadásai. 
Pázmány Válogatott egyházi beszédei 1889. (XX és 204 1.) — Káldi Válo

gatott egyházi beszédei. 1891. (302 1.) — Nemes úrfi. Fordította olaszból 
Faluéi. 1892. (196 1.) — Pázmány Kalauzának I. és II. könyve. 
1893. (172 1.) — A két elsőt bevezetéssel és szótárral, a két utóbbit 
bevezetéssel, magyarázatokkal és szótárral, szerkesztette Bellaagh 
Aladár, kiadja a Franklin-Társulat, Budapesten. («Jeles írók iskola 
tára» 36., 38., 39., 42. sz. Káldi ára 1 frfc, a többié 60—60 kr.) 

Bellaaghot főkép az a czél vezette, hogy klasszikus prózaíróinkat, 
kiknek száma sokkal nagyobb, mint némelyek gondolják, s mindenesetre 
van akkora, hogy a ki komolyan íróvá akarja magát képezni, elegendő 
mesterre találjon, ezen buzgóknak és az iskola számára könnyen hozzá 
férhetővé s megérthetővé tegye. Mert szükséges volna, hogy az egész 
művelt közönség, különösen minden tollforgató ember megismerkedjék 
régi prózaíróinkkal, de legalább az iskolának nem volna szabad addig 
elbocsátani növendékeit, míg ezen írókkal és nyelvükkel jól meg nem 
ismertette őket. S ha klasszikusaink művei könnyű helyt fognak 
orogni, s az iskola is felébreszti irántuk az érdeklődóst, remélhetni, 
hogy legalább némi mértékben csakhamar beáll az az állapot, hogy iro
dalmunk kincsei nemcsak multunk, de nemzetünk közkincse lesznek. 
Bellaagh vállalkozása annál dicséretesebb, mert eddig, a mi érdeklődé
sünk volt, az inkább költőink felé fordult, holott az ő hasznuk nagyobb 
volta felől legalább is vitatkozni lehet. A választás, hogy mely műveket 
adjon ki, nem lehetett nehéz, és jól is sikerült, mert a czímbeli négy 
könyvnek mindenike megérdemli, hogy akár első sorban is az ifjúság s 
az érdeklődők kezébe adjuk. 

A kiadások szerkesztése czélszertí. Rövid bevezetés meg teljes 
könyvészet előzi meg a műveket, lapaljai jegyzetek kísérik és magya
rázó szótár fejezi be. A bevezetés Pázmány Beszédei előtt Pázmány 
nyelvéről szól stilisztikai szempontból. Ez a fejezet a szerkesztőnek egy 
nagyobb dolgozatából van kiszakítva, mely Abafi «Figyelő»-jében 1887-
ben jelent meg, s melyet kár volt a «Pázmányról szóló irodalom»-ban 
talán szerénységből elhallgatni. Életrajzot nem ad Bellaagh az ismert 
nagy férfiúról sem itt, sem a Kalauz előtt, melynek bevezetése a mű 
történetéről, forrásairól és irodalmi fontosságáról tájékoztat. Annál na
gyobb gonddal írta meg a kevésbbé ismert Káldi életrajzát és írói mél
tatását Beszédei bevezetőjéül. Faludihoz is csak az író életrajza szolgál 
bevezetőül, azonban a jeles Révai érdekes tollából. E bevezetések csak 
Káldinál hosszabbak az előszónál. 

A textusokat, mint ez főkép Paludinál egybevetés nélkül is kitű
nik, lehető híven igyekszik közölni, s csak a szedésnek némely gépies 
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sajátságait nem őrzi meg, pl. a hosszú f-t ö-t stb. A közlés hűségéről 
nincs módomban meggyőződnöm, de hogy már ennyi átírás is milyen 
nehézzé teszi a hűséget, egy példát arra így is felhozhatok. Pázmány 
helyesírása külömbséget tesz a rövid és hosszú u ú közt, de nem külöm-
bözteti meg az üt az w-től, mind a kettő ú nála. Az akkori ejtésben 
pedig sokszor áll az ú. n. liquidák s még egy mássalhangzó előtt (pl. a 
többes első személy ragjában) hosszú ú a mai rövid helyett: várunk, 
nyúlunk, Urunkban, kívánságunk (Besz. 160). Azért Pázmány is csak 
ritkábban ír ilyen helyt rövid u-t: «Nyugodalmas állapotot kívánunk» 
42. 1.) «Ezzel találunk nyugodalmat* (u. o.). — Ennélfogva igen való
színű, hogy az ü-t is sokszor így ejtette Pázmány, de az ő közös ú-jét 
most már csak ott merészelhetjük hosszan átírni, a hol ma is hosszan 
ejtjük. S valóban Káldinál, ki a hosszú ű-t is megkülönbözteti a rövid
től, ez a hang is, sőt az i is előfordul ilyen helyeken hosszan, holo& ő 
már az u-t is ritkábban ékezi, mint Pázmány: «Maga példájával int 
bennűnket» (35. 1.). «Eszűnkbe vehettyük» (36. 1.). «A fiakra gondot 
viselünk* (119. 1.). «Reménségünktől távúi esünk» (122.J. «A fiakat imí
gyen ínti» (35) ((Megmutatta, mint kellessék)) (35). — Nem helyesel
hető, hogy Bellaagh e nehézség miatt a Kalauzban már az w-kat is mind 
röviden nyomatta. 

Kedvezőbb változtatást tesz Bellaagh magyarázataiban. Pázmány 
Beszédeiben még főkép csak hozzáférhetőkké akarja tenni íróinkat s 
csupán a főbb nehézségeket igyekszik elhárítani. I t t tehát minden jegyzet 
nélkül csak 32 lapnyi szótárt fűz a műhöz, melyben jobbára egyes szókat, 
ritkábban kifejezéseket vagy tárgyi nehézségeket magyaráz. Ez VB része 
a textusnak. Már Káldinál inkább azon van, hogy mentül kevesebb dolog 
maradjon megfejtetlen, vagy csak nehéz is az olvasó előtt, azért soralatti 
jegyzeteket is ad, s a szótárban több kifejezésmagyarázatot, sőt tárgyi 
felvilágosítást közöl, főkép az idézett tudósok élete felől. így a magya
rázat itten Vs részét teszi az olvasmánynak, míg Faludinál és a Kalauz
ban a könyvnek talán kisebbik fele olvasmány, a többi magyarázat, a 
nélkül, hogy e művek nehezebbeknek volnának mondhatók a két elsőnél. 

A szótárak tartalma nem függ egymástól, mert a mit egyik könyv
ben elmondottunk, azt a másik könyvben azért nem mellőzhetjük. Az 
ember nem is gondolná, hogy azért mégis mennyire más szótár kerül az 
egyik mű végére, mint a másikhoz. Bellaaghnál pl. nem igen találhatni 
ebben a tekintetben mulasztást (bár pl. a megesik: bűnbe esik igét Kál
dinál megmagyarázza, Faludinál 25. 1. nem, s a foglalja magát v. 
életét vmiben kifejezést csak Pázmány Beszédeihez magyarázza, pedig 
a Kalauzban is előfordul 82. 1.), mégis hogy csak rövid fejezetet hason
lítsak össze, az I betű alatt Pázmány Beszédei után 28 olyan szó van, 
mely Káldi után nincs meg s Káldinál viszont 19 új szót találunk, 
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Faludinál pedig 27, a Kalauz után meg 6 olyan szó van, mely a többi 
könyvekben nem fordult elő. Ilyformán ezen 14 ívnyi szótárak egyesítve 
is kitennének vagy 10 ívet, s ezt a 10 ívet annál többre becsülhetjük, 
mert nemcsak a Nyelvtörténeti Szótártól függetlenek, melylyel körül
belül egy idő alatt jelentek meg, hanem Kiss Ignácznak a Pázmány és 
Káldi nyelvéről írott dolgozatait is nagyban felülmúlják. Keveset találok 
ugyan e szótárakban, mi a NySz.-ban meg ne volna, pl. (Kalauz) 
alázatosképpen, ágbogú, be'vermelni, előmustr áltatni (elsorolni, bemu
tatni) ; de magyarázatai, idézetei önállóak, s mikor egyeznek is, egye
nest az illető írókról vannak véve, vagy legalább föl kellett vetnie Bel-
laaghnak a megfelelő helyeket. Például csak a Kalauz takar szavához 
utasítom az olvasót. Kissnól is pl. Káldihoz az alítvól ez áll : «alít: vél, 
gondol, tart. I I . 306.» Bellaaghnál: ((alítani v. alítni : a régieknél így 
is alajtani, alejtani, alojtani; [ezek az alakok a NySz.-ban csak az idé
zetekben fordulnak elő, a szokásos folyóbetűk más alakokat sorolnak el, 
K.] t. i. gyanítani, sejteni, vélekedni, vélni. V. ö. Kriza, Vadr. 491. 
Nyelvőr VIII. 435—6. — «Ezt a régi s ma már az irodalomból is 
kivesző igét még hallottam gyermekkoromban a köznép ajkáról», 
mondja Arany, Hátrahagyott Prózai dolg. 399. V. ö. 

«Testvér a testvért ellenségének alajtá». 
Vörösm. A két szornszódv. II. 373. 

«Hol nem is álítnád, egyszer előbukkanó, 
Ar. Toldi szer. X. 89.» 

És ez így megy Kálditól kezdve a többiekben végig. 
Abban, hogy mit vegyen fel a szótárba, mint már előbb is lát

hattuk, művenként ép úgy változik Bellaagh eljárása, mint a jegyzetek 
összeállításában. A ragozás eltérő alakjait, pl. cselekeszik, vészszük, 
elveszi, tévé, következetesen mellőzi ugyan, vagy legfeljebb azokat jegyzi 
föl, melyeket talán sokan nem értenének meg: lén = lőn, de az eltérő 
töveket szorgalmasan jeg}rezgeti, s még a szűkre szabott első szótárban 
(Pázmány Beszédeihez) is megtaláljuk az ilyeneket: böv, béven, bénna, 
barona, bövségesen. Csak Faludinál szorultak ki, úgy látszik tér szűke 
miatt, ezek, hogy a Kalauzban újra visszatérjenek. Persze se nem teljes, 
se nem következetes ebben a tekintetben, mert sok van olyan, mint 
hiiv (Káldi 212., 213.), müvhely (U. a. 74.), örömesben = örömestebb (P. 
B. 160.) sebbé tesz = sebessé tesz (u. a. 162) stb., a mi szintoly érdekes 
lett volna, mint a kiválasztottak. Káldinál s a Kalauzban ezen alakokkal 
kelletinél többet is foglalkozik, pl. Káldi annyéra szavának e-jéhez 
11 helyhez utasítja az embert a Nyrben, az állapota-iához 14 helyet 
jegyez föl ugyanonnan s még egy teljes idézetet is ád, melyben szintén 
előfordul az állapot szó- Ezek a Nyr-beli helyek nem egyszerű átvéte^ 
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lek ugyan a Nyelvőr-Kalauzból, hanem önálló csoportosítások és Bel-
laagh szorgalmáról tanúskodnak, de mégis fölöslegesek. A tanuló nem 
néz utánuk, a szakember meg nem szorul rájuk, s így hiába töltik a 
helyet. Alig is van egyéb haszon az utána-nézésből, minthogy egy oldal
nak átböngészése után rábukkanunk a macsár, barbély stb. népnyelvi 
adatokra. 

Ilyen apróságok után azt gondolná az ember, hogy minden eltérő 
jelentést meg akart Bellaagh magyarázni, de akármely lapnak összeve
tése a szótárral elárulja, hogy ö tulajdonképen csak a főnehézségeket 
kivánta elhárítani. Minthogy minden mulasztást, vagy mondjuk követ
kezetlenséget nincs terem följegyezni, csak három mű közepe táján egy-
egy oldalt vetek fel annak feltüntetésére, hogy mennyi, sokszor igen 
fontos magyarázni való maradt a czél ilyen határozatlansága miatt. 
A mit rekeszjelbe tettem, arról szól ugyan B., de az itteni jelentést Dem 
említi. 

Pázmány Beszédei 78. 1.: éppítés : alakítás, tanácskozik: tanako
dik, fontolgat: «Az emberi testnek első éppítésébeu is azért tanácsko
zott, lehellett, sárt forgatott kezében isten». (Fogyatkozott: fogyatékos.) 
Ugyan sem: csöppet sem: [v. a NySz. szerint a «mert» ismétlése]. «Mert 
ugyan sem méltó, hogy senki abban kevélykedgyék, a mivel Istentűi bün-
tetődött». «Mert ugyan sem érdemli a mi fáradságinkat». Ugyanis: na
gyon is, ugyancsak [v. a NySz. szerint a «mert» ismétlése]; alkalmatlan: 
kényelmetlen; alkalmatosság: kényelem: ((Alkalmatlan szállása meggytí-
löltette a testi alkalmatosságokat: mert ugyanis alkalmatlan ( = illetlen, 
B. megmagyarázza] azt kínyeztetni, a mit ezennel rothadásnak kell vetni». 
Megkörnyékez: legyőz, bebizonyítja, hogy nincs vkire szüksége: ((Szo
katlan újságot cselekedett Isten : egy asszony megkörnyékezte a férfiat. 
Űj asszony, mely anya, de szűz leány». Ha nincs is minden oldalon 
ennyi hiány, egy-két megjegyzés mindenütt elkélne még. 

Káldi Beszédei 118.1.: Kevés: csekély, kicsiny: «Nem kevés vétek, 
ha az atyák elmúlattyák». Néminémüképpen. Hányatta feküvén. Tekél-
letes: erős, erős akaratú, állhatatos: A fiamnak Salomonnak is adgy 
tekélletes szívet, hogy megőrizze a te parancholatidat». Elkészít: meg
szerez, összegyűjt: «Építtse meg a házat, melynek költségét elkészí
tettem)). 

Fahidiban, úgy látszik, az eredetivel való összehasonlítás miatt 
igen is sok magyarázni való felett siklott el a szeme, s így számos igazi 
nehézségre bukkan az olvasó. Még a példa — szobor szót sem fejti meg 
B . : «A jámbor Lót kitéréssel Sodomábúl mentette meg magát, társa 
tsak egy visszatekintéssel is rajtavesztett, utánna pedig, vagyis helyé
ben, sós példa maradott reánk; hogy jó a r o s t á k a t még nem ie látni,* 
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(26. 1.) Igaz, hogy első tekintetre elvont példára gondolhatunk : «példa 
arra, hogy jó stb.», de már a hogy előbb lévő pontosvesszőből is világos, 
hogy a példa itt önállóan van használva, s a hogy elé inkább valami 
«intésül»-féle szót kell kiegészítenünk. A sós melléknévhez hasonló hasz
nálatú a 39. lapon a vasas lántz, a mi világos latinosság: «ferreus» sze
rint. I t t már nem is idézek egy egész lapot, csak egy mondatot, melyben 
5—6 magyarázatot mulasztott el Bellaagh: «Mert a kerengő ördög 
szembekötőt jádzik vélek, hogy ne lássák a veszedelmet, sokféle tündér-
kedéssel ámíttya őket, hogy észre ne vegyék magokat, mindent felad, a 
mit szemek-szivek megkíván, tetsző változtatással vigasztallya őket, 
hogy meg ne unnyák, szépen tartya, mint azokkal a rabokkal szoktak 
bánni Indiába?!., a kiket a mészárszékre készítenek*. (27. 1.) I t t a 
((kerengő ördög»-vől nem világosít fel a «V. Ö. I. Pét. 5, 8.»jegyzet; nem 
érthetetlen, de a följegyzést megérdemelte volna a szembékötö; s nincs 
eléggé megmagyarázva a «tündér» czikkelyszóval a tündérkedés: elvál
tozás, új meg új alak ; egyáltalában nincs magyarázva & felad: felszol
gál, mint az asztalnál a szolga; vigasztallya: gyönyörködteti, vidámítja 
(nem pedig búsulókat vigasztal); szépen tartya: jól tartja (a jóllakta-
tásra értve). Csak a «tetsző változtatás» van megmagyarázva, hogy = 
változatosság. 

Tehát van hiány elég, s a becses 10 ív mélyebb magyarázattal 
még becsesebbé is válhatott volna, mert pl. csak az itt említett helyek 
is három új adatot tartalmaznak, melyek a NySz.-ban nincsenek meg. 
Az éppítés főnév egyáltalában hiányzik, a megkörnyékez és találmány 
ily jelentéssel nem fordul elő. 

Bellaagh a magyarázást sokszor latin szókkal eszközli: Káldi-szó-
tár : aállat: creatura, ens, essentia, matéria, persona, res, substantia» ; 
((egésséges: gyógyító, vagy jótékony hatású; salubris, salutaris Sz. 
Moln.» Így tesz a NySz. is, és el kell ismerni, hogy a dolognak így igen 
tudományos íze van, csakhogy ebbe az ízbe a közönség, főkép a tanuló 
ifjúság bele nem kóstol. A kiváló hitelű latin-német fordítások mellett 
ép oly szükség vau a körülírásokra, mint nélkülük. E körülírás fárad
sága alól nem kellene kivonnunk magunkat. Egy közönséges franczia-
latin szótár a franczia czikkelyszókat buzgón körülírja előbb francziául: 
«s assembler: se réunir, venir dans le mérne lieu : congregari Cic.» 
Asie: une des parties dumonde : Asia, ae, f. Cic. (Quicherat-Chatelain: 
Dict.) Ezek nélkül mind kevesebben fogják haszonnal forgathatni e mű
veket, (a NySz.-t is,) mert a ki általában tud is latinul v. németül, 
épen a ritkább jelentéseket nem érti. Ki fogja tudni, ha a Kalauz szótá
rában ugyan alatt «certe, etiam, profecto, sane, is, bizony, valóban* szó
kat találja, hogy etiam-ot «még»-nek kell venni a 18. lapon : "oktalan-
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ságnak kábaságátúl hordoztatván ugyan azt is merik szűvökben mon
dani)), vagy hogy sane ezt teszi nagyon a 18. és 85. lapon : «ugyan 
kötve tartyák», «Naponként nagyobb kínokat gondolnak vala, ugyan 
vetekedvén*). — Ezzel a tudományos eljárással tehát a népszerűsítés 
kérdésében nem 1 hetünk megelégedve, s különösen Bellaagh lehetett 
volna az Í Z ember, ki a reáliskolai képzettségűekre nagyobb figyelmet 
fordíthatott volna. 

Már ha azt kérdezzük, hogy az említett módszert nem tekintve, 
helyesek-e Bellaagh magyarázatai, e részben alig lehet kifogásunk. 
Néha latinosságnak tekinti pl. Pázmány különösebb szórendjét a kötő
szókban, s kissé keveset törődik a kötőszóbokrokkal, de egyébként jól érti 
a régi nyelvet, szorgalmasan utána néz annak, a mit mond, s philologus 
kényességgel idézi, a mit mástól tanult. Úgy, hogy a ki csak a szótárt 
olvassa végig, igen kevés dolgokban s csak csekélységekben lesz vele 
ellenkező nézeten. 

Egybefoglalva tehát benyomásaimat, szívesen elismerem, hogy 
talán Pázmány beszédeinek s Paludi művének némi nehézségeit nem szá
mítva, annyi és úgy van megválasztva, magyarázva, hogy VI—VIII. oszt. 
tanulók is könnyen olvashatják B. kiadásait. B. dicséretes önállósága és 
buzgalma mellett nagyon kívánatos, hogy a Kaldihoz írt előszóban fel
sorolt írók közöl mentül többel ajándékozza meg hasonló kiadásokban 
iskoláinkat. 

KALMÁR ELEK. 

«Mátyusföld nyelvjárását) bírálatához. Balassa József észre
vételeihez, melyeket «Matyusföld nyelvjárásai ez. dolgozatomra tett, 
(NyK. XXIII . 324-—326), két pontra nézve van megjegyzésem. Egyik 
az q, hang használatát illeti á után álló szótagban, a mi szerinte 
Mátyusföldnek csak pozsonymegyei részén hallható. Ez észlelet annyi
ban módosítást kíván, hogy ez az ejtésmód Nyitra megyében is haszná
latos, legalább ama részén, a melyre megfigyelésem főképen kiterjedt, a 
Pozsony megyéhez többé-kevésbbó közel fekvő következő helységekben : 
Vágséllyén, Vághosszúfalubaa, Vágkirályfán, Magyarsókon, Negyeden 
és Farkasdon, szóval a megye délnyugati oldalán. 

Másik megjegyzésem amaz észrevételének szól, mely szerint néha 
ott hallok, vagy legalább vélek hallani zárt é'-t, a hol nem ejtik, vagy a 
hol legalább is kétséges a használata. Azonban a kétségesül fölhozott 
adatok között egyetlen egy 6Íncs, a melyet a magam észleleté alspján 
idéztem volna zárt é'-s ejtésűnek. Ama példák, mint a műből mindenki 
meggyőződhetik (12. 1.), egytül-egyig a Nyelvőr gyűjtőinek közleményei
ből vannak idézve. 

ZOLNAI GYULA. 



Kisebb közlések. 
A S c h l á g l i s z ó j e g y z é k . A schlágli premontrei rend

házban, Felső-Ausztriában, 1890-ben födöztek föl egy XV. század
beli magyar-latin szójegyzéket. Az idén Szamota István értesülvén 
a dologról, azonnal a helyszínére sietett, az egészet lemásolta s 
már most serényen dolgozik a szójegyzéknek magyarázatos ki
adásán. Akadémiánk főtitkára az eredeti kéziratot is meghozatta, 
s máris lefényképeztette, hogy a Beszterczei szójegyzókhez hasonló 
kiadásban kerülhessen az érdeklődők kezébe. Az újonnan talált 
szójegyzék a Beszterczeivel egykorú (1400—1410.), tartalma is 
ezóvel nagyrészt egyező, csakhogy jóval teljesebb s mind a magyar, 
mind a latin irása ós ortographiája hasonlíthatatlanul jobb. (Ere
detileg' egy Hortularius czímű latin kézirathoz volt csatolva, s 
abban szintén van mintegy 150 magyar szó, de tíz-húsz évvel 
későbbi írással.) Örömmel üdvözöljük a nagybecsű fölfödözést, s 
addig is, míg hírt adhatnánk megjelenéséről, Ízelítőül közlünk 
belőle egyetmást: 

Az 1. lapról: ug zel zephirus (= jugszél), ezak zel arcius, ezek 
zel septentrionalis (ez utóbbi alakkal vö. íszek Szolnok-D. m. Nyr. 
XI. 93), hod zeges eclipsis (hódszegés), hug stella (húgy), több 
összetételben is, pl. zeker hug plaastrum (a gönczöl szekere, vez 
fulgor, tempestas (vész), es pluvia. 

4 .1 . orjeg coma, hohmer femorale, lelek vas lucertum, picon-
hog fidia (vö. ezeket a BSz-beliekkel), burco bracteolum? bolda 
pleta. 

8.1. vrony limbus ? egér canapea ? chepez vitta, hig inauris, 
firis periclides. 

9. 1. ayoncha temo, hamut columbar, kérem heg pedile, ig 
láma? tarpozto virgultus (variegatus ?), zir grisius, ordas zine poli-
melicus, veles barhanus; fen cos, vére malleus, vasverw flebotus, 
horlo cavatorium (vö. harhorlas exantera, vagyis exentera 6. 1.). 

10. 1. roh (ló) subniger, alma hime scutellatus, hivsti varius 
(üsti), zw marnulus (szőke ló ?), ezper mulus, nerg sella. 

A mai -tyú, -tyű mindig -te-vel van irva (olv. -tyé ?): sorcante 
calcar, pathtante bumbardus, kopolte brancia. Vö. cságaté, cságóté 
e. h. cságató, cságattyú Tsz. csikóté Tsz. Nyr. VII. 524. csikuti II. 
374. csigóté Tsz. e h. csikoltó, csikoltyú ; fogaté e h. fogattyú, idézi 
Budenz Ugor Alakt. 199. (fogatéig Kreszn. alkalmasint félreértés a 
3. szem. fogatéja alakból); csurgaté: eresz Nyr. XIX. 574. 

A Hortulariusban legérdekesebbek: erecheles aratiuncula, sul-
cus (olvr erekelés); ós; dAutela dicitur cprrigia ab anteriori part© 
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cingens pectus equi, sicut postilena dic. corr. a posteriori p. cing. 
pectus equorum, proprie kentereng, mentereng» (17 b). Ez utóbbi 
szóból lett a mai matring. Még pedig azért lett mélyhangúvá, 
mert a far főnévhez illeszkedett ebben az összetételben: fat-
matring, Heltainál még farmentring, néhány más forrásban far-
metreng, farmetring, farmotring, 1. NySz. Annál ismeretlenebb a 
kentereng. Lehet-e a kantár rokona, mely a jakut -/antarga-val 
egyezik ? (NyK. X. 85.) Vagy van-e valami köze a kenterfalazáshoz 1 
(emezt CzF. az olasz contrafare-hől magyarázták). 

De legérdekesebb kérdés a két szónak egymáshoz való viszo
nya. Nagyon valószínű, hogy mind a kettő összetétel; de miből és 
honnan ? — Annyit mindenesetre látunk az idézett adatból, hogy 
Dankovszkynak és Miklosichnak nincs igazuk, mikor a matringot 
a cseh matrcha-Yal egyeztetik. SIMONYI ZSIGMOND. 

Schuchardt felfogása a nyelvek küzdelméről. E folyóirat 
ntolsó füzetében (334. 1.) Kalmár Elek érdekesen ismertette Gabelentz-
nek a nyelvek küzdelméről való felfogását, mely szerint a n é p és 
n y e l v e e l v á l a s z t h a t a t l a n o k é s mindkettejök védelméhez vagy 
az i d e g e n b e f o l y á s o k t ó l v a l ó e l z á r k ó z á s , vagy egy elég 
nagy nyelvközségnek területi egyesülése kell. E nézettel részben ellenté
tes Schucbardt felfogása, melyet ő S l a w o d e u t s c h e s u n d S1 a-
•woitalieniscb.es (Graz 1885) czímtí, az érdekes fejtegetésekben és 
szellemes megjegyzésekben különben is bővelkedő munkájában kifejtett 
(130. s kőv. L). Schuchardt a «nemzet» és «nép» kifejezéseken oly nyelv
közösséget ért, a mely rendszerint kulturközösség is, a mai korban, 
úgymond, a nemzetek igazi ellenálló erejét az ő teremtő eredetiségük
ben kell látnunk. A k é t n y e l v ű s é g épen nem szükségképi okozója az 
az elnemzetietlenedésnek. Schuchardt kétféle kétnyelvűséget különböztet 
meg : kulturális és helyi kétnyelvűséget. Amaz főleg kisebb népeknél 
találkozik, midőn ezek tagjainak nagy része valami igazi és állandó 
szükség következtében egy szomszéd nagy népnek irodalmi nyelvét sajá
títja el. Ily értelemben van pl. Hollandban elterjedve a német nyelv, a 
nélkül hogy ezért a nemzeti sajátosság veszélyben forogna. Lehet hogy 
az elnemzetietlenedést mindig megelőzi az ilyen kétnyelvűség, de nem 
megfordítva : nem minden ily kétnyelvűség okozója az elnemzetietlene
désnek, ezt valójában az igazi nemzeti erő kialvása okozza. Máskép Íté
lendő meg az a helyi kétnyelvűség, mely a nyelvterület határain vagy 
nyelvszigeteken található. Itt már nagyobb ingadozás állhat be, erre a 
kétnyelvűség következhetik. Bajos azonban ezt a folyamatot mester
séges úton előmozdítani vagy megakadályozni, a nemzetközi érintkezés
nek nem lehet kinai falakkal útját állani s a gyűlölség szításánál többre 
megy a békésen versenyző tevékenység. Ismét más a n y e l v k e v e r ő -
d é s, mely együtt szokott járni a kétnyelvűséggel, de nem kénytelen 
vele. A fokozódott nemzeti érzés ez ellen is küzd, irtja pl. a nyelvben 
levő idegen szókat, a melyek — Miklosich szerint — annak bizonyíté
kai, hogy az illető nép a vele együtt élő és az előtte ólt emberiségtől 
függő viszonyban van; ép ezért azonban a purizmus történethamisítássá 
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is válhatik. Minél inkább elhagyjuk a nemzeties álláspontot, annál 
szelidebben fogunk tekinteni minden nyelvkeverődést, mely a népben 
is kényszer nélkül, jóformán önkénytelenül megy végbe, — sőt a czél-
szertíség szempontjából még jóakarattal nézhetjük: e r ő s e n k e v e r t 
n y e l v e k , úgy mond Schuchardt, k ü l ö n ö s e n é l e t r e v a l ó k . 
Legjobb bizonysága ennek az angol nyelv, a melyet germánok és romá
nok nagy könnyűséggel sajátítanak el és a melyat a nem-európai népek 
alaktani egyszerűsége miatt kedveltek meg. A nyelvkeverődés kárhozta
tása rendesen abból a balvéleményből magyarázódik meg, mely a nyel
vet független, határozott törvényekkel bíró szervezetnek tekinti, más
részt abból is, hogy a n y e 1 v en kizárólag vagy főkép az irodalmi nyel
vet értik. Ennek a körében talán megvalósítható a «nyelvhelyesség*, a 
köznyelvnek ily szigorú elvek szerinti szabályozása azonban értelmetlen 
és lehetetlen. 

PETZ GEDEON. 

Tévesztet t szóegyezés. Falsche Kongruenz. így nevezi Gabelentz a 
nyelvfejlődésnek azt a jelenségét, midőn a mondatrészek egyezése hamis 
irányba téved és nem a kellő helyen nyer kielégitést. «Ide sorozhatjuk 
azt a jelenséget, midőn egy német nyelvjárásban a kötőszóhoz járul az 
ige személyragja : obst du íicrgehst! dassen wvr kommen stb. Ide számít
hatjuk azt is, hogy az olaszban az ige ragját a többes szám 3. személyé
ben átvitték a névmáshoz: eglino, elleno ( == illi, illae), megfelelnek 
ennek: hanno, nekik van, vogliono, akarnak stb. Lehetséges az is, habár 
ilyen tényt nem tudok idézni, hogy ily módon végre a grammatikai ele
mek arról a beszédrészről, a melyhez eredetileg tartoztak — a mi példá
inkban az ige az — egészen egy másikra mennek át ; úgy hogy, mint pl, 
az annatom nyelvben, az igétől elválik minden idő vagy módjegy s a 
névmás veszi őket át. Ez esetben a grammatikai elemeknek áttételéről 
(Umladung der Formativa) szólhatunk. Az ilyen jelenségek fontossága 
szembetűnő : a beszédrészek, velük együtt az egész mondatszerkezet, s 
evvel a nyelv szerkezete, belső és külső alakja, helyéből mintegy kimoz
dulna, kificzamodnék, eltorzulna, sőt talán — hogy úgy mondjam — 
meg is ifjodnék.» (Die Sprachwissenschaft, 214. 1.) 

Ilyen hamis egyezés esetét láthatjuk a magyarban, midőn az ige 
ragjait a mellette álló segédige veszi át. A főnévi igenév mellett mindig a 
ragozott ige veszi át azokat a ragokat, melyek értelem szerint tulajdon
kép az igenevet illetnék. Pl. megverlek, de : meg akarlak verni'"); meg
várom, de : meg fogom várni; látlak, de : meg foglak látni; meglátogat
lak, de : szeretnélek meglátogatni. Megesik ily esetben még az is, hogy 
egy tárgyatlan ige veszi át az igenevet illető tárgyas személyragokat: 
kerestelek, de : elmentelek keresni; téged jöttelek megszabadítani (Ar. L. 
Népm. 210.) 

BALASSA JÓZSEF. 

*) Vö. meg kell vernelek stb., a hol az infinitivushoz van ragasztva a 
verés tárgya, 1. Nyr. XX. 420. stb. S. Zs. 
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