
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 
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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)) 
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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. 




