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Szokombinálás és szóképzés. 
(Rendes-tagsági székfoglaló a M. Tud. Akadémiában 1894. ápr. 9.) 

Mindenekelőtt hálás köszönetet kell mondanom a mélyen 
tisztelt Akadémiának azon kitüntetésért, hogy rendes tagjai díszes 
sorába kegyeskedett emelni, ugyanarra a helyre, melyet ezelőtt 
tanítóm s mesterem Budenz József tudománya töltött be fényével. 

Midőn az Akadémia tizenöt évvel ezelőtt a levelező tagsággal 
lepte meg a huszonhat éves ifjút: ez az elismerés nem annyira juta
lom volt a kezdő magyar nyelvész szerény munkásságáért, mint 
inkább buzdítás ezen kiválóan nemzeti tudomány művelésére, mely 
elsőrangú helyet foglal el a mi Akadémiánk föladatai közt. Ha 
pedig a buzdításnak megfelelhettem, ha a remények részben telje
sülhettek, az érdemet ismét nem tulajdoníthatom egészen magam
nak. Minden nagyobb munkám megteremthetésére az Akadémia 
adta meg az alkalmat pályázataival és megbízásaival. Hálám érzete 
annyival melegebb, mert a nagylelkű pártfogás nem csak személye
met illette, hanem nyelvünk szent ügyét is, a mely nyelvet nem 
csak terjesztenünk kell, hanem művelnünk és fejlesztenünk s a 
haladó tudomány eszközeivel átbúvárolnunk. S hogy e nagy föladat
nak holtomiglan hű szolgája leszek, azt bátran ígérhetem, mert 
könnyű az a szolgálat, melyet a lelkesedés vállal magára. 

* 

Ezúttal oly tárgyról kívánok szólni, mely számtalanszor fog
lalkoztatta nyelvtudósaink elméjét, s mely mégis számos megfejtet
len rejtvénynyel ingerli kíváncsiságunkat. E tárgy a szóképzés. 

Általában véve igen egyszerű és átlátszó a mi szóképzésünk, 
az egyes képzőknek alakja és szereplése köre könnyen megállapít
ható. Mégis sok szónak az elemzésével nem boldogulunk, sok szó-
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130 SIMONYI ZSIGMOND. 

nak a formája nem akar meghajolni amaz általános érvényű szabá
lyok alá. Itt természetesen nem az idegen elemekre gondolunk, a 
melyek képzőstül együtt más nyelv körében termettek, hanem 
olyan szókra, a mik nyilván magyar eredetűek s az alakjuk mégis 
rejtélyes. A kovács, takács, kalapács szláv eredetű szók, de pl. a 
forgács, a mely MA-nál/argács-nak is van írva, kétségkívül st, farag 
ige családjához való, s kérdenünk kell: hol vette magát az -ács 
képzője? Hasonlókép a virgács szóban, mely magyar képzés a latin 
virga-böl. — Baranyában az esthajnali időt süthenyő's-uek is mond
ják, holott sem slithen igénk, sem pedig -henyős képzőnk nin
csen. — Vaunak aztán olyan esetek, hogy a képzőnek alakja közön
séges, de a használata szorul magyarázatra. így pl. a sokadalom és 

fejedelem szókban az alapszó is, a képző is nyilvánvaló; de azt nem 
értjük, hogy járulhatott itt névszókhoz a -dalom képző, mely rend
szerint csak igékből képez főneveket, minők fájdalom, bizodalom, 
győzedelem. 

Ama tényezők közül, a melyek e szabálytalan képzésekre 
alkalmat adhattak, legfontosabb egy lelki ok, melyre még nem igen 
vetettünk ügyet, s a melyet épen azért bővebben kívánok ezúttal 
fejtegetni, illetőleg alkalmazni. Az a lelki ok közvetetlen folyo
mánya a képzettársulás lélektani törvényének. A bizonyítandó tételt 
így állíthatjuk föl: Az olyan szók, melyek egymással kapcsolatos 
fogalmakat fejeznek ki — tehát első sorban a rokonérteima szók — 
egymásnak alakját is befolyásolják. A kombináló szóalkotásról 
szóló értekezésemben igyekeztem e tételnek a szófejtésben való fon
tosságát bebizonyítani. Már akkor érintettem a szókombinálásnak 
a szóképzésre való hatását is, most pedig ennek a hatásnak a kimu
tatására fogok szorítkozni. 

I. Kezdjük a legegyszerűbb észlelettel: azzal, hogy a rokon 
fogalmak szeretnek egyenlő képzésű szókban kifejeződni, vagyis a 
rokonértelmű szók szeretnek maguknak azonos képzőt választani. 

így pl. a cselekvésnek ismétlését ma legtöbbször vagy a -gat 
-get képző fejezi ki, vagy pedig az igekötő ismétlése. Ha már most 
valamely új ige alkotására más, ritkább gyakorító képzőt válasz
tunk, erre rendszerint valami különös okunk van. Kossuth egy leve
lében alkotott ilyen új igét, mikor ezt írta: «Az én kialvadozó mé
csem pislogása nem kölcsönözhet semmi világot» (1883. IV. 30. 
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'Szilágy m. alispánjához). Közönséges eszközeinkkel ezt így fejeztük 
volna ki: az én ki-kialvó v. már-már kialvó mécsem. Miért írt 
Kossuth, új szót alkotva, kialvadozó mécset? Alig csalódunk, ha 
magyarázatul azt teszszük föl, hogy az író lelkében ugyanakkor ez 
a rokonértelmű kifejezés is fölmerült: hamvadozó mécs. — így 
magyarázhatjuk, hogy egyes gyakorító képzőink példái közt egész 
Tokonértelmű szócsoportokat találunk. A -kál kél képző pl. különö
sen túrást, ásást jelentő igékhez szeret járulni: turkál, szurkál, fur-
kál, áskál, véskél, vájkál; továbbá a csúszást-mászást jelentőkhöz : 
csuszkái, mászkál, bujkál. — A -dos dös képző legtöbbször az ütő, 
vágó, szúró cselekvést gyakorítja: verdes, csapdos, vagdos, szegdes, 
szeldes, tördös, rugdos, lökdös, döfdös, bökdös, gyakdos (MünchC. 
stb.), csipdes, tépdes, mardos, harapdos. — A -g képzőt nyilván a 
füstölög analógiájára vették föl gőzölög, büzölög, párolog (holott 
nem mondjuk pl. dobolog v. tánczolog), s a tekereg mintájára kelet
kezhettek csavarog, facsarog, kevereg^ kavarog, zavarog (ellenben 
nincs hevereg.1) 

A ,csepp keletkezését' evvel a mozzanatos igével fejezzük ki: 
cseppen. Ha már most úgy fordul, hogy a petty keletkezését kell 
kifejeznünk, mi természetesebb, mint hogy ezt a mintát kövessük ? 
S csakugyan azt olvassuk egy hírlapi czikkben : «Az ilyen szónak a 
származása fölötte gyanús, mert rendszerint csak úgy oda pettyen 
szegényke a papirosra* (PNapló. 1893. XII. 22. 6. vö. mégpoty-
tyan). — így alkotta Molnár Albert az izelítés példájára ezt az 
igét : kóstolítJ) .••[... . 

Dunántúl, pl. Komárom megyében, azt mondják: Ez a lány 
az anyjához formit. Itt nyilván a hasonlít ige szolgált mintául.3) 

Az ünneplő ruhának párja némely vidéken a hétköznapló 

*) Más gyakorító Szócsoportok: vagdal, szegdel, tördel, ródal, irdal, 
rugdal, csipdel, tepdel, mardal, rágdal, szurdal, furdal; — vakarász, kapa
rász, kotorász stb. 

2) Hasonlókép rokonértelmű mozzanatos igék: csővárit, tekerit, sodo-
rit, pödörít, csikorit, — keverít, kavarit, zavarít; — türemlik, gyüremlik (Erd: 
Közm. 2757) —• iramlik, suramlik (TGyűjt. 1839. XII. 8.), futamlik, szökem-
lik, — sikamlik, csuszamlik, — nyilanűik, lövemlik (Lehr: Toldi 26). 

8) Máshol azt mondják: formádzik az anyjára, pl. Halason Nyr. XV. 
356. vagy fajtázik uo. 373. 

&.* 
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ruha,1) melyet Gömör megyében mieló'napló ruhának is monda
nak vagyis mivelőnapi ruhának. Nyilvánvaló, hogy e két szó csakis 
az ünneplő hatása alatt jöhetett létre, mert hiszen az az ige, a mely
ből származhatnának — hétköznapol vagy mielőnapol •— nincs is 
használatban.2) 

S még sok ilyen példát sorolhatnánk föl, a melyekben a foga
lom módosító képző megválasztását magának a fogalomnak a mivolta 
határozza meg, illetőleg más valamely szó, mely rokon fogalmat 
fejez ki.3) 

Erre bizonyosan minden nyelvben találhatnánk példákat. 
A német verfrüht a verspátet analógiájára támadt (verfrühen ige 
nincs is). — A latinban alatus szerint keletkezett rostratus, auritus 
stb. (pedig rostrare, aurire igék nincsenek). így támadtak az angol
ban is winged (szárnyas, szó sz. szárnyazott) vagy más ilyen igenév 
mintájára gray-haired, gray-eyed stb. — A finn nyelvben a fék 
neve pciitse és suitse (a pad, fej, suu száj szókból), különben pedig 
nem használják e képzőt. Az -(el)ias-képzős melléknevek közt egy 
egész csomót találunk, mely csacsogót, csacskát jelent: puhelias, 
haastelias, juttelias, sanelias. 

II. Egy más eset a következő : Néha a meglevő kész szóra 
olyan hatással van valamely rokonértelmű társa, hogy ennek a ha
tása alatt a képző kiejtése némileg módosul. 

*) «Dehogy parádéz [a mentéjével], mikor hétköznaplónak is silány* 
Borszem J. 1324. sz. 3. 1. — Itt említhetjük az ujit párját, a régit igét: 
Barótit nagyon becsülöm némely szabadságaiért s régítéseért s újításáért 
(Szemere Műnk. III. 131). Bévai nem újított, hanem inkább régített, azaz. 
régi kihalt szólásokat ébresztett új költői életre (Biedl Fr. BpSzemle 1878. 
35. szám). 

2) Hágcsó, lépcső, emelcső egy összetartozó fogalomkör szavai, s nyil
ván egyik idézte elő a másikat s harmadikat. Lábcsó e h. lábtó (a régi 
Tsz. bankó czikkében) már az alábbi IV. pontba vág. 

3) Legalább itt a jegyzetekben említünk még egy pár tanulságos 
esetet. «Nem csak háromsdgos, hanem tízséges* NySz. Ilyen tréfád kifejezés. 
ez i s : hármacskán (gyerek, dada és baka) OrszágVüág XIV. 336. — «Ha a 
sterilis terméketlennek jól mondatik, mi okon nem teniszéketlennek vagy 
szüléketlennek ?» GKat. (NySz.) — Szánat Vör: Szilágyi és H. a bánat min 
tájára. — Szösz-ke haj, mert szőke haj. — Vö. még ezeket a szócsoporto
k a t : apály: dagály, — horpály: lapály (vö. Nyr. XX. 19), — fladzik* 
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A szó-l igének kezdetben egyszerű volt az Z-je; a száll alakot 
a beszéli ige idézte elő, mely eredetileg *beszédl volt. — Valamint 
az eló'-höl van előz, úgy volna a mellé szóból *melléz, de e helyett 
amannak a kedviért azt mondjuk mellőz. A régibb tetszetés helyett 
ma azt mondjuk tetszetős, a tetszős vagy mutatós mintájára. — Hogy 
a régi fogamszik igéhölfoganzik lett, azt az ugyanezen fogalomkörbe 
való nemzés magyarázza meg. — Bolondoz helyett Fehér és Sopron 
megyeiektől hallottam ezt az alakot: bolondáz; alkalmasint a ko
médiáz vagy figuráz adott rá okot. — Faludi azt írja uriás, urfiás 
(NE.2 18), udvarias, médiás e helyett úrias, udvarias, módis. Ha 
ennek okát kutatjuk, a fogalomkör, a melyről itt szó van, a régi 
daliás melléknévre utal.*) 

Hogy a latin virgás-bóV1) virgács lett, azt kétségkívül a korbács 
rokonértelműsége okozta. — Hasonló oka volt annak, hogy a, fara
gás-hői forgács lett. Ezt alkalmasint a szikács szó okozta, mely úgy 
látszik mindenestül szláv eredetű. A XVII. századbeli Medgyesinél 
olvassuk: Apró száraz szikacsot [olv. szikácsot],forgácsot rakosgat
nak a tűzre. Szolnok-Doboka megyében ma is «szikács: forgács» 
Nyr. IX. 427.8) Hasonlókép lett a rokonértelmü sziács, szijács, szi
vacs, szilács a föltehető régibb *szijás vagy *szilás szóból, mely a 
szíj, szijó-kés, szilánk, szilák, szilány [szók családjához tartozik 
(1. erről Nyr. XXIII. 55). •—Másfelől a szikács szikáncs-caá módo
sult a rokonjelentésű szilánk szó miatt, s viszont a szikáncs hatása 
alatt a szilánkol igének sziláncsol alakja is fejlődött. 

Háromszékben az ,apró repedékes' tárgyat repedtesnek, de repe-
csesnek is mondják (MNyszet. VI. 346); az utóbbi alakot a likacsos 
hatása idézte elő. Ugyanazért mondják a repedezett, szikkadt sarat 

babádzik, borjaázik, stb. — éhezik, szomjazik; —• esteledik, hajnalodik (alko
nyodik). —• Más efféle csoportok Komb. Szóalk. 29. 

1) uUriásan! gonosz szó» mondj a Kazinczy Dess.-vel való lev. I I . 
282. De Jókai is él vele: Leülve uriás positurával (Erd. Ar. 206). — Vö. 
még kaczkiás a kaczkias, kaczkos, kaczki alakok mellett ; továbbá hepcziás-
kodik, és nmordiás v. morgyiás'. mord, iszonyú» Háromsz. MNyszet. 
VI. 342. 

2) A latin virga tárgyesete. «Virgás neki, nem szerető!* Ká rm: 
Fanni XLVIII . 

3) Vö. horv. sjekac vágó, vágókés, szlov. sekáé favágó, tót sekác vag
daló bárd, kis bárd. 
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szikkacsosnak, söt szikacsosnak is, egyszerű /c-val, a miben még; 
szembetűnőbb a likacsos befolyása. 

Csallóközben a hóczipőt siklónak híják, de sikolyának is, azért, 
mert a korcsolyához hasonló szerszám (Vas. Ujs. 1893. márcz.)1) 

Más nyelvekből említhető a német vidimieren e h. vidieren, a 
leqitimiercn ige miatt; a fr. Snisse romande e h. romane, a Suisse 
allemande kedveért. 

III. Harmadik eset: A képző egészen átengedi helyét valamely 
hasonló értékű képzőnek, emez pedig egy-egy rokonértelmű szóból 
van átvéve. 

Pázmánynál és Gvadányinál előkerül ez a gyakorító ige: 
iddogat, pedig sem idd- alapszó, sem -dogat képző nincsen. E szó 
tehát csakis az iddogál átalakítása lehet (mely úgy van képezve-
mint Írdogál stb.), úgyhogy ennek a -gól képzőjét kiszorította a. 
-gat get képző, mely a kortyogat, hörpöget, köppöget igékben szerepel. 
— Szintúgy lett a firkál igéből némely vidéken firogat az irogat 
analógiájára,2) továbbá a kóborol igéből kóbolyog a tébolyog miatt. 
— Az ijedetes-ből talán azért lett ijenetes (egy-két codexben), mert. 
rokonértelmű volt a rettenetessel, s bizonyosan ilyen okból irt 
Kazinczy a borzadás helyett borzanatot (Műnk. VI. 101). 

Az aggat és faggat igéknek aggaszt és /aggaszt alakjuk is fejt 

*) Más efféle példák: «Pisolyog: mosolyog* MNyszet. VI. 375. a pislog-
ige elváltozása. — Szürkönyet e b. szürkület Háromsz. MNyszet. VI. 358, 
az alkonyat miatt. — Csere csatával jár (Dug: Pb. II. 174) e b. csalással, 
a csere szó kedvéért. — Karám, («Le a Tiszáig, melyen túl ami berek 
sötétül, a táj karamax Ar: A tetétleni halmon) e h. karima, a perem min
tájára. — Gyötröhödjék meg I Göcs. Nyr. XVII. 508. = gyötrődjék + dülvöd-
jék. — Frofesztor déli Borsodban e h. professzor, a perczeptor, ill. perczelctor 
analógiájára. — Vö. még Agöstyán Ágoston helyett (1. Nyr. XVII. 531) az 
Adorján, Fábián-féle nevek miatt. (Katolna = Katalin ? Magdolna miatt.) — 
Idáig, idább, iádnak az odáig, odább, ódának miatt; viszont odébb talán az 
idébb miatt. Olyba h. olybá az ollyá miatt. Izré-porrá h. e. ízzé-porrá. 

2j Ez a gyerek tele firogatja a könyvit (febérmegyi lánytól hallot
tam, de szóbeli értesülés szerint Beregben is mondják). — Csatangol, csat-
rangot — csatáz + barangol. Csatólál = csatáz -+- kelekólál stb. 1. Komb. 
Szóalk. 22. — Kóringái Nyr. V. 35 = kóriczál + keringél. — Piszmog = 
piszkál + szuszmog ? — Dörmöl («egy öreg asszony dörmöl, dünnyög imát 
a sarokban* Ábrányi E. A bálkirálynő) = dörmög -\- mormol. 
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lődött az akaszt és fakaszt belekeverésével. Viszont szakaszt v. 
szakajt helyett szakát is előkerül a szaggat hatása folytán (1. NySz.). 
— A synonym növel és termeszt igék annyira befolyásolták egymást, 
hogy újabban mintegy képzőt cserélve növeszt és termel alakokat 
fejlesztettek (vö. zsivaj és zsinat helyett'zsivat és zsinaj Nyr. I. 333). 
— Fagylatni és készletni1) &fagylal és készlel mellékalakjai a ren
des müveitető képzésű fagyat és késztet hatása folytán.2) 

Egy közlegény, mint Tóth Béla közli, az irodát iratainak mondta 
a hivatal mintájára (Nyr. XXII. 512). — A hékából hékás nyilván 
a pajtás kedveért lett: «hékásom: pajtásom» (Nagykuns. Nyr. XX. 
45. Maga a hékám talán hé komám-hói van összevonva.) — A szé-
kelységben apránként helyett azt is hallani apradán, a lassadán 
hasonlóságára, valamint Csallóközben e h. szépen lassadján azt 
mondják szépedén lassadján (Nyr. I. 378).3) 

Néha az eredeti szóvég nem is rendes képző, hanem a szó csak 
az új képző befogadása által sorakozik bele valamely szóképzési 
kategóriába. így lesz az aszályból a synonym szegély miatt néhol 
aszály (1. Tsz.), —pimaszból a ripó'k által pimók (Cz. F.). — i Takulj 
a szemem elől» (Nyr. IX. 424)= takarodj + lódulj. Sepdos (susog 
Gömör Nyr. VIII. 235) = *septál (tót septatfi) + sugdos.*) 

IV. A deverbális képzőknek névszókhoz s a denominális kép
zőknek igékhez való járulását legtöbbször ilyen rokonértelmű szók 
kölcsönhatása okozta. 

A sokadalom pl. könnyen keletkezhetett a sokaság és laka
dalomszók elegyedéséből.5) A hosszast pedig hosszadalmassá kétség-

*) Fagylat NySz. — nkészletni v. késztetni* MNyszet. VI. 334. 
•) Mutít = mutat + Jítít. Nógat mellett nádit az indít analógiájára.— 

Görbed = görbül -f- görnyed. — Beszajkoltat (TanárKözl. X. 355) — beszajkóz-
tat + bemagoltat. 

3) Dalladzó Tsz. = dallazó + evedző. — Gyártandó («a gy. test már 
széthull» MHirl. 1893. III. 5. stb.) = gyarló -+- halandó. — Viszra Szláv, és 
Moldva s= vissza -f- hátra. 

*) Szintolyan átgyúrt idegen szók: dokumány ~ dokumentum + ok
mány ; — apattyú < apacsúr; — söntés <C schenktisch; — döpe's < depeseh ; — 
káptalan < kaptatom. 

5) Akkor nem kell sokadalom-bó\ vagyis adás-vevésből magyarázni, 
mint GelejiKat. CorpGr. 303. és Kassai: Szókönyv III. 458., s nem kell 
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kívül ez unadalmas alakította át. — Az álmosból álmékony lett s 
az éberből ébrékeny az aluszékony analógiájára; szaporaság helyett 
szaporékonyságot ir Biró Márton a termékenység mintájára. x) 

A lyuk főnévből lyukaszt helyett lyugdal nem támadhatott 
volna (Nyr. II. 236), ha nem adtak volna erre alkalmat a synonym 
furdal, vagdal igék. Versiróink aligha hangicsálnának, ha erre a 
madarak zengicsélése s a bogarak döngicsélése nem adott volna pél
dát, s viszont nem volna zengzetes a verselésük, ha előbb hangzatos 
nem lett volna.2) 

Az eső nem csak szemzik, hanem szemereg is, azért mert cse
pereg. — A vállal való emelintést vállintásnak is mondják a széke
lyek (MNyszet. VI. 354), a lábbal való nyomintást pedig lábintásnak 
(Vadr.). — A nyil főnévből származó nyilallik ige ezzé is válik: 
nyilamlik, alkalmasint, mert ugyanilyen értelemben azt is mond
ják lövemlik (vö. Lehr: Toldi 26). 

Az elevenedik igéből elevendül is lett a zsendül, pendül miatt ; 
1. Nyr. XVII. 170. 218. — A DebrC. szeméremkedést ír a szegy en[l\-
kedés analógiájára; ugyanerre vall a pironkodás e h. pirongás, míg 
emez adott okot a most már elavult szegyengés és szegyengetés kép
zésére ; viszont a pirongásból a szégyenség miatt lett pirongság és 
pironság. így lett a takarmányt jelentő szülésből (Nyr. II. 521) 
szükség az eleség miatt. 

V. Sokszor egy-egy fölösleges képzőt találunk a szók végén, s 
ennek okát rendesen szintén valamely rokonértelmü szó ráhatásá
ban leljük meg. 

sokad igét föltételezni, mint Halász Nyr. III. 400. vagy sok igét, mint 
Budenz MUSz. — Vö. Lakadalom, sokadalom, nincsen akkor beteg asszony. 
Közm. — így csinálták újabban az urodalmat a birodalom, s a javadalmat 
& jövedelem mintájára. (Talán már a fejedelem is csak a birodalom analógiá
jára képződött.) — Versemeny tréfásan e h. költemény. 

*) Iszonytató h. nébol azt is mondják: iszontalan sok ember = szám
talan, töménytelen. Ilyen Szabolcsban a rémítő h. rémtelen Nyr. IX. 137. 
Ugyanígy mondják Losonczon rettentelen e h. rettenetes nagy. — így lett a 
véghetetlen miatt a számtalanból számhatatlan. Nyr. IV. 175. és szörnyűből 
«szömyühetetlen sok» (Várpalotán hallottam). 

a) Már a XVI. században megvolt a hangicsál ige; ellenben a zeng-
zet-et a NySz. még nem ismeri. Vö. hangadoz Vör: Csongor és T. a zenge
dez analógiájára. 
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Régi nyelvemlékeinkben ilyen főnevekkel találkozunk: vitelés, 
hozatalás, hivatalás, melyekben nyilván azért van a vitel, hozatal, 
hivatal megtoldva, mert ezekkel egyértékű volt a vivés, hozás, 
hivás. Hasonló régi toldásos szóalakok: vitelét, kér elmés, vételmény.1) 

A tokcji, ménesi, egri analógiájára némelyek rizlingit mon
danak rizling helyett. — Ilyenformán keletkezett az általánosan 
használt falusi melléknév. A városinak párja a NySz. tanúsága 
szerint régente csak falus volt, pl. falus biró volt a falu birája 
(Erdélyben még most is, 1. Tsz.). Ez a melléknév tehát csak utó
lag vette át az -i képzőt a városból. A városi és falusi adott aztán 
alkalmat néhány más föltűnő melléknévre: hová-valósi ke ? én 
ide-valósi vagyok (ezek különösen Somogyban, Baranyában járato
sak, de mondják Vácz vidékén, továbbá Hont ós Heves megyékben 
is). Hajdú megye némely helyein pedig a tanyai helyett is tanyasit 
mondanak.'2) 

Igéket is idézhetünk ilyen fölös képzőkkel. Ezek közül legfon
tosabb a hallatszik ige, mely még a XVIII. században is szokatlan 
volt az -sz képzővel; ez tehát kétségkívül a látszik igéből került a 
régi hallatik alakba. Hallszik, ismerszik szintén csak újabb képzé
sek a látszik analógiájára. 

A rest emberről azt mondja a székely, hogy «dögli a dolgot» 
de e helyett azt is mondja, hogy «dögleli a munkát», s az el képzőt 
aligha a restéi igéből nem vette. — Kazinczy a hunyó szem helyett 
azt írja: uHunnyadó szemei fényt sejtenek Tábornak bérczei 

*) Vytelees ÉrdyC. 480b. 489. ky ivüeles PeerC. 142. vételmény KrizaC. 
36. (ilyenforma: élelmény Kónyi: HRom. a) — a többi niegvan a NySz-
ban. — Hasonlók: zugolat angulus Helt. = zugoly + szegelet; — földeletét és 
fedeletét Nyr. XIV. 460. — «egy cseppetet se szógyei te magát» (beszéd köz
ben hallottam) = egy cseppet -+- egy csipetet sem. — Borzasztó h. borzasztató 
Tsz. az iszonytató analógiájára. 

a) Hathetűs Gvad. = hathetii + hathetes; Erdélyben m a is hallani így. 
Komáromban azt mondják : hathetis ass hatheti -\- hathetes. Egyardnyosú, egy-
ardnysú NySz. Tsz. == egyarányos -f- egyardnyú. Hevesben, Ugocsában ipóst is 
hallani az ip helyett, vö. após, anyós. — Zvonarics első helyett elsődiket is 
ír, vö. második stb. — A XVII. század néhány írója azt mondja öszveleg 
a közösleg, egyveleg analógiájára, sőt Pósaházinál egy pár helyen öszvelegy is 
előkerül az elegy szó miatt. — Fennyedén Nyr. XXII . = fennyen + kbny-
nyeden. 
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felettw: sein brechendes Auge (Pyrker 71.), bizonyára a szunnyadó 
hasonlatára.1) 

VI. Olykor nem is igazi, rendes képző a szó vége, s mégis átra
gad a synonym. szóra, minden szükség nélkül, pusztán az erős kép
zettársulás erejénél fogva. 

A csupa melléknév csupaszszá úgy látszik a kopasz kedveért 
bővült. A fürge szóból fürgencz alkalmasint az idegen eredetű 
suhancz miatt lett (ezekhez természetesen a virgoncz virgancz szó
nak is van köze, csakhogy alaprésze homályos; vö. még rohancz: 
suhancz Nyr. V. 225. továbbá labancz, lafancz, ribancz; ez utóbbi 
mellett ribál ige van Tsz.2) 

Egész szótaggal bővültek a következők: Csipke helyett csip-
kenye (csitkenye, csipnye, csitnye stb. Tsz.) a galagonya, gelegenye 
miatt. — Kan és czáp helyett van nyelvjárásainkban kanzsa és 
czápsa az emse miatt (a kanzsából még kanzsár is lett a kajtár 
miatt, melylyel egyértékű, 1. MNyszet. V. 154). — Csuli he
lyett csuliga: kis, lekonyult szarva (tehén, Háromsz. Tsz.) a 
nyaviga. vagy vanyiga miatt. 

A német-olasz eredetű Házsi-tallérból lett lázsiás honnan 
vette az -ás szótagot? csakis a máriásból vehette. — A menyét neve 
kétségkívül a meny származéka, mert pl. Zalamegyében mony ed 
aszszonynak is híják s ilyenforma neve van sok déleurópai nyelv
ben (1. Badenz: MUSz.). Az -úszótagban nemigen lehet képzőt 
keresnünk mint Budenz tette, hanem az evét szó ráhatásából 

*) «A záptojás, azaz megbüszödött, megveszedett tojás* D u g : Pb. I. 5. 
= megveszett + megbüszödött (bűzhödött). — Beszéd közben hallottam ezt: 
A két beteg ápolítja egymást = ápolja -f- gyámolítja. Vö. megmáslít Nyr. I I . . 
563. = megmásol -\- megmásít. 

") Plutaj Bihar m. Ethn. IV. 202. = pluta Olt mell. uo. (vö. rutén 
jtluta, szlov. pl utca) -\- tutaj. — Csuhit Tsz. = csuhi (csuhu) -f- csalit ? — 
Szödöre'ncs: földi szeder, Somogy Nyr. XVIII . 239. = szederjen NySz. -(-
bogáncs (mert a földi szeder is tüskés ; vö. még bozogáncs: bojtorján Tsz ? , 
Magának a szederj-én-rxek a toldaléka nyilván azonos a kökörcse'n, gyümöh 
csen, kökény szók végével). — Orchyalyat vagyis orczályát DebrC. = orczáját 
+ személyét. 

A cseremiszben a vas neve *kürt helyett kürtríö s ezt alig magya
rázhatni másból, mint az aranynak éörtúö nevéből. 
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magyarázhatjuk, mert így ejtették ezelőtt az evet nevét. Az emlí
tett mony ed asszony is valószínűleg monyét asszony volt előbb, 
s az evetkéhez hasonló menetke alak is van a népnyelvben (Nyr. 
IV. 522).1) , \ .̂ vj 

VII. Legfontosabb -esetek azok, melyekben egy-egy ilyen szóvég] 
valósággal képzővé válik, úgyhogy a meglevő szó mellé egy-két új, 
rokonértelmű szót alkotunk vele. 

Matkó István ellenfelét, Sámbárt, csalmárnak nevezi s ehbezi 
a tréfás szóhoz a képzőt alig vehette máshonnan, mint a kalmár
ból. (Az Erdy-codex szilemér-i ír ^szülemény' értelmében, de ezt 
nem tudom megmagyarázni.) — Szatmárban a husángot csapáng-, 
nak is hívják (Tsz.). — A lágy ék bizonyosan az ágyék mintájára^ 
keletkezett.2) 

A nemzet, fajzat, rajzát főnevek szabályos képzések a nemz, 
fajzik, rajzik igékből; de már az egész -zat van képzőül alkalmazva 
ebben: magzat (vö. «szoptatta a magjáU a juh Nyr. VII. 37., 
továbbá magló disznó, kancza). — így lett a boltozat és tetőzet 

*) Az ormánsági hókács a vele egyértékü forgács szó végét vette át 
(Nyr. I I I . 182); alaprésze halk , forgács' Tsz. — Göcs-bö\ «göcsört, a csoport 
hasonlatára* Vass J. MNyszet. V. 153. Vö. csekörtes: bütykös Tsz. és Hel-
tainál hoportos (olv. hoportyos ?). — Pocsolya = pöcs - j- mocsolya Komb. 
szóalk. 23. — Szeprente == szépre 4- samwnta ? — Sindeve'sz = sindik -f- csene
vész, (vö. csendevesz); csökevész = csokik 4- csenevész-; sanyavesz ss sanyarog 4-
csenevész- ? (1. Tsz., Vadr. 494. CzF. csenevész). -*• Ideintén NySz. =s idein + ' . 
eleintén. • 

Néha az ilyen átragadt szóvég kiszorítja a megvolt képzőt: Egykor-ú, 
h. egykor-ású: aequalis (Márton lat. szót., máshol egykordcsií), mert egyív
ású. — Alamuszi = alamár + aluszi ? — Alamuszta ss alamuszi + lusta ? 
(vö. alamusta Dug: Pb. I I . 221. vö. szunyáta, szuszmata). — Dobár = dobos;, 
potrohos Tsz. 4- szikár (v. czingár, ösztövér stb., vö. kövér). Vö. dobasz ss 
dobos -f korpás* (mn. NySz.) ? 

2) (jrödörcsös: sokgödrös Háromsz. MNyszet. VI. 328. képzője a 
hoporcsosból való. — Gyürökre mentek (Pet.-társ. Lapja I I . 204) = neki -
gyűrkőzve birokra mentek. — Lapitus: lapított lepény Nyr. X. 192. vö.; 
piritus: pirított kenyér. — Nyalfaság Zvonarics NySz. vö. csalfaság (vp., 
nyaláncsi Nyr. XIX. 76. e h. nyalánk: kíváncsi). -— Únatság Dayka 
(Aigner kiad. 77): vö. mulatság. (így mondta kis lányom négyéves korá
b a n : Most gyün valami hallatság ss mulatságos hallani-való). 
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mintájára a régi héjazat (ház-héja), továbbá a homlokzat és oszlop-
zat, úgyhogy a -zat zet valóságos gyűjtő képzővé lett.1) 

A házagol, kutyagol igékben képzőül van alkalmazva a gyalo
gol, lovagol szók vége. — A csolnakáz ige magyarázata végett már 
Kassai J. a hajókáz, szekerkéz, hintókáz igékre hivatkozott; ugyan
innen kapta képzőjét a ladikáz ige is. — Kap-aszkodik az egész 
képzőjét alkalmasint a rokonértelmű akaszkodik, ragaszkodik szók
tól kapta, mert ezek szabályos reflexív alakjai az akaszt, ragaszt 
igéknek.2) 

«Sütlienyös idő: napnyugot, alkonyat» Baranya, Nyr. VI. 
474. Előbb bizonyosan az égre alkalmazták e szót, még pedig azért, 
mert napnyugtakor vörhenyős az ég. Vö. verhenyő, verhenyes, verhe-
nyeges, pirhonyodik, derhenő, továbbá «burhonyó esős idő» és burho-
nyagos idő (mindezek a NySz-ban), továbbá pirhanyagos (Kassai, 
1. Kómb. szóálk. 17). Bizonyára ezeknek a mintájára alakult a rek-
kenó'-böl is *rckkcnyeges idő s ebből rekkenyeg (vö. uo. 17). 

VIII. Vannak végre olyan esetek, hogy két egyszerűbb képző 
egészen áthatja egymást, összekeveredik, s új testesebb képző keletke
zik belőlük. Erre is a rokonértelmti szópárok kölcsönhatása adja az 
alkalmat. 

A legvilágosabb példák az alsódrávai nyelvjárásnak ezen*igéi: 
szakajszt, szalajszt, veszejszt, mert ezek nyilván a szakajt, szalajt, 
veszejt, s másfelől a szakaszt, szalaszt, veszeszt alakok elegyedéséből 
állottak elő. így keletkezett az új -ajszt képző, melyet pl. afullajszt 
igében is használnak e h. fullaszt, noha ennek nem volt -ajt végű 
párja (vö. Nyr. XXI. 136—7).8) 

*) A gyülevész mintájára alakult Heltai szecköue'sz-e vagyis szökevész-e 
(melyet hibásan szecskeve'sz-szé ferdítettek, s így van fölvóve a NySz.-ba is), 
továbbá gyüjteve'sz Nyr. VIII. 567. 

2j Vö. Valami skorpió ragaszkodott-e ujjamba, Kovács P. Fars. kaland 
39. Ide tartoznak még csimpaszkodik, csingaszkodik, csingalaszkodik Tsz. és 
gebeszkedik Ar: Hátr. Pr. 280. — Fortyan a forr igéből származik s képző
jét a hortyan vagy rottyan igéből vette (vö. Hamar felrottyan, mint a forró 
kása, Dug: Pb. I. 185). 

3) Egy 1809-i sárospataki kéziratból olvassuk Nyr. XVII. 275 : 
«A legkisebb diót . . szárajzd meg, ted el»; tehát szintén ilyen igéből • 
szárajszt s= szárajt NySz. -f- száraszt. 
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Néha az -ít és -ászt képzők is -iszt alakba olvadnak össze. 
Göcsejben pl. azt mondják fölláziszt, mert van föllázít ésföllázaszt; 
Bács és Hont megyékben azt mondják fáriszt, mert fáraszt mellett 
fárít is van. Veszprémben s egyebütt is gyakran hallani ezt: rémisztő 
e h. rémítő és borzasztó.1) 

De még az -ászt észt képző is a rokonértelmű szók köl
csönhatásának köszönheti létét. A régi eresz-t, szakasz-t-iéle igék
ben csak a -t volt a képző, de az eresz-t, mintájára képezték ujabban 
a meneszt igét, a szakaszt analógiájára a bomlaszt igét s több effélét. 

Szerelmes és szorgalmas helyett szerelmetes, szorgalmatos már 
a codexekben előkerül s valószínűleg úgy keletkezett, hogy a szerel
mes,, szorgalmas alakba belevegyült a régi nyelvben gyakran hasz
nált szeretetes és szorgalmazatos melléknév. (Figyelmetes talán a 
szorgalmatos analógiájára keletkezett. Nehezebben magyarázható a 
szemérmetes, továbbá az alkalmatos, melyet a codexekben még nem 
is találunk. Félelmetes, a NySz. adatai közt egyáltalán nincs meg ; 
talán a rettenetes hatása alatt támadt a, félelmesből *) 

A határozó igeneveknek -vast vést képzője is vagy úgy keletke
zett, hogy pl. a lépvén és lépést alakból lett lépvést (lépvést menni), — 
vagy pedig úgy, hogy a -ván vén képzővel az -sí-féle módbatározók 
vége elegyedett, minők egyenest, örömest stb. (vö. «sietőst vagy 
sietvésU MNyszet. VI. 349. e h. sietvén). — Hasonló elegyedés 
útján állottak elő a menten menni, küldtön küldeni alakokból ezek 
a régi irodalomban található igenévi képzések: mentést menni, küld-
tést küldeni. 

Az itt előadott megfigyelések azt bizonyítják, hogy a szóele
gyedésnek igen nagy befolyása van a szóképzőkre, hogy ez idézi elő 
a szóképzésben észlelhető legtöbb szabálytalanságot, s ez magya
rázza meg azt a nyelvészeti vitáinkban sokszor említett különös-

1) Kis lányom mondta hatéves korában : elszakisztani — elszakítani -\-
eiszakasztani. Egy más gyermek többször mondogatta : elkülöniszteni == elkü
löníteni •+• elválasztani. 

A XVIII. sz. végén nem ritka a segélteni alak = segélni ~\- segítni; 
pl. «Mester is légyen, az idegenek segiltete'sekre* Aranka: Újabb elm. 11. 
«A társaság a tanítóknak illő segéltséggel lehet* uo. 12. «Én nyújtsak te 
néked segéhjtő kezeket» Baes: Poétái m. 32. Vö. segéjteni NépkGy, III. 325. 

2) Éle'nkeny Tsz. = élénk + élékeny. 
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séget, hogy vannak képzők, melyek nem járulhatnak akármilyen 
igéhez vagy főnévhez, hanem csak bizonyos szócsoportokban szere
pelnek. 

Fontos az is, hogy a szókombinálás útján új képzésmódok 
keletkeznek. így támadtak pl. a -vast vést, és -zat, zet képzők s 
talán az -ászt észt műveltető képző. 

S az eddigiek alapján még egy következtetést akarok ezúttal 
csak érinteni: hogy t. i. látva a rokonértelmű szóknak egymásra 
való rendkívül nagy vonzóerejét, ebből a szempontból enyhébben 
ítélhetjük meg a nyelvújítás némely alkotásait. Nem kell pl. elítél
nünk a testület szót, ámbár nincsen testül igénk: mert a testület
nek erős támasztéka van a synonym egyesületben és társulatban. — 
Afestenyt föltétlenül rosszul képezték, ellenben a higanyt menti az 
arany fogalmi rokonsága. Az éleg, kéneg-ié\e képzésnek semmi jogo
sultsága nem volt, de pl. a tömeg és összeg menthetőnek tűnnek föl, 
ha a seregre gondolunk. 

Az előadottakkal talán sikerült bebizonyítanom, hogy a szó
ban forgó jelenség igen jelentős tényező a nyelv életében. Minden
esetre foglalkoznunk kell vele, ha mélyebben be akarunk hatolni 
a nyelvnek élettanába, pedig a mai tudományban ez váltotta föl 
a régebben dívott gépies nyelvbonczolást. 

SIMONYI ZSIGMOND. 

Incze Béni: Nom. c. inf. és acc. c. inf. Thukydidesnél. (Philol. 
Közlöny 1893). 

Ez a tanulmány mint pályamunka 1892-ben jutalmat nyert a 
kolozsvári egyetemen, s érdekes mondattani tárgyánál, valamint mód
szeres kidolgozásánál fogva megérdemli, hogy itt is megemlékezzünk róla. 

Szerző' philologiai rátermettséggel és akribiával dolgozott. Pontosan 
áttanulmányozta az eredetiben Thukydides egész munkáját, és a mennyire 
csak lehetséges volt, teljesen felhasználta a kérdésre vonatkozó szakiro
dalmat. Teljes lajstromát adja a Thukydidesnél található nom. és acc. c. 
infinitivo-knak, helyesen fogja föl az acc. c. inf. lényegét és különbözteti 
meg ezt a constructiót a látszólagos acc. c. infinitivo-tól, melyben az acc. 
és inf. közti viszony alanyi és tárgyi, de nem alanyi és állítmányi, mint 
a valódiban. A mondatbeli jelenségek helyes megítélése czéljából szük
séges finom distinctióval világosan megkülönbözteti a viszony és kimon
dás minősége szempontjából jellemzetes mondatokat, és egyes nehezebb 
helyeknél kitér a szöveg kritikai méltatására is. A befejező részben össze
hasonlítja a nom. és acc. c. inf. Thukydidesnél való használatát ezen 
constructióknak általános görög nyelvhasználatával, kiemelve a hasonló
ságokat és eltéréseket. 



Labiális illeszkedés a cseremisz nyelvben. 

Kadloff (Phonetik der nördlichen Türksprachen. Leipzig, 
1882. 50—63) a magánhangzók illeszkedéséről szóltában meg
említi, hogy a labiális illeszkedés (Labial-Attraction),*) a mely a 
törökség és a mongolság egy részében és (nagyon csekély terjede
lemben) az osztják-szamojédban (1. Castrén, Gramm. 35) található, 
előfordul az ugorságban is. nevezetesen a magyarban. Ezt a hang
tani sajátságot aztán részletesebben tárgyalta Balassa József a 
Nyelvőrben ,Egy második hangzóilleszkedés a magyarban' czím 
alatt (XVI. 345.). 

Azonban a magyar e tekintetben nem egyedül áll az ugor 
nyelvek között, mert még egy van, a melyben a labiális illeszke
dés meglehetős terjedelemben ki van fejlődve, t. i. a cseremisz. 
Ennek három fő-nyelvjárása közül kettőben: az erdeiben és a 
keletiben találkozunk vele; a hegyiben nyoma sincs. 

A cseremisz nyelvben annyival szélesebb körű a labiális 
illeszkedés, mint a magyarban, hogy nem csak a magas-, hanem a 
mélyhangú szavakra is kiterjed. Még pedig illeszkednek 1. a szó
tagos képzők és ragok közül azok, a melyekben középső nyelvállás
sal képzett magánhangzó (o, ö, e) van; 2. a mássalhangzós-végű 
tő és a mássalhangzós képzők vagy ragok közötti, középső nyelv
állással képzett magánhangzók. 

*) Más az ú. n. teljes illeszkedés, a milyennek némi nyomai 
mutatkoznak a jurák-szamojédban, pl. abl. kóba-had, varne-hed, 
'anohod, habi-hid, paeidu-hud (Castrén, Gramm. 25.); továbbá a 
finnben is, pl. kala-han, metsá-hán, kate-hen, talo-hon, tyttö-hön, 
solmu-hun, mylly-hyn, peili-hin; sanota-han, syöda-han, myytáne-
hen, annettako-hon, kysyttákö-hön, saataisi-hin. 
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Az illeszkedés a szótőnek utolsó magánhangzója szerint tör
ténik, még pedig 

tővégbeli a, e, á, i után e (ritkábban i, i), 
« o, u « o (ritkábban u), 
« ö, ü « ö (ritkábban ü) következik. 

Ettől a szabálytól látszólagos eltérést találunk a keleti csere
miszben, mikor a tőszó utolsó tagjának © a hangzója, a mely Genetz 
Arvid meghatározása szerint az a és az észt ö között álló meglehetős 
nyilt gutturális [=hátsó] magánhangzó. Ez után hol o, hol ö, hol 
e következik, a szerint, hogy a megelőző szótagban minő magán
hangzó van. Azonban az illeszkedés ezen esetben is csak látszólag 
történik az utolsóelőtti magánhangzó szerint; valósággal pedig a 
ragasztékok hangzója azon hangzó után igazodik, a melyből az © 
fejlődött, pl.*) 

jumo-z'o istene : jumo isten (vö. cserS. jumo), 
üőer-z"ó leánya : üdor leány (vö. cserS. üdürj, 
imno-ze lova : imne ló (vö. cserS. ömne), 
fiiil'o-íö kanczája : fíül'Ö kancza (vö. cserS. vülö). 

Példáimat a következő forrásokból mentettem: 1. Budenz: 
Cseremisz tanulmányok (NyK. III. IV.); 2. Wiedemann: Versuch 
einer Grammatik der tscheremissischen Sprache (Eeval, 1847); 
3. Genetz: Osttscheremissische Sprachstudien. I. Sprachproben mit 
deutscher Uebersetzung (Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakaus-
kirja VII. — Az előszóban igért nyelvtan és szótár, sajnos, még 
nem jelent meg). 

A) T i s z t á n e l v á l ó s z ó t a g o s k é p z ő k és r a g o k 
i l l e s z k e d é s e . 

1. -co, -cö, -ce (= ta t . -cl, -ci, csuv. -ze, -za, -ze) (nomen pos-
sessoris képző): cserS. pasa-ce munkás; muzang-ce jövendölő | 
ojo-co beszédes, fecsegő; omu-co sokat alvó. 

2. -tomo, -domo, -dömö, -teme, -deme (fosztó képző): cserS. 
kuat-teme erőtlen; tam-deme ízetlen; ndmes-teme szégyentelen; 

*) CserS. = erdei, cserM. = hegyi, cserO. = keleti cseremisz 
nyelvjárás. 
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mucas-teme végtelen; vate-deme nőtelen; jilme-deme néma (tkp. 
nyelvetlen) ; tem-deme telhetetlen | muZo-domo egészséges (tkp. 
betegség nélkül való); us-tomo esztelen; kol-domo süket (tkp. ha l 
latlan' = nem halló) ; vozul-domo szégyentelen, szemtelen | kü-
dömö éretlen; kül-dömö kelletlen || cserO. -tomo, -tomö, -tome: kit
temé kezetlen; peto-tome végetlen | jol-tomo lábatlan; (Suj-tomo 
fejetlen; con-temo élettelen | kürol-tomö végtelen (?). 

• [CserM. -téma, -derna: mucas-dema végetlen; suluk-tema 
bűntelen; us-dema esztelen]. 

3. -so, -sö, -se (helyzetet és hozzátartozóságot jelentő mellék
nevek képzője): cserS. kokla-se közöttelevő; ola-se városi; tene-se 
idei; ümá-se tavali; ti-se itteni; kece-se nappali; telese, telem-se 
teli; kengeie-se nyári; pokselne-se középső; lisne-se közeli; velne-se 
felőli; sengalne-se hátulsó | kudo-so házi; tu-so ottani; juto-so éjjeli; 
ongolno-so elülső | körgö-sö belső; möngö-sö hátulsó; örtö-sö oldalt 
levő; türü-sö szélső; ülnö-sö alsó; küdülnÖ-sö melletti; küsnö-sö 
fölső; tűnő-só külső; mündürnö-sö messze levő. — Ugyanaz a 

-so, -se (-so, -se,-Se) mint sorszámnevek képzője: cserS. 
ikte-se első; ve-se második; nilemi-se v. -se 4-ik; vizemi-se v. 
-se 5-ik; sememe-se 7-ik; kandakseme-se 8-ik; indikseme-se 9-ik; 
luad-ikte-íe 11-ik | pervoj-so első; kokto-so második; kumu-so 
v. -so 3-ik; kudumo-so 6-ik; lu-so, lumu-so 10-ik; luat-koktot-so 
12-ik; luat-kumut-so 13-ik || cserO. -so, -ée: nelomo-se 4-ik | kume-
so 3-ik. 

[CserM. a) -sa: lisna-sa közeli; ül'n-sa alsó; küsna-sa fölső; 
mindirn-sa messze levő; b) -sa: nilim-sa 4-ik; vizim-sa 5-ik; kum-
sa 3-ik; kudum-sa 6-ik; simut-sa 7-ik]. 

4. -do, -de (névmási képző): cserS. ti-de ez; plur. ni-ne j tu-do 
az; plur. nu-no. 

[CserM. ti-da ez, az; ku-da mely]. 
5. -mo, -mö, -me (nomen acti képző): cserS. este-me munka; 

kusket-me (sovuUo) : elszakított (keszkenő); male-me (ver): alvó 
(hely); oldal-me megcsalt; sübdl-me köpedék; pale-me ismert, isme
retes, ismerős | tol-mo (kornena) : jött (utunk); poktu-mo (voluk) : 
hajtott (marha); ru-mo (pu): vágott (fa); kustu-mo (orSa): szárí
tott (rozs); kosko-mo (ver) : száradó (hely); kol kucu-mo (üzgar) : 
halfogó (eszköz); coc-mo (avaj): ^születő* (anya; azaz: a kitől vki 
született); pu-mo ajándék, adomány; mu-mo talált dolog; mur-mo 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYÉÉ. XXIV. 1 0 
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ének | tünüktö-mö (jeng) ; tanított (ember); jükstiU-mö (ver) : fürdő 
(hely); siidür-mö fonomány;ör-mö csodálatos. 

[CserM. -ma : il-ma létei; so-ma jövetel; mur-ma ének; lül't-
ma (nap)kelet]. 

6. -so, -sö, -se (nomen agentis képző): tünem-se (iksebe) : 
tanuló (gyermek); numal-se (ömne) : (teher) hordó (ló); ki-se 
(jing): fekvő (ember); kusketle-se (sovuUem) : elszakadt (ken
dőm); sel-se repedés; vaske-se hamarkodó; sazerge-ée csorba | 
tol-so (una): jövő (vendég); jogu-so (vüt) : folyó (víz); kosko-sb 
(voragem) : száradó (ruha); pokto-so (jing) : hajtó (ember); kod-so 
maradék; kolo-so halott; kosto-so betegség, baj; kupturgu-so redő; 
pudurgu-so töredék; punusku-so penész; loktu-so bűvös; sur-so 
bolha (tkp. szúró) \pördö-só esztergályos; küdürt-sö mennydörgés || 
cseiO. -so, -sö : kol'-so halott; pujor-so teremtő | küoort-sö (küZercb) 
mennydörgés. 

[CserM. -sa: tol-sa jövő; kod-sá maradék, múlt; kol-sa ha
lott; pu-sa fúvó ; lü-sa lövői. 

7. -tos (-tus), -dos, -tes, -des (nomen actionis, acti, instru-
menti képző): cserS. potar-tes vég; pungal-des bizonyos szíj a szá
non; pusar-tes fing; numal-des teher; peter-tes födél | saur-tos for
dulat; pul-dos falat; vostul-dos nevetség; kokur-tus köhögés. 

8. -do, -dó, -de (nomen verbale [melléknév] képző): cserS. 
töge-de, tege-de. apró, kicsiny; jienge-de erős, kemény; viske-de 
híg | volgo-do fényes; cucku-do gyakor, sűrű; nugu-do sűrű, 
vastag; pusku-do lágy; losku-do gyenge | cückü-dö gyako:, sűrű ; 
jüks-tö hideg. 

[CserM. -da, -da : tugu-da ; pinga-da, pingá-dá ; nugu-da ; 
pusko-da; jüs-taj. 

9. -io, -Sö, -£e (a 3. sz. birtokos ragja): cserS. ola-ze városa; 
kinde-Se kenyere; erge ze fia; mari-Se férje; aca-ée atyja; izd-ze 
bátyja; aka-£e nénje; ava-£e anyja; dj-íe jege | kudo-Zo háza; 
jumu-z'o istene; vuj-So feje | cücü-z'ö nagybátyja; üdür-éö leánya || 
cserO. -£o (-so), -z"ó, -£e (-se): aca-ée atyja; mari-íe férje; ner-ze 
orra; erre-Ze fia; imno-Se lova; saker-ze czukra; torta-íe szekere 
rúdja; kutan-ge alfele; kit-se keze \jol-£o lába; fíuj-zo feje; poc-so 
farka; fiür-éö vére; sör-Sö teje; üder-zö leánya. 

[CserM. -ia, -sa: jal-£a lába; kid-éa keze; ospod'-éa ura ; 
vuj-Sa feje; tup-sa lába]. 
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10. -no, -nö, -ne (locativus rag): cserS. val-ne rajt, -n; üm-
bdl-ne fölszínen ; iüvdl-ne alatt; poksel-ne közepett; sengal-ne hátul, 
mögött; lis-ne közel; tembal-ne eme részen, itt; tumbal-ne ama 
részen, ott \on30l-no elül | tül-nö (tü-nö) kunt; küs-nö font; ül-nö 
lent; vül-nö rajt, -n || cserO. poksel-ne közepett | tü-nö kunt; küs-nö 
fönt; ül-nö lent. 

[CserM. -na, -na: anzal-na elül; lival-na alul; mirtna -nál; 
nimat-na alatt; poksal-na közepett; umbal-na túl; ül-na lent]. 

11. -sto, -stö, -ste (inessivus-rag): cserS. ti-ste itt; kutla-ste 
körül; kokla-ste között; ola-ste városban | tu-sto ott; ku-sto hol; 
longu-sto között; kudo-sto otthon | körgö-stö -ben; türü-stöszélen || 
cserO. kozla-ste fenyvesben; jero-ste tóban; maéka-ste medvében | 
ku-sto hol; tule-sto tűzben; jvme-sto égen; ftvjo-sto fejben; podo-
sto fazékban | pörto-stö szobában; körye-stö -ben; süko-stö szemét
dombon. 

[CserM. -sta: vida-sta vízben; sira-sta parton; koma-sta 
úton; lo-sta között} körgi-sta -ben]. 

12. -sko, -skö, -éke (illativus rag): kokla-ske közé; ti-ske ide ; 
ola-ske városba | ku-sko hová; tu-sko oda; longu-sko közé; kndo-skó 
haza | türö-s'.ö szélére; körgö-skö -be || cserO. kokla-ske közé; arka-
ske hegyre; piste-ske hársfára | nuro-sko erdőbe; jumo-sko égbe; 
fíujo-sko fejre (tetőre) | türo-skö szélére; pörto-skö szobába, házba. 

[CserM. -ska: vida-ska vízbe; tula-ska tűzbe; kuruka-ska 
hegyre; lo-ska közé; körgi-ska -be]. 

B) A t ő é s a j á r u l é k o k k ö z ö t t i h a t á r h a n g z ó 
i l l e s z k e d é s e . 

1. -s (-ós, ös, es, is, is) *) (nomen actionis, acti, instrumenti 
képző): cserS. cevaldes csepp; lavertes sáros idő; levédés födél; 
•lüngaides hinta; ilis élet; kackis eledel | vorugos varrás, varrat; 
módos játék | sürgüstös törülköző. 

2. -I (-ol, ul, öl, el) (gyakorító képző): cserS. eriktel- tisztogat; 
«síeZ-csinálgat,teveget; övertel- örvendezik;uemdel- u]ítga,t;taganlel-
patkolgat; tarvatel- mozdítgat; tarvanel- mozog; tovatlel- esküdö-

*) A Budenz nyomán eddig használt < jel helyett, minthogy ez 
most már általánosan más czólra van lefoglalva, jobbnak látom a - jelet 
használni a nem tisztán elváló képzők és ragok eló'tt. 

10* 



1 48 SZINNTEI JÓZSEF. 

zik; paremdel- gyógyítgat | oniuktol- mutogat; oldol- fütöget^ 
orlol- gyakran válik; poktol- gyakran hajt; podortol- töröget; kor
mustul- markolgat; kumuktul- ledöntöget; tóműstül- foltozgat | 
erőktől- melenget; törlői- egyenget; nörtöl- áztatgat; pördüktöl-
gördítget; pilgürgöl- hajlong; sörlöl- ki-kijózanodik. 

3. -st (-ost, ust, üst, est) (gyakorító képző): cserS. karnest-
nyújtózik; korangest- kitereget; kostalest- merítget; kudalest-
gyakran vágtat; temdest- nyomogat; peledest- gyakran virágzik;: 
pidest- kötöz; pualest- fölfuvogat; muzedest- jövendölget; lümedest-
enyvezget | kolost- szót fogad; todost- tördel, leszaggat; orugust-
varrogat; kondust- hordoz | küriist- tépeget, szaggat. 

[CserM.-st (-ast, ist): kol- hall: kolst-, kolast-, kolist-; kand-
hoz: kandiét-; jad- kérd : jadist-J. 

4. -kt (-okt, ukt, ükt, ekt, ikt) (míveltető képző): cserS. erekt-
megmelegít; engertekt- dülleszt, támaszt; estekt- tétet; osemdekt-
fehéríttet; tovatlekt- megesket; levekt- olvaszt; serekt- haragít;. 
jastarekt- kiürít; piáikt- meggyújt; sogaldikt- állíttat; sinZikt-
ültet j moskokt- mosat; jogokt- folyat; solgokt- állít; onzokt-, on-
iukt- mutat; kusnukt- költöztet; cocukt- szül | kölmökt- fagyaszt; 
d'Örökt- elolt; kücükt- kéret; tiinüktükt- taníttat; pördükt- vissza
térít, megtérít; jörükt- gördít; jüktükt- itattat; jüksükt- lehüt; 
lüdükt- ijeszt. 

[CserM. anéakt-, angekt- mutat; pustekt- megölet; lüdukt-
ijeszt; lümdekt- neveztet; jadekt- kérdeztet; istikt- csináltat], 

5. -m (~om, um, öm, em) (tárgyrag): cserS. vorugemem ruhát; 
kémem csizmát; iliksem életet; azrinem. halált | pusom párát; tulom 
tüzet; omunom álomlátást; orlokom nyomorúságot; usom észt | 
üpÖm hajat; viidöm vizet; s'údüröm orsót; pörtöm kunyhót. 

[CserM. -m (-am): Jisusam Jézust; svatojam szentet; 
sidaram csillagot || cserO. -m (zem) conanem élőt; fíujom fejet; 
tulom tüzet; portom kunyhót.] 

6. -st (:ust, üst, est) (a többes sz. 3. szem. birtokos ragja): 
cserS. ájest jegük | vujust fejük | üdürüst leányuk. 

[CserM. -aü, e£t: sulukezt bűnük; vujeít fejük; lümeít 
nevük; müskürest hasuk; jumezt istenük; vurgemaZt ruhájuk]. 

Ez a labiális illeszkedés meglehetős következetességgel van 
végrehajtva. Előfordulnak ugyan illeszkedés nélküli alakok is, de 
ezeknek a száma aránylag csekély. Ilyenek : 
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CserS. küdül-ne mellett (de: küdülno-sö melletti); miindür-ne 
messze (de mündür-nö is, és mündürnö-sö messze levő) j oldal-mo 
csalás (de: oldal-me megcsalt); oldalalt-mo csalódás; jomdar-mo vesz
teség; coklo-me áldozat | or-se (?) pi veszett kutya (NyK. III. 430; 
de or-so IV. 346.) | tárgyesetek: vol'ukém, jengom (jengam, jingom), 
saldakom, samor'ókom, ozanom, südürom (de -bm is), ozümom; plur. 
-samocem (-samicim) | frequ. küdiirtel- mennydörög; piáiktól- rag-
gat; jörüktel- gördítget; lockaldol- pattantgat | frequ. optest- rakos
gat; kupturgest- ránczosodik; küest- süt; toskest- lépdel, tapos; 
jodest- kérdezget | caus. onialukt- megpillantat; onzuktükt- meg
mutattat ; numalökt- vitet; lüngaldükt- himbálództat; caknukt- hát
ráltat; cevaldukt- cseppent; cevukt- csepegtet. 

Nem illeszkednek: 1. azon képzők ós ragok, amelyekben 
alsó vagy fölső nyelvállással képzett hangzó (legtöbbnyire a, rit
kán d, u) van, pl. a-Zára, -dar (-tar), -kai, -mas, -sas; -na, -da; sas, 
-ald, sál, -an (san); -luk; % néhány állandó g-vel való képző és 
rag, a melyekben a hangzó változatlanságát valamely jelentős elem 
beleolvadásának lehet tulajdonítanunk; ilyenek: frequ, sed: cserS. 
oroled- őrizget; urmuied- ordítgat; usted- ásítoz; üdéd- veteget; 
üsted- söpörget | denom. =em: cserS. osem- fehéredik; koóem- kese
redik; kuzem- hosszabbodik; sögörem- szűkül; iingsem- csendese
dik; mündiirem- távolodik | birt. 1. és 2. szem. sem, sed: cserS. 
kudem, kuded házam, házad ; jumem, jumed istenem, istened; vujem, 
vujed fejem, fejed; üdürem, üdüred leányom, leányod | praes. 1. és 
2. szem. =em, sed (az igék egyik részében, míg a másik részében 
állandó a-val sam, sad): cserS. kolem, koled meghalok, meghalsz; 
kucem, kuced hágok, hágsz; nörem, nöred ázom, ázol; rüpsem, 
rüpsed ingok, ingasz (tolam, toladjövök, jössz; ustam, ustad ásítok, 
ásítasz; 'áram, örad csodálkozom, csodálkozol.) 

A tőszavak hangzóinak illeszkedése nincs oly mértékben végre
hajtva, mint a képzőké s a ragoké. A mélyhangúakban egész közönsé
ges a labiális és illabiális magánhangzók együttléte, pl. cserS. ola 
város; okiak sánta ; oksa pénz; osma homokj; ora rakás; orsa sörény; 
u£ga bunda; una vendég ; (magas és mély hangok): örza hársból 
font nagy lisztes kosár; örza kék; üzgar, ü£gar szerszám. A magas
hangú szavak többségében egyfajta (csupa labiális v. csupa illabiá
lis) hangzó van ugyan együtt, de azért nem hiányzanak a kivételek 
sem, pl. cserS. söste viasz; estör lábtekercs; ömríe ló ; kölme fagyott, 
hideg; jöter laskanyújtó; pókén szék; tüíem ezer; sü£er te j ; cserO. 



150 SZINNYEI JÓZSEF. 

küse zseb; üstel asztal. De ezeknek a száma nem nagy, s hozzá 
még némelyiküknek olyan változata is előfordul, a melyben a hang
zók egyfajtájúak, pl. cserS. önde és inde már; övért- ésübürt- örül; 
üngse és ünsö békés, csendes; pörem szegély és pörömd- beszegé
lyez ; vüdel- begöngyöl, fölteker és vüdüh(en) hadarva. 

Hogy a labiális illeszkedést, úgy a mint ma megvan a cserS. 
és cserO.-ban, régibb, teljesebb illeszkedés maradványának tekint
sük-e, mely a cserM.-ból teljesen kiveszett, vagy pedig újabb fejlő
désnek, a melyben az utóbbi nyelvjárás nem volt részes: oly kér
dés, a melynek vizsgálásánál nyelvemlékek híján csak a nyelvjárá
sok és a legközelebbi rokon nyelvek egybevetésére vagyunk utalva* 
Ezen egybevetés a következő eredményt adja: 

1. A cserM. az illabiális hangzókat kedveli, a másik két nyelv
járás ellenben a labiálisokat, pl. 

M. jalláb S. jol 0. jol 
« siser tej i süéer « é'ór 
« eder, idir leány « üdür « üder 
« vir vér « vür « $wr 
« kidárt- mennydörög « küdürt- « kiidert-
« kirtne vas « kürttíö « kürtnö 
« vit, vid víz « vüt « (3 üt 
<( vilá kancza « váló « 3iil!ö. 

2. A nyelvjárásoknak ezen külömböző hajlandósága abban 
is nyilvánul, hogy a cserM. a jövevényszók illabiális hangzóit 
megtartja, a másik kettő pedig többnyire labiális hangzókat ejt 
helyettük, pl. 

csuv. inde (tat. imdi) már cserM. inde S. önde 0 . — 
« yié kard « kise, kiza kés « küzö « kiiéö 

tat. kisten szíjon függő « kesten furkós « kösten « [kestenj 
ólomgolyó bot, furkó 

3. Abban is, hogy a cserM. a jövevényszók labiális hangzói 
helyett többnyire illabiálisokat ejt, mig a másik két nyelvjárás 
megtartja őket, pl. 

csuv. cserS. cserM. 
küdü kütö kitö nyáj. 
küdük (tat. kücük) kütük, kücük kitek, kitik rövid. 
küber (tat. köbiir) küvdr rO. küSar] kiber híd. 
püdün (ktör. bütan) pütün pitén egész, ép. 
sür sür- éer-, sir-, sir- ken, mázol. 
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4. A magánhangzók tekintetében a cserM. megegyez a leg
közelebbi rokon nyelvekkel, a mordvinnal és a finnel, vagy leg
alább közelebb áll hozzájuk, mint a másik két nyelvjárás, pl. 

finn 
jalka láb 
vete víz 
vére vér 
•pata fazék (1 
térd ól, hegy 
pesd fészek piza, pize pi£as, piZdZ püiaké 
turpa állati orr tirva, túrva ajak l) tirva, tervá türvö — 
syle öl2) sel, sal sel sülő — 
[lapp jabme- — jam- elvész jom-]. — 

meghal 
Ezen tényekből azt kell következtetnünk, hogy a nyiltabb 

hangzókat kedvelő cserM. nyelvjárás hangállapota az eredetibb, s 
a másik két nyelvjárásnak labializálásra törekvése újabb fejlődés. 

SZINNYEI JÓZSEF. 

mord. cserM. S. 0. 
jalga, jalgo gyalog jal 
ved, ved' vit, vid 

jol 
vüt 

jol 
ftüt 

ver, ver vir vur ,3ür 
pate, batte) pat, pad 

— ter, tir 
pot 
tar 

pod üst 

Hangiró készülék. A Nyelvtud. Közi. XXIII. kötetében (221— 
227. 11.) ismertettem a készülékeket, melyekkel az egyes hangok képzése 
módját láthatóvá lehet tenni. E készülékek közül nagyon fontosak azok, 
melyek a hanghullámok rezgését rajzolják le, s így megmutatják a hang
szalagok működését az illető hangok képzése közben, továbbá az egyes 
hangok időtartamát s a hang erősségét. Vietor a Phonetische Studien 
legújabb füzetében (Neue Folge, I : 25.) ismertet egy erre a czélra szol
gáló újabb készüléket, melyet Albrecht tübingai mechanikus szerkesztett. 
A kymographion (így nevezik ezt a hangiró készüléket) egy Marey-féle 
dobbal van kapcsolatban, s a dobon mozgó tű írja kormozott papírra a 
rezgés alakját; a papirt egy óraszerkezet egyenletes sebességgel forgatja, 
úgy hogy tekintetbe véve a forgás sebességét s a lerajzolt hanghullámok 
számát, pontosan ki lehet számítani a kiejtett hangnak rezgési számát 
s zenei magasságát. Vietor közli az említett helyen e készülék rajzát, 
valamint a német du és thu szótagok hullámvonalának alakját. Egy ilyen 
hangiró készülék ára 180 márka ; van azonban ennél még sokkal töké
letesebb is, melyet Albrecht 900 márkáért készít. Az ilyen készülékkel 
tett kísérletek eredményei igen fontosak mmd a phonetika, mind az 
akusztika egyes kérdéseire nézve, s ezért kívánatos volna, ha minél töb
ben tennének vele kísérletet. BALASSA JÓZSEF. 

x) zürjP. tirp ajak. 
2) Talán sile-bö\; vö. lp. sall, salla, bár a lapp a ép úgy lehet 

f. 2/-nek, mint i-nek megfelelője (I. Thomsen, Einfluss 36); zürj. 
sil, votj. sil, sul. 



A vogul nyelvjárások szóragozása. 
VI. 

A távola i v o g u l n y e l v j á r á s . 

A Tavda folyó alvídékén csekély számban fönma^adt vogulok 
nyelve a vogul nyelvterület legönállóbb s legsajátságosabb része, 
mely első tekintetre olyan benyomással hat a figyelőre, mintha 
benne nem is egy tájbeszédnek, hanem az uráli ugor nyelvek egyik 
külön tagjának őriződött volna meg végső maradványa. Merő vé
letlen — a Közép-Lozva vidékére került orosz hajómunkásoknak 
értesítése — juttatta tudomásomra a vogul nyelv ez érdekes szige
tének létezését. Ahlquist útleírásaiban semmi említése, s ha Re-
guly egyik szótári adatánál ott is találtam a «tavdai» jelzést, jó 
okkal tehettem föl, hogy az a mai napság már végleg eloroszo
sodott felső-tavdai vidékről való, honnanEeguly egy medveéne
ket is jegyezhetett föl, t. i. a «Kosmaki erdő énekét». Az 1583. 
év nyarán jelentek meg először az oroszok Szibéria meghódí
tója, Jermák Tyimofejics vezérlete alatt a Tavda mellékén, hol 
véres harczok árán bevették a mai Labuta, Kosuki (vogulúl: 
Kharpas-pgul) és Tabari (Tap^rq^-pgul) falvak helyén épült vá
rakat s idők multán annyira kiszorították az őslakosságot, hogy 
ma összes területűk csak hót kis falura terjedt a kosuki járásban *) 
(1. NyKözl. 321.). Mintegy száz évvel az oroszoké előtt történt a 
tatárok letelepedése e vidéken, kiknek nagy társadalmi hatása a 
vogulokra mutatkozik ezek nyelvének nemcsak szókincsében, 

*) Két ízben utazván a tavdai vogulok közt (1888 augusztus
ban és 1889 áprilisben) nyelvjárásukat a két szélső (legéjszakibb és 
legdélibb) ponton, Csandiri (Cgumitár-pgul) és Kosuki falvakban 
figyeltem meg. Az észlelt nyelvi eltéréseket AT. (=alsó tavdai) és 
FT. (=felső tavdai) rövidítésekkel jelzem. 
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mely telve van tatár elemekkel, hanem grammatikai részletekben 
is, minő pl. a hangsúly, melynek eredeti ugor természete egészen 
megváltozott. 

Azonban úgy látszik a tavdai nyelv különválása és elszige
teltsége a vogulság többi részeitől még ezen korszaknál is régibb 
eredetű. Erre mutatnak t. i. egyes jelenségek a hang- és alaktan 
terén, melyekkel a tavdai eltér mind a többi nyelvjárások közössé
gétől s részben az eredetibb állapot tükrözője. Ilyen eset pl. az ere
deti magashanguság föntartása a közvogul hangmélyitós ellenében 
az effélékben, mint: éjsz. vog. amp, déli vog. oqmp, qmp: tavdai 
amp «eb» (v. ö. magy. eb) | éjsz. vog. var-, déli voqr, var: tavdai 
var- «tenni, csinálni*) (v. ö. osztjB. ver- «machen») | éjsz. vog. 
lám, déli loqm, lam: tavdai lám «leves, kásapépw (v. ö. magy. lé, 
lev-) | éjsz. vog. tdl, déli toql, tql: tavdai tél «tól» (v. ö.magy. tél) \ 
éjsz. vog. kwál-, déli kwoql-, kwql-: tavdai kai- «kelni» (v. ö. 
magy. kél) | éjsz. vog. kwalV', déli kwoqli, kwqli: tav. kalu «kötél» 
(v. ö. osztB. kel, magy. ostor telek) | éjsz. vog. Iáé-, déli loqs-, las-: 
tav. las- «lesni» (v. ö. magy. les-) | éjsz. vog. sa'ir, kond. éöqrt: tav. 
sar «lófark-szőr» (v. ö. magy. szőr) | éjsz. vog. amis, kondai oqméZéé : 
FT. amáles «találós mese» (v. ö. magy. mese).*) 

Mint tanulságos alaktani külön fejlődést emelhetjük itt ki pl. 
az igei praesensképzést, melznek jele az egész többi vogulságban, 
hangzó, vagy lapangásba jutott y, ellenben itt: -nt és -l frequ. 
képzők (pl. lásant «les», khqntqnt «talál» ; khqlkhqtql «hallatszik»: 
janumel «növekszik))), a mint az osztjákban is -l (pl. manlem, mari
ién, manl «megyek, mész, megyén»). 

*) Ugyanily módon mutatja az eredeti hangrendi állapotot a 
tavdai vog. khul «ház» szó egyezöleg az éjsz. vog. kwol alakkal; de 
ellentétben a déli vogul nyelvjárások kwál-]ével. Ott, hol hang-
rendi zavarok vannak, többnyire könnyen rátalálunk különös 
okaira; ígyj vagy jésített mássalhangzó befolyása alatt történt 
eredeti mélyhangnak átcsapása magashanguságba ezekben: jánkh-
«játszani», jánu «játék» (de a ragozásban még mélyhangú végze
tekkel : jánghénq. játéktok, jánghqn játékuk); v. ö. éjsz. vog. jony-, 
joni' id., magy. játék, játsz- \ árit «szarv» : v. ö. éjsz. vog. ánt; 
osztjB. ónét | tápli% «tapló» : éjsz. vog. táplé-/, magy. tapló. — 
Ezekben kunka «könnyű», sun «ék» az u nyilván labiális magas 
hang (ö, ü) elváltozása; v. ö. magy. könnyű, szög. 
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Szókincsbeli elemek is igazolják a régi elszakadást, ilyen pl. a 
tö «tó» szó, melylyel szemben az egész többi vogulságban tür, tur 
képzést találunk (de v. ö. osztB. tü, tav, magy. tó «see»), vagy a tép 
«epe», mely helyett a közvogulban voéréiii, casrém, kwasérém-féle 
átviteles kifejezések járják egyedül a medveműnyelvben maradván 
meg az eredeti tdp, toqp szó «medveepe» jelentéssel. 

Jellemző sajátossága a tavdai nyelvjárásnak a képzők és 
ragok h a n g r e n d i i l l e s z k e d é s e is, mit egyéb vogul nyelv
járások közül csak az alsó-lozvai őrzött meg hasonló terjedelem
ben. A képzőilleszkedés példái: khqlkqtql «hallatszik», nqukhots 
«kezdett» : ajkéti «beivódik», senkétél «fonódik», álkétél «szidal-
maz» | khanstaytem «tanulok» : dinértáytus «merődött» | khqnstqp 
«tanuló», pütqp «kopja»: intdp »öv» | vongha «gödör» : v. ö. éjsz. 
vog. vqnya; qsmq «vánkos*: v.ö. éjsz. vog. qsmd \ uun-ghar «sebes 
(folyó)», uy-khgr «egyféle», tés-khér «kész». 

A) Névszó-ragozás. 

1. 8. Névszó-tő. 
A névszó-tő gyengülésének esetei a tavdaiban nem mutat

koznak oly változatossággal, mint egyéb déli vogul nyelvjárások
ban. Megvan mindamellett: 

I. A tővégi w, j , f spiránsok hangzósulása a következő 
módokon : 

a) tővégi w (többször eredetibb y) w-vá gyöngül: tau ág (éjsz. 
vog. taw): plur. tqut, birtokosragozva : taum, taun, tqwé; tqwu, tq-
wénnq, tqwqn \ ű, já-ivü a viz folyama (ÖHCTpÉTb; éjsz. vog. qiv) : 
birt. 3. sz. uwe ; uun-ghqr jci sebes folyó || vgu, AT. von erő (éjsz. vog. 
vay-, nom. vaV): vpum, vgun, vgivi; vgwu, vgénne, vgwán, v. veumy 
vewi, vewu stb. | du, aw leány (éjsz. vog. dyi): aum v. awém, dwén, 
aivi; aivu, aivéné, aivan \ jdu, AT. jü atya (éjsz. vog. jaj--, nom. 
jái') : jaum, jd\m,jdwi; jáwu, jdúnné, jawan ; vagy: jüm, jün, juwé ; 
jüivu, jűnné, juwan, FT. jáw-du leány-testvér (éjsz. vog. jdy'-dyi) \ 
seu (dt-s&u) hajfonat (éjsz. vog. say-, nom. sai'): seum, seun, sowi; 
sewu, seunné, sewan \ tö tó (v. ö. osztS. toy id.): plur. töwét; birt. 
töm, tön, töté; töivu, tonne, töwqn; töwqném tavaim stb. J pgu, AT* 
pü fiú (éjsz. vog. ply-, nom. pl J : pgum, pgun, pgwi; pgwu,pgwéné, 
pgwan; pgwaném stb., vagy püm, pün, puwi; puwu, puwénné, pu-
wán | seu gadus lota (halfaj; éjsz. vog. siy-, nom. sV ) : seum, seun, 
sewi; sewu, seunné, sewan | ma föld (éjsz. vog. ma, teljes tő : mdy-) : 
translat. mdwú | ni tö (éjsz. vog. né; teljes t ő : ney-J: translat. 
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niwú; níwán nejei | lu «ló» (éjsz. vog. lüw) : plur. nom. lut; lu-
iván lovai. 

b) tővégi j (eredetibb y) i magánhangzóvá gyöngül e szóban : 
réi hőség (éjsz. vog. réy-, nom. ré%%) : réim, rein, réji; réju, rejine,'-
réjdn. 

c) régibb tővégi y megelőző mássalhangzóval kapcsolatban 
k, g, kh, gh alakot ölt s bizonyos esetekben w-vá gyöngül, pl, khgru-
zsák (éjsz. vog. yury-, nom. yurV) : acc. khgrúmé, birtok, khgrkhém, 
khgrkhén, khgrkhé; khorkhu, khgrkhénq, khgrkhqn \jisú-khgrg, AT. 
jisi-khgrg árnyék (éjsz. vog. yuri alak, jis-y. árnyék, szellem): 
jisém-khgrkhgm, jisén-khgrkhon, jisi-khgrkhé; jisu-khgrkhu, jisne-
khgrkhgnq, jisdn-khgrkhqn \ jéru, AT. eru ének (éjsz. vog. iry-,. 
nom. eri) : jerkém, jerkén, jérki; jérkiu, jerkin, jerkdn vagy érkém 
stb. | taru daru (éjsz. vog. tárV): tarkhém, tarkhén, tarkhé; tarkhu, 
tarkhéne, tarkhqn \ tárú lenyöcsemete (éjsz. vog. tary-, nom. tarV) : 
tarkém, tdrki stb. | taru perca cernua, kaulbarsch (éjsz. vog, 
t<irkd) : tarkém, tarkén, tdrki; tdrku, tarkéné, tarkán || kalú kötél 
(éjsz. vog. kívdly-, nom. kwalV): kalkém, kaikén, kdlki; kdlku, kdl-
kéné, kdlkdn; kdlkdném stb. || janii játék (éjsz. vog. jony-, nom, 
jonV) : jdnghém, jdnghén, jdnghé; jdnghu, jdnghénq, jdnghan J sdnú 
serke (éjsz. vog. sany-, nom. édni'): plur. sangét; de birt. sanum, 
sdnun, sdnvti; sániu, sdnunne, sdnvdn; sdnudném stb. | qnú 
fenyő: qnkhém, ankhén, a-nkhé; qnkhu, ankhénq, qnkhq,n | slnw 
nyírfa-dudorodvány: singem, singén, singi; singu, singénéné, sin-
gan || kusú üveg: kusúm v. kuském, kusún v. kuskén, kuski stb. 

II. Tővégi k több esetben ^-vá gyöngül szótagzáró szerepé
ben, pl. d% anyós: akém, akén, aki; aku, akéné, akdn | cuy emlő, 
csectí (éjsz. vog. sakív): cukum, cukun, cuki stb. | ciy só (kond.vog, 
sdyj : cikém, óikén, ciki stb. | ne% íz, tag (éjsz. vog. nak) : nekem, 

. nőkén, neki; neku stb. || cildy kádacska (tatár cildk): cilakém,. 
cilaki stb. | cumld'y fazék (tat. cölmdk, azerb. cömldk): cumld'kém, 
cumlaki stb. | drícdy karó (tatáros mása az or. pbi^art-nak); plur. 
drícdkét. 

III. A tő belsejében mutatkozó gyöngülés esetei: 
a) a hosszú magánhangzónak megrövidülése olyan szókban, 

melyeknek tővégi mássalhangzója gyöngülni szokott, pl. tö t ó : 
tonne tavatok | jü atja.ijuwé atyja, juivan atyjuk | pü fiú: puwi, 
puivan || taru daru: tarkhém, tarkhé stb. L. még fönt I. c) alatt 
tdrú, kalú, sanú, qnú, sinú szavak ragozását. 

b) a tővégi mássalhangzót megelőző nasalis elenyészte 
ebben: lay szó (éjsz. vog. lány): Idnghém, langhén, langhé; ldnghur 
tdnghénq, langhqn. Az «út» jelentésű tan (éjsz. vog. lány) szó a 
ragozásban kétféle tővel jelentkezik: Xqném és Iqykém utam, l'qné 
és layké útja. — A kiesett nasalis egyébként neon jelentkezik újra 
tőváltozattal, pl. khös bélgiliszta (éjsz. vog. yüns) : kkösém, khösé ; 
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khöséne, khösqn | sps bolha (éjsz. vog. suns): épsé ; spséné, spsq'i. 
A nasalis eltűnésére egyéb példák : khué-wit húgy, éjsz. vog. yuné, 
tavdai khunsun hugyozni | pa( lapos: éjsz. vog. pánt | app-eu-pü 
kutyakölyök, tdk. «eb-leány-fiu», tavdai amp eb | khup hulláin: 
éjsz. vog. yump. V. ö. ezekkel szemben: khöns csillag: éjsz. vog. 
yös, tané földi giliszta: kondai töús. 

A tővégi mássalhangzó-csoportnak hangzóval való szétbon
tására tavdai példák: ölem álom: ölmém, ölmén, ölmé; ölmu, 
ölména, ölmqn | tayém tetű: táymém, táymén, taymi; taymu, táy-
méne, táymán \ pitém ajak: pit'mém, pit'mén, pit'mi; pit'mu, pit'méné, 
pit'mán || jqlém gyalom ftat. jilim) : jqlmém, jqlmén, jqlmé ; jqlmu, 
jalména, jqlmqn j ökhésém imádság (v. ö. tat. ar. aysam namazi esti 
imádság): ökhésmém, ökhésmén; de 3. sz. ökhésémé, plur. 1. sz, 
ökhésému, míg a többi alakok ismét: Ökhésménné, ökhésman. — 
sqpél villáskaró: plur. nom. sq,plét \ puytél: jar-p., alat-p. matrácz, 
tollderékalj: puytlém, puytlén, puytli; puytlu, puytélné, puytlan || 
ajuw ajtó (ejsz. vog. aivi) : ajwém, ajwén, ajwé; ajwu, ajwénq, 
ajwqn; plur. nom. ajivét. — A hasonló alkotású pnyél «levágott 
fatörzs, czölöpu szóban az é nyíltabb hangzóból való gyöngülés 
eredménye (mint az éjsz. vogulban is ánkivál-, nom. ankwél); 
birtokosragos alakjai: pngetém, pngeUn, pngeli; pngeJJu, pngelne. 

Egyéb érdekes tőváltozások mutatkoznak a következőkben : 
ony anya: pnyum, anyun, pnyi; anyu, pnyuné, pnyan, melyekben a 
kötőhangzónak M-S jellegét a megfelelő éjsz. vog. anktv alak vég
zete magyarázza meg (v. ö. ank naj-ánk úri nő ; magy. anya, 
melyekhez képest az ankw alak végzete a dimin. -kw képzőnek 
mutatkozik). Az alsó tavdaiban pnk, «anya» rendes ragozású; 
pűkém, pnkén, pnki ; pnku, önkéné, pnkán \ khum «férfi, férj» a ra
gozásban magánhangzós tövű: 3. sz. khumil!, AT. kkurnét (acc. 
khuméüm) ép úgy mint az éjsz. vogulban is yum mellett a birtokos
ragos alakok: gumim, yumita, (ellenben tavdai acc. khummé) \ cici 
«nagyatya» viszont csak a nominativusban tartja meg képző értékű 
magánhangzós tővégzetét; egyéb alakjai: cLcém, acén, aci; acu stb. 
(v. ö. éjsz. vog. aé, ans «atya, ős» s mellette aéikém «atyuskám»; 
ugyanígy: éan anya: sanim, sanin, éanitá stb.).*) 

*) Figyelemre méltó, hogy a vogul tőgyengülósnek csaknem 
összes módja megvan a m a g y a r b a n is, mi egyrészt e hang
jelenség igen régi korára vall, másrészt újabb föltűnő bizonyítókot 
képez aszóban forgó nyelvek legszorosabb rokonsága mellett: 
magy. ló: lova, tó : tava, szó : szava, kő: köve, ö: övé úgy viszony-
lanak egymáshoz, mint a megfelelő éjsz. vog. lü ló : luwa lova, 
tavdai tő tó : töwét tavak, éjsz. vog. sqw (kaj-sqiv) szó, ige: sq,wá, 
kondai káu malomkő, dual. káwi, táu ő : tawa őt. — A / (eredetibb 
g, y) tővég enyészetével járó tögyöngülés világos példái :fi: fiam, fiak 
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2. 8. Viszonyragok. 

1. N o m i n a t i v u s . — Egyes és többes számi alakja a 
többi vogul nyelvjárások módjára képződik; de az utóbbinak ren
des-í képzője mellett néha -( is hallik, pl. jü-püi atyafiak, awit 

(jijam, fijak), i-fjak; v. ö. éjsz. vog.|>í' fi : piyém, píyét | é, í ebben : 
é-fiu, í-fiu; v. ö. ijatok-fijatok. ijas-fijas. Az é nyilván az éjsz. vog. 
ayi, osztj. evi »leány» szó mása, úgy hogy ija-fia tdk. ezt jelentené : 
«leánya-fia», mint a vogulban is használatos dyitá-piyá gyermekei 
értelemben (a leány szó tudvalevőleg eredetileg nem speciális szó 
a «filia» jelzésére; hanem más alapértelmü szavak összetétele = 
éjsz. vog. nájdnk) \fő, vő (a régi nyelvben: fé, vé) megfelelői: déli 
vogul pank, tavdai pofi, továbbá osztják pán. Látva azt, hogy vogul 
Xqtan a magyarban hattyú és osztS. kölank a magyarban holló, 
megértjük az ö hangszín keletkezését a fő, vő szókban, melyekhez 
analóg módon alakult a tavdai jáu atya, seu hajfonat, pgu fiu szók 
végzete is eredetibb y-ből (1. föntebb). A teljesebb tő ezekben: fej-, 
vej- (fejem, vejem), melyekből a ragozásban könnyen fejlődhetett: 
fé. Ugyanígy fejtendő meg a nő, né s teljesebb nej-tök viszony-
lása (v. ö. éjsz. vog. néy-, nom. ne id.) | A tővégi j eltűnése hoz
hatta létre a szüle : szülém, fa : fák, apa: apám tőváltozásokat, 
melyeknek teljesebb tövét a szülej-e, sziilej-ük, sziilej-im-féle ala
kok tükröztetik. Ezek szarint a ;'-s kezdetű birtokosragok (-ja, -je ; 
•jiik, -jük; -jaim stb.) tulajdonképen j végű tövek analógiái hatá
sának eredményei volnának, melyekben eredetibb tőképző elem 
ragképzővé változott. — A tavdai tára daru: plur. tarkét egész 
világosan magyarázza meg a magy. daru- darvak tőváltozatokat, 
melyeket a török túrna «daru» szó alakja kellőleg meg nem 
értet. — A tő belsejében mutatkozó tőgyengülések közül közön
séges a magyarban is a hosszú magánhangzó megrövidítése: úr :' 
urak, szív : szivem, tüz : tüzet, nyár : nyarat; sőt valószínű, hogy a 
kéz: kezet, tél, telet-ié\e hangváltoztató hajlandóság is igen régi 
korú, bár egyes nyelvemlékek hosszú hangzókat jeleznek efféle 
szókban ott is, hol ma rövidet ejtünk. — A nasalis enyésztével 
kapcsolatos tőgyengülés (pl. középlozvai khup hab : plur. khumpét, 
sut szád: süntd stb.) eredményezhette, hogy a magyarban az 
ilyen nasalisok végképen elvesztek olyformán, mint sok esetben a 
tavdai vogulban, pl. had : éjsz. vog. yant lúd: éjsz. vog. lunt, eb: 
tavdai dmp, jég : éjsz. vog. jank, húgy : éjsz. vog. yuns stb. Ezen 
alapon az ördög és ördöngös alakok viszonya egy régi tőváltoztató 
hajlandóság maradványának tekintendő. Érdekes a magy. domb 
szó el nem enyészett nasalisával: a megfelelő vog. tump (kondai 
tomp, pelimi tump) «sziget» szintén megőrzi e hangelemét minden 
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leányok, misdki( id. A k e t t ő s s z á m a tavdaiban általában 
hiányzik. Egykori léteztének gyér nyomai: kit'i »kettő» a jelzői 
kit' «két» alak mellett, melynek analógiájára mint a kondai és 
pelimi nyelvjárásokban itt is az önálló «egy» számnévre uki alak 
dívik, míg jelzői párja: u% | AT. voji harisnya (pár): v. ö. éjsz. vog. 
vaj rénbőrharisnya | mqnd a két heremony \-mqn az egyik h.; de : 
éömét «szemek», antét «szarvak» | ni-yumu «nő és férfi» (pl. nl-
yumu üyitél isté nő és férü együtt eljöttek). — A v i s z o n o s s á g i 
d u á l i s képzője: -inéit, -inét (pl. jü-dwinéit nőtestvérek, jü-pünsit 
y.jü-pünét fiútestvérek), mely egyéb ragokat is fölvesz, pl. acc. 
jü-pünéitme. 

2. A c c u s a t i v u 8 . — Ragja határozott tárgy esetén-mi, 
-mé, pl. dm ti áumí sujálelilém én ezt a leányt szeretem (H BTV %h-
ByniKy JIIOŐJIIO) | táutmí il-kharutlem a tüzet eloltom (oroHt 
norainy) | dl khqn tit'i mi.' ezt ne érintsd (:-)TO He TpOHb)! | 
k hűmmé katinél püstél a férfi megfogta kezénél (3a pyKy non-
Maji'L). — Birtokosragok után az acc. jele, hol elmarad, hol ki van 
téve; ez utóbbi esetben a 3. személyű birtokosraghoz járulva 
alakja végmagánhangzó nélkül: -m; pl. sám tduti il-püllem a 
gyertya tüzét elfúvom [ tos-puném il-khurátlem szakálam leborot
válom || dm onumi namtántil anyámat nevezgeti (szidja) | I 0-
mimju-khunantel szemét behunyja (rjia3a aíMypHTi>) | a "/elém 
il-aitstél elvesztette eszét(c* yina comejiT>) \mqltq/ém ustil fogta 
fegyverét | khqlkháném vdtstáne népét hivta. 

3. L o c a t i v u s . — Ragja: -tq, td, té, vagya vég-magán
hangzó lekoptával -t, pl.jartd helyen (Ha MÍCTÍ) | l'antd úton, sojtd 
erdőbea matii mezőn | (Ha namHt) | tdutté tűzben | ti md-ut't ezen 
a vidéken. — Állapothatározói használatára példák: tqut tdut-
réité il-mkhujus a bőr a tűz hőségében (Ha atapy) megperzselődött | 
lan-eumt khuji hideglelésben (tdk. «jégbetegségben», BT. ropH'iKt) 
fekszik | dm khurtim khqtélét sairan-ghqrg sös az én gyolcsom a 

esetben. — Egyeznek a vogulban és magyarban egyébféle tő-
változások is : vog. ülém : ülmém = magy. álom és álmom, tavdai 
jqlém : jqlmém magyarul: gyalom : gyalmom, kondai kepéi ruhaelő : 
képlém magyar megfelelői: kebel: keblem. Ugyanez alapon fejten-
dők meg a hamu: hamvas (e h. hamuvas), tetii: tetves (e h. tetiives) 
tőváltozások i s ; v. ö. tavdai iáyém: ta/mém. — Az, hogy a tavdai-
ban aci «nagyatya» mellett a birtokosragos alakok dcém, dcén, aci 
(s nem dcim, dcin, acit) csak olyan eset, mint midőn a magyarban 
apa, anya nomin. mellett a 3. sz. birtokosalak apja, anyja (nem 
apája, anyája) ; míg az öcs: öesé-m alakok viszonylása a vog. ynm 
«férfi» : yumiin, yumitá (e h. *yumém, *yumá) tőviszonylásokra 
emlékeztet. 
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napon (napfényben) fehérré lett (мой холстъ поблт.днвлъ на 
-солнцъ). 

4. L a t i v u s . — Eagja: -na, -ne, vagy -n, pl. qlpná hősnek, 
khupná hullámba | ut'né vízbe, meine mezőre. Alkalmazásai: a) da-
tivus: к h um na úöplilém äumi megkérem magamnak, mint férj
nek a leányt (д^вку за мужъ за себя сватать стану) | taré т ёη 
escintlem istenben (tdk. -nek) reménykedem (на бога надеюсь).— 
b) illativus: ut'né il-ontés elmerült a vízbe (утонулъ въ воду) | 
kätin pürnti kezébe veszi] isin päts eszébe jutott (на умъ 
палъ). — с) allativus: pagina joytántet a faluhoz érkeznek | 
t'éltne khajem a kikötőhöz kikötök (на пристань пристану) j 
äune älii varkétém a leányhoz közeledett (къ дъвкъ прибли
зился). — d) superlativus: ρ a Ine pun/ tedd a padra (положи на 
лавку)! | khol η о г η q keräntem a halat nyársra tűzöm (рыбу сдв-
ваю на шестикъ). — с) ablativus: tarémpen tulnq ujiis az eget 
bevonta a felhő (tkp, felhőtől bevonatott; небо морочилось) J 
рот sí a i In a il-älus a füvet elpusztította a dér (трава инеемъ 
попортила). — f) terminativus : khorém j a m ρ η a taulé három hó
napra elég lesz (на три месяца хватить) I lou tälne il-alméjus 
jqrénql tiz ölnyi távolságra emelődött el helyéről. — g) egyéb
félék : am ampém tqrénén kérléytel ebem medvére merészkedik 
(смт>етъ на мъдвъдя идти) | tus ne minäntem vadászatra megyek 
(на иромысль иду) | esne ukitel dologhoz fog (за работу прини
мается) || (oroszosság:) puwi kh qtnq klianstqytql fia írást tanúi 
(къ грамотъ учится). — Essivusi használatára lásd példákat a 
módhatározók közt. 

5. E i a t i v u s - a b l a t i v u s . — Eagja: -nql, -nél, pl. Igté-
nql lovától, ütnél a vízből. — Alkalmazásai: a) elativus: khulnél 
kun käläps kijött a házból (выскочилъ изъ избы) | moltéynél 
kun petits kilőtt a fegyverből (выстрт.лилъ изъ ружья) | pum 
sötnél úéulant a fÜ kijön a földből (трава исходить изъ земли) | 
In am katémnél kun-q,jmqts a ló kiszabadult kezemből (лошадь 
вырвалась съ моихъ рукъ). — b) ablativus : ti ρ qsn él am urtim 
в jeltől az én részem, съ этой приметки мой паекъ) | qulénél 
nqukhotsén a szélénél kezdettem (съ краю началъ). — с) delati-
vus: äynel vailant leereszkedik a hegyről (съ горы пускается) | 
pqX'/ёsémnél йсёутё il-jaratlem csizmámról lekaparom а 
sarat. — d) instrumentális (vlminél fogva): aténél non towitus 
hajánál fogva fölakasztódott | kiplinél ämän khqsémtstél ruha
aljamnál rántott meg (меня за полой дернулъ) | kätin él pmtél 
kezénél fogva fogta (за руку поималъ). — e) anyaghatározó (ere-
det-h.): kun él pgúim vos kőből épült város \ kalu úgygrnél var-
kétel? miből készül a kötél? || úilu kharné'l úqlqllu khär süs 
negyven csődörből nyolezvan csődör lett || sau-khartnél äitänt 
sok k ö z ö l választ (выбираетъ съ многихъ). — f) comparativus: 
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a r-k ha η η é Ι ajalt minänt mindenkinél előbb megy (ВСБХЪ впе-
редъ идетъ). — g) causativus: jiw ι sir ménéi Iqysqnt a fa a 
fagytól fölreped (jrfccb съ морозу щелкаетъ) | pgymgrnél ir-
ripäntiu reszket a mámortól (съ ПОХМЕЛЬЯ тресется) | am ti ouin
ti él ä kunällem nincs nyugtom ettől a betegségtől (съ этой 
болезни не могу терпеть) | seim-khgru tiiinél am sgicqntem 
ettől leszek én sovány. 

6. T r a n s l a t i v u s - e s s i v u s . — Ragja : -n (mely azéjsz* 
vog. transl. V ragnak szabályos megfelelője, mint ójsz. vog. m 4 
ének, kwäli' kötél is itt: erú, kalú). Alkalmazásai: a) translativus: 
qlpú sgs hőssé lett | ám utú varkätäm én vízzé változom (обмо
чусь) j janúkiu sgstq nagyokká lettek.— b) essivus: Igntú 
toulémlés lúd pyanánt (lúd alakjában) repült el | nivú úöplun 
nőül kérni (замужъ сватать) | am ρ éli и péléytéytém én munkás
nak szegődöm (я въ работники наймусь; pélí munkás) | am к ha
sin- khq, г и suwem én katona leszek (я салдатъ буду). — Egyes 
szókon a transl. -u a tatár dat. -ka, kä raggal társulva jelentkezik, 
pl. äsatku mäjin ämän äit len adj nekem kölcsön (дай мнв въ 
займы) őt kópékat (ν. ö. arab-tatár äßät kölcsön, äßätkä hérm/ik, 
almák kölcsön adni, venni) | tétatim jortkhgú jit-ustil nagy
bácsiját magával vitte társul (дядю собою взялъ въ товарищъ). 

7. I n s t r u m e n t a l i s . — Ragja: -l. Alkalmazásai: a) in
strumentális : part petét él vontlaytlem deszkát ácsolok fejszével 
(топоромъ) | talél martern öllel mérem | nar pängél sar latal 
gerendát korommal mázol | úoul ρ о sem él kaltilém a húst füsttel 
járatom (megfüstölöm) \ lul il-sukitlem lóval nyargalva utóiérem 
(я его загоню лошадью). — b) modalis: id anil léy-jqnqnt a víz 
csésza módjára (какъ чашка) körben forog | úeul sul't'él jiytlun 
szeletekben vágni húst (резать пластами) \sansél pätst térdre 
estek (пали на колени) | niti kiyrél sös neje terhes (tdk. hassal) 
lett \\jumaslqy él khul'tin ! maradjatok jól! (tdk. jósággal; kö
szönés az elváláskor; счастливо оставайтесь!) | jumqs nqmtél 
kharqtql jó gondolattal (szándékkal néz (съ добрымъ умысломъ 
смотритъ). с) tárgyi viszony: lau lenéi mis három kópékat (tíz 
evetet) adott | ti pärt äs él pislcilém ezt a deszkát lyukkal átfúrom 
(на атой плахъ дыру проверчу) | őséi jänkheu bábjátékot ját
szunk (въ городки играемъ) || äitin äit él pisänt jóféle illattal 
illatozik ((сладкой духъ несетъ) | úqlém иг él pgskhgtql orrom 
vérrel cseppeg (кровью сморкается носъ). 

8. C o m i t a t i v u s . — Ragja: -nqt, -nét; pl. khat tär с i kí
nét ngn-ménémtés egy nyírfát gyökerével együtt (съ корнями) föl
rántott | au-puanénét ju-minäs gyermekeivel együtt (вмвстъ съ 
ребятами) haza ment. — Rendes helyettesítője az «és»-féle kötő
szónak, pl. khatélnét ji nap és éj (tdk. nappallal éj) | ni nét 
khgm khaitél nő és férj módjára | jukanét änsuy alst egy öreg 
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asszony és egy öreg ember élt | nql-sppnqt tárén-yü a félorrú és 
a medvefiú. — Ugyané rag van, úgy látszik, alkalmazva a követ
kező szólásban i s : tit qlun sq-/ khörmúnq t ácál spwé az itt 
való élésből mind a hármunknak (t. i. együtt, BCbwb TpoHM'B) 
halál következik. E rag utórésze nyilván a többi nyelvjárásokban 
ismeretes -tél comit.-rag kopása, mely az alsólozvaiban is már 
csak -té alakban fordul elő. Az -n előrész megvan az irtisi osztják 
instrum. -nat ragjában is (pl. kara «boden» : sing. instrum. kara-
nat, dual. karagannat, plur. karagainat). 

3. §. Birtokosragozás. 

a) M á s s a l h a n g z ó s v é g ű t ö v e k . 

Hagozási példák: khpl posztó, tqu ág, sapr tehén | nám név, -pitém 
ajak, khöl nyírfa. 

1. E g y e s s z á m ú b i r t o k . 

Egyes számú birtokos. 
1. khpl'ém posztóm sqprém tqum 
% khpléu posztód sqprén tqun 
3. khpl'é *) posztója sqoré tqwé 

namem 
námén 
námi 

Többes számú birtokos. 
1. khplü posztónk sqprü tqwü \namii 
2. khplénq posztótok sqprné tqwénnqnámné 
3. khplqn posztójuk sqpran tqwqn \námán 

piimém 
piimén 
piími 

pit'mü 
pit'méné 
piímán 

kh&lém 
khelén 
kheli 

khöUu 
khelinné 
khölián 

2. T ö b b e s sz á m ú b i r t o k . 

Egyes számú birtokos. 
1. khpl'dném posztóim sqpráném 
2. khplánén posztóid sqpránén 
3. khpláné posztói saorane 

námaném pit'md'ném khelid'ném 
námanén piimanén khölid'nén 
nd'máiii piimdni khöliani 

Többes számú birtokos. 
1. khplánü posztóink sqpránü 
2. khplánén posztóitok sqoránén 
3. khplánén posztóik sq,pránén 

námd'nü pit'manü khölianü 
námd'nén piimanén kh&liá'nén 
namá'nén piimanén khölid'nén 

*) Az alsótavdaiban: qyqle eBze, uwe folyása, sppmn ingét. 

E mintapéldákból levonva a birtokosragok alakjait, azokat a 
mássalhangzós végű töveknél következőknek tapasztaljuk : 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXIV. 11 
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1. Az egyes birtokú egyes 1. és 2. személyű birtokosrag 
mély- és magashangú szókon egyaránt a kötöhangzóval (é) csatolt, 
személyrag (-m és -n). 

2. a megfelelő 3. személyű birtokosrag mélyhangú szókon: 
-é, az alsófcavdaiban -o; magashauguakon: -i. 

3. Az egyes birtokú többes 1. személyű birtokosrag mély- és> 
magashangú szókon egyformán -ü, esetleg -iu. 

4. A megfelelő 2. személyű birtokosrag mély hangú szókon 
-nq, -nnq v. -né kötőhangzóval v. a nélkül; a magashanguakon -né 
v. -inné, amaz szintén kötőhangzóval v. a nélkül. 

5. A megfelelő 3. személyű birtokosrag mólyhangú szókon: 
<qn v. <an, magashanguakon: <an v. <ian, 

6. A többes-számú birtok alakjai mélyhangú szókon : <qnémr 
<aném stb., magashanguakon: <Cáném, <Cidnem stb. az előbbi 
pontban jelzett alakhoz alkalmazkodva. 

M é l y h a n g ú t ö v e knél a birtokosragozás uralkodó alakja 
a khgV «posztó» szóval bemutatott minta. Szorosan ezt követik, pl. 
pöCs jegy, nöp leánykérő, pöt kebel | qtlam lépés, qsyés kulcs, ölem 
álom (glmém, ölmé), jqlém gyalom (jqlmém, jqlmé), ajuw ajtó 
(ajwém, ajwé) | khgru zsák (khgrkhém, khgrkhé), qnu fenyő (qn-
khém, qnkhé). Ebből uyéqr róka: többes 2. sz. uysarnq (egyébként:. 
uysqré, uysqrqn). 

A magashangú ragozás alakjai csatlakoznak mélyhangú szók
hoz a következőkben: 

1. Az egy birtokú egyes 3. személyű birfcokosrag -i: vqntérq,t 
vidra: vq,ntérqti; vqntérqténa, vqntémtqn | majt (éjsz. vog. möjt) 
mese: majti; majténq, majtan || suj hang: sujim, sujin, suji; sujiu,. 
sujinq, sujqn || jurs sógor: jursi; jursiu, jurséné, jursán. 

2. Az egy birtokú többes 2. személyű birtokosrag -né, -éné, 
-énné: sun szán: süné, sunü, sünné, sunqn \ var lúczfenyő (eJiKa):: 
vqré; vqrné, vqrqii || ös város: ösé; ösü, öséné, ösqn | sgs bolha: 
sgsé, sgséné, sgsqn j tara daru: tarkhé; tarkhéné, tarkhqn \ pqlts 
sógorasszony: pqltsé; pqltséné, pqltsan || ökhésém imádság: ökhés-
mém, ökhésémé; okhesémü, ökhééméné, ökhésmqn. 

3. Az egy birtokú többes 3. személyű birtokosrag -an: q>§-
főiszín: qsé; qsénq, qsdn | jurs 1. 1. pont. — Jgyane rag -an 
alakú: gysal' réz: gysalé; gysal'énq, gysal'an J majt, pqlts 1. 1. és 2. 
pontok. 

4. Összes alakjaikban magashangú szók módjára ragozódnak: 
gfif anya: gnyum, gnyi; gnfü, gnyuné, gfigdn, AT. gnkém, gnkén, 
gnki; gnkü, gnkéné, gnkdn \ gngél fatörzs : gngél'i; gngél'né, gngéldn \ 
jar-puytél matrácz: puytlém; puyjélné, puytlan \ vgu erő: vgum, 
vgun, vgwi; vgwü, vgéuné, vgwán. — Eredetileg magashangú szók: 
ui víz (éjsz. vog. vit, középlozvai ivüt') : ut'i,- uiéné, után | ür vér-
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(magy. vér): üri; ümé, urán \ cuy csecs (éjsz. vog. scikw): éukum, 
cukim, cuki; cukü, cukuné, cukán. 

Arra is van eset, hogy magashangú szó veszi fel a mélyhangú 
birtokosragozás alakjait, pl. láy szó (éjsz. vog. lány): l'ánghém, 
l'áűghé; tánghénq, l'ánghqn \ jánu játék (éjsz. vog. jonV) : jánghém, 
jánghé; jánghénq,, jánghan. Hogy ez utóbbi szó eredetileg mély
hangú s csak a j behatása következtében lett első szótagjában 
magashangúvá, bizonyítja a megfelelő magy. játsz-, játék szó is. 

A m a g a s h a n g ú t ö v e k ragozásában eltérés }főleg az 
egyes birtokú többes 2. személyű birtokos alakjánál mutatkozik, 
melynek ragja hol kötőhangzóval kapcsolódik, hol a nélkül, pL 
táyém tetű: táymém, táymi; táyméné, táymán J üu leány : áwi; áwéné, 
díván | táru fenyőcsemete: tárkém, tárki, tárkéné, tárkán \ kalu 
kötél: kálki; kálkéné, kálkán | ay anyós: aki; akéné, ákán | ciláy 
kádacska: cilükéné J cumláy fazék: cumlakéné \ ney íz, tag: nekéné 
vüpsvő: vápséné, vápsan || moul mell: meuli; moulné, meulán 
citán sövény: citánné \ peist fejsze: poiétné \ pisár berkenyefa: 
pisámé. — Ugyané rag alakja -nné ezekben: jáu atya: jáum, jáun, 
jáivi; jáivü, jáunné, jüwán \ sou hajfonat: seunné | seu gadus lota: 
munné. — A kötőhangzó -i hangszínére példák a mintául idézett 
khet «nyírfa* szón kívül: jeru ének: jerkém, jer ki; jérkiu, jerkin, 
jérkan \ ciy só: cikém, ciki; cikü, cikiné, cikán | réi hőség: réim, 
réin, réji ; réjü, réjine, reján. 

Az egyes birtokú többes első személyű birfcokosrag alakja 
-eu e szónál: ant szarv: anti: ánteu, anténé, antán. V. ö. jérkiu, 
kholiu. 

b) M a g á n h a n g z ó s v é g ű t ö v e k . 

Ragozási példák: 1. m é l y h a n g ú a k : apa ipa, saila karó, 
noyt'a erdei tűz, supu tokhal, sosu, sosp ribiszke, lö-pi ledőlt fatörzs, 
calye kasza. 

1. E g y e s s z á m ú b i r t o k , 

Egyes számú birtokos. 
1. qpqim,1) sailam,2) noyt'ém, siipum,8) spsum, lopim,4) calyem5) 
2. Qpqn, sailan, noyjén, supun, sgsun, lopin, cqly&n 
3. qpqté, sailaté, noyt'ati, suputé, ipsuté lopité, cqly&té 

1) Ugyanígy ragozódnak: satipq, hársfa, khápkhq, nyárfa, ulq, 
rúd, Q-smq, párna, angina hófajd. 

2) Ugyanígy: carsa merítőkanál. 
3) Ugyanígy; lu ló (lutém lovát), nalu kígyó. 
) Ugyanígy: noli eskü, nplmi seb, null lúczfenyő. 

5) Ugyanígy: égnie fűzfa, AT. nple eskü, AT. úple lúczfenyő. 
11* 
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Többes számú birtokos. 
1. qpqu, sailau, noyt'éu, supuu, 
2. qpqnné, sailanné, noyténné, supunné, 
3. qpq,n, sailan, noyt'án, supuqn, 

sgsuu, 
sgsunq, 
sgsuqn, 

lopiu, 
lopinné, 
lopiqn, 

cqlyou 
calyenné 
calyodn 

2. T ö b b e s s z á m ú b i r t o k . 
Egyes számú birtokos. 

1. qpqném, sailaném, noytáném, supuqném, sgsuqnem, lopiqném, calyedném 
2. qpqnén, saildnén, stb. stb. stb. stb. stb. 
3. qpqné, saildné 

Többes számú birtokos 
(úgy mint a mássalhangzós végit töveknél). 

2. M a g a s h a n g ú ragozási példák: tata atya, purá árr, 
aéi nagyatya, vdji hasisnya, dni nagybátyám felesége, nagynéne. 

1. E g y e s s z á m ú b i r t o k . 

Egyes számú birtokos. 
i . 
2. 
3. 

tdtdm,1) 
taidn, 
tdtdti, 

pürém, 
purén, 
purdt, 

asim, vdjim,2) 
dsin, vdjin, 
déiti, vdjiti, 

Többes számú birtokos. 
1. 
2. 
3. 

tdtdu, 
tdt'dnné, 
tdt'dn, 

puriiu, 
purdnné, 
purdan, 

asiu, vdjiu, 
aséné, vdjinné, 
dsidn, vdjidn, 

qniu 
qninné 
qtíian 

2. T ö b b e s s z á m ú b i r t o k . 
1. tdtaném, 

stb. 
purdanéni 

stb. 
déidném, vdjidném 

stb. stb. 
qniané 

stb. 
x) Ugyanígy ragozódnak: mama anya, pdnd bánya, sitd 

czérna, apa bölcső. 
2) Ugyanígy: vdrti csíkos evet, kipli ruhaszárny, aki anyós. 

Levonva e példákból a magánhangzós végű tövek birtokos
ragozásának szabályait, látjuk, hogy a mássalhangzós végű tövek
től eltérés főleg az egyes birtokú egyes 3. személyű birtokos
ragban van, mely amazoknál a tő hangrendje szerint: -té, vagy 
-ti. — A tővégi magánhangzó a rag előtt rendesen változatlan, 
csak itt-ott van gyöngülésnek alávetve (pl. noyt'a, purd), vagy olvad 
egybe hosszú magánhangzóvá a rag magánhangzójával (pl. qpqn, 
tdt'dn, sailaném). — Az egyes birtokú többes 2. személyű birtokos
rag többnyire -nné, ritkán -né, illetőleg -nq. 
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4. §. Névmások. 

a) S z e m é l y i n é v m á s o k : 

Nominativus: Sing. am én; neu, AT. nü t e ; teu, AT. tű ő.1) 
Dual, mén mi ketten, nén ti ketten, tén ők ketten. 
Plur. man mi, nän ti, tan ők, AT. wow, WÖZI, ten. 

Accusativus : Sing. äman, neun, tewí; AT. nun, tuwi 
v. ämänmi, neúnmi, teivími v. tewím, AT. 
nunmi, tuwími v. tuwim. 

Dual. AT. ménéúmi nénanmi, téndnmi, 
Plur. manu, nänän, tänan, AT. menéúnmi, né

nanmi, tenänmi. 
Dativus : Sing. äman, neun, tewín, AT. nun, tuwín, 

Dual. AT. ménéún, nénan, ténan, 
Plur. mänun, nänän, tänan, AT. menéun, nonän, 

tenän. 
Ablativus: Sing, äma'nnel, noúnnél tewínél, 

Plur. manúnél, nän amiéi, tänä'nnel. 

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 : ämünk 
én magam, nun ν. ηύηβχ te magad, tu/ Ö maga; mäfr/ mi magunk, 
ηαηέχ ti mapatok, tané/ ők maguk. Bagózásukra példák: a'mé/ki-
mén magamnak | uy-oxunkin khölilém egy-magadat hagylak hátra 
(я тебя одной оставлю) | khqlkhqném tukíün vqtstqné népeit ma
gához hívta, tau esäntel tukíün ő bízik magában (онъ надеется на 
себя). 

Ö n á l l ó b i r t o k o s n é v m á s o k : am-khqrém enyém, nou-
kharén tied, tou-khqré; män-khqru, nan-khqrnéj tän-khqrän (ν. ö. 
am poulém-khqr földim és falumbeli).2) 

^ M u t a t ó n é v m á s o k : ti ez (pl. ti näjär-äu ez a király 
leány, ti-khörém' l'qn ez a három út, ti-mä-ut't ezen a vidéken) | ti-ü 
ím ez (pl. séim-khoru tit'inrl am .wivántem lám ettől leszek én 
sovány, äl khqn titimi! ne bántsd ezt!) | tikanin íme ez (pl. tikanin 
am alpém íme ez az én hősöm, вотъ этотъ) || tu az, amaz (pl. tu-
jqrt azon a helyen, tu-yqlt akközben, tu-kun ott künn, az ucczán, 

x) Ebből érdekes képzés: tütälitäl ő nélküle, tkp. őtelen, pl. 
tütälitäl ä kunälilem nem élhetek v. lehetek el nélküle (безъ ея не 
могу терпеть). 

2) Az « e g y m á s » tavdai vogul kifejezése : Hét-pis, mely a kon-
dai lalt-péé szólásnak felel meg. Példák : ser-kul l'ét-pis pä/tkhqtlet 
kavicskákkal dobálgatják egymást (камешками бросаются другъ 
на дружка) | l'ét-pis S2ijalé/tlet egymás közt szeretkeznek (другъ 
дружка любятъ) | Üét-pis älkitlet veszekednek egymással. 
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tu-sout akkor, ja tu-pal a folyó túloldala, amazon oldala, tu-pal 
ppul. amaz a falu, tu-pal pgsnél amattól a je l től ; tu-khur i zé ; v. ö. 
középlozvai tá-khar id.) | tu-kdnin imaz (BOTI. TÓTI.) | tu-t'i az, im az 
(pl. ngygr-khqr páti, tu-t'i éslátel ami előjön, azt dolgozza, HTO 
nona^eTi., TO H poÖHTi., khot-khqrén nqmtén páti, tuti vun ! ame
lyik megtetszik, azt vedd!) 

M i l y e n s ó g m u t a t ó n é v m á s o k : támén, AT. támnén, 
(önállóan) táméii-khqr ilyen (pl. táméfi lan ilyen út, aTaKaa topóra ; 
támnén tölmgy mán-poltút a suivqnt ilyen tolvaj nem fordul elő 
nálunk; ám khulém támmén-khqr az én házam ilyen) | tqmén, 
(önállóan) tqmén-khqr olyan (pl. tqmén ni olyan nő, TaKaa 6aőa ; 
ámdn m tqmén-khqr kéráy, khot-khqr tini varén silánt nekem nő 
olyan kell, aki ételt főzni tud). 

c) K é r d ő ós v i s s z a m u t a t ó n é v m á s o k : khqn ki, 
kicsoda? (esetleg állatra is alkalmazva); aki, akicsoda (pl. Iont 
khqn ánsqnt ? ki tart ludat ? khqn püstél, nájárén tou uss tqtél! aki 
fogta, az vigye a királyhoz; sojtq ay-khqn álén a silánt az erdő
ben nem tud semmit sem ölni v. vadat fogni); ablat. khqnq, khqnél 
mint a kondaiban : khtoqné (pl. a khansantét khqnq tumlantaléu nem 
tudják, kitől tolvajoltatik el; dy-khqnél a pilántem senkitől sem 
félek) | khqná ki, kicsoda? (v. ö. kondai khon-nár, khwqnár; pl. 
il-khqnsun d silstil, khqná qls tou nem tudta fölismerni, hogy ugyan 
kicsoda volt ő, He Mórt y3HaTí>, KTO TaKofi OHB ÓBIJTB) || ngygr mi, 
micsoda? ami, amicsoda = kondai né-khqr (pl. khansén ngygr ti t 
tudod-e mi ez ? ngyor khqji tu-t'ipdtitem ami találkozik, azt lövök, 
liero nona^eTi., Toro H cTp-fejiio | ngygr-khqr id. (pl. ngygr-khqrt 
nou-poltént titít? micsoda holmik, v. micsodák ezek tenálad? 1ITO 
3a BemH 9TH y TeŐa?) || ngygr támnén (pl. n. t. átám ? ! micsoda 
efféle ember ?! miféle ember ?! trro-TaKOfi lejiOBBKB?! tiíi ngygr támén 
khqr? ez miféle holmi v. micsoda ilyes? 3T0 iT0-3a Bemt || nár 
mi, micsoda ? (pl. nár tou juntit ql micsoda v. mennyi az ö nagy
sága? CKOJIBKO OH'K BejiimHHH ? nár támén mus tén tou-masi? ! 
micsoda v. micsoda ilyen kis ár ez érette ?! ^T0-3a ^emeBaa: n,BHa 
3a ero?!) | ndr-squ, AT. nár-cgut hány, mennyi? (pl. nár-squt 
áitam? hány ember? nár-cgu lein khqji? hány kopókába kerül? 
CKOJIBKO KOiriieKT. CTOHT'B? || khot mely, melyik! (pl. khot l'qy-sei 
miniu f melyik úton menjünk ? a khancem khot-més qlém tü-páltit 
nem tudom meddig, vagy mely ideig leszek ő nála) | khot-khqr ki, 
kicsoda? (pl. rqutsmél khaitéu, khot-khqr mqlé ' fussunk versenyt, 
ki győz! pbiCBio ŐBJKHMB, KOTopBifi nepe,a,HTT>! khot-khqr árun 
pmvqsé khgsgn ? ki fú tovább ? KTO ^.ajibnie .nyHeTB ? khot-khoru 
vgun sowé í melyikünk v. ki közülünk lesz erősebb ? ámán tqmén-
khqr kéráy, khot-khar . . . nekem olyan kell, a k i . . . ) . 

d) H a t á r o z a t l a n n é v m á s o k : qlq-khqn valaki, üld-
ngygr valami, álá-nér valamely, valamiféle (pl. álá-nér tölmgy vala-
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mely tolvaj, какой-нибудь воръ) | mitií'r, métar valami (pl. métiir an-
cein-khqr valami csúnya,что нибудь худое; mitär äitäm ti jis valami 
•ember jött, кто-то прителъ, какой то незнаемый) \khqnkhenna  
jqvqlé> khqnkhénnq та khqrté! egyikőtök erdőt irtson, másikótok 
földet szántson (который ичъ васъ убери лт.съ на чисто, который 
спаши на пашнъ) | tqjí—tqjí egyik—másik, (pl. tqji-khart tlp 
rutin, tqjit jinalnq urálin! egyikőtök gabonát vessetek, másikó
tok hátul arassatok! которые свите, которые взади выжните! 
tqjinnq Ητηαχ tat'eltin, tqjinnq iimäypönslin! egyikőtök kenyeret 
kovászoljatok, másikótok kenyeret süssetek!) | qr-khan bárki, min
denki (pl. qr-khqnél ajalt miúant mindenkinél, v. bárkinél előbb 
jár, вевхъ впередъ идетъ), qr-úgygr bármi, minden | αχ-khqn, AT. 
a-khan senki (pl. αχ-khqn a jänt senki nem jön, a-khqn a als 
tut senki sem volt ott), ay-ngygr, AT. a-úgygr semmi (pl. a-úgygr 
aläus semmit sem mondott), a-úér semmi (pl. a-nér äk semmi 
sincs, ничего нвту) | khqlás : kh. lkém senki sincs (никого нъту); 
ν. ö. középlozvai khqls iii at ölés senki sem volt itt (tdk. khqls 
ember) | är minden (pl. är tt minden éjjel, är-khul minden reggel, 
är pum mindenféle fü), är-khqr id. (önállóan; pl. är-khqr sqw 
änsem mindenfélém sok van, много держу вещей) | mqt, mot, AT. 
mat más, másik, idegen (mot äitäm, AT. mät ätäm idegen, чужой, 
носторонной, mät Ina másik éjjel," mat pum-palép lu másod füves 
ló); AT. matéy másik (pl. mátéy khgmét jis másik embere jött, 
другой прищелъ). 

(Vége köv.) 
MUNKÁCSI BERNÁT. 

Megtestesül. Faludi Nemes urfijában (I. közb. Bellaaghnál 35. 1.) 
e szó így fordul elő : «Való, hogy kezdetben irtózik ezektől (a gyönyörű
ségektől) egy máskülönben jól nevelt úrfi . . . de azonban társai reá un
szolván . . . nekikeményedik szive . . . Eképpen megtestesülvén a vétekkel, 
egy förtőből a másikba hanyatolván, kéméletlenül fársángoskodik». Vilá
gos, hogy ez a megtestesül nem lehet egy a testet ölt jelentésű igével s a 
NySz. is, bár evvel egy czikkelybe sorolja, augesco, anwachsen (= gyara
podik ?) szókkal fordítja. De hitem szerint ennek leghívebb jelentés for
dítása így volna : rnegbarátkozik, s e fordítás a szó eredetét is érthetővé 
teszi: te s te barátja lesz vkinek, te-s-te barát lesz vkivel. (V. ö. NySz. te-s 
tuval, tével-túi'al). A NySz. másik idézetére: «Megtestesül vélle a sok 
gonosz szokás, ( = :) lelkébe nemzi magát minden fertelmesség» (SzD. 
MVir. 429) ez a származtatás nem kevésbbé illő lehet. 

KALMÁR ELEK. 



Kombinált műveltető s mozzanatos igeképzők. 
I . FEJEZET. 

Müveitető t, at, tat képzők. 

1. §. Bevezetés. 
Minthogy ezen értekezésben a kombinált képzésmód kerül 

szóba, szükséges, hogy eleve is röviden meghatározzam, mit értek 
ezen elnevezés alatt. 

A magyar nyelvben tudvalevőleg vannak egyszerű s összetett
névszó- s igeképzők. Összetettek pl. a szóban forgó müveitető -tat, vagy 
a gyakorító -gat, a mozzanatos -ant képzők. Az első eredetileg úgy 
alakúit, hogy a -t képzős igékhez még egyszer hozzájárult egy másik 
-(a)t képző, pl. oszt: osztat; a másik, hogy a gyakorító ige bővült 
ugyanezen képzővel pl. mozg-at; végre a harmadik nyilván a mozza
natos igének a müveitető képzővel való bővülése, pl. retten: rettent. 
Azonban ugyanezen képzők némelyike hozzájárul olyan igékhez is,. 
a melyeknek egyszerű képzős alakjaik nincsenek meg pl. vág-tat, 
nyom-tat; hallgat, takar-gat. Ilyen esetekben ezen ö s s z e t e t t 
k é p z ő k m i n t e g y s z e r ű e k szerepelnek, vagyis ö n á l l ó s 
e g y s é g e s k é p z ő k k é v á l n a k . 

. Ezt nevezzük kombinált képzésmódnak s a következőkben azt 
tűztem ki feladatomul, hogy ezen képzésmód néhány fajtáját nyelv-
történetileg megvilágosítsam s lehető lélektani okait telhetőleg 
kiderítsem. 

Hasonló nyelvi tüneményekre már Simonyi is utalt MNyelv 
II. 106 kv. 1 , kimutatván például, hogy az ilyen szavakhoz, mint 
héjazat, oszlopzat, homlokzat, a képző, mely összetett vala (vö. 
ruha : ruház: ruházat), mint egyszerű s egységesen járult. 

Egyszerű műveltető igeképzőink tudvalevőleg a rokon nyel-
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vekkel egyezőleg -í, -at; az összetettek közül az egyik, az -ít, szin
tén megtalálható az ugorságban, míg a -tat egészen önálló magyar 
nyelvi fejlődésnek mutatkozik. Van ugyan a finnben is kettős 
műveltető képző, — tegyük föl egyelőre, hogy a magyar -tat is az 
egyszerű -t megkettőzése — mint elli- >elátta- >elatytta-; kulke-
>kuljetta- >kuljetutta-. Részben megegyeznek ezek az ön-t-et féle 
magyar igékkel, minthogy a már műveltető képzésű igékhez új 
műveltető képző járul, csakhogy közbül van a finnben még az u, y 
reflexív vagy momentán képző, mely a magyarban kiányzik (Bu-
denz: Finn nyelvtan2 49. UgAl. NyK. XVIII, 243.) 

A másik hasonló szerkezet a Jappságban található, különösen 
a IpS.-ben a -tattc- képző: vieso: viesote-: viesotatte-: él, élni em/ed, 
élhetni (Halász: NyK. XVI. 86). Nagyon fontos az is, hogy ezen 
képzőnek egészen sajátságos jelentése van, noha ez még megegyez
tethető az általános causatív jelentéssel (UgAl. 244); azonban e 
mellett figyelembe veendő, hogy a -tattc- képzőnek -tahte- változata 
is ismeretes: pátere- futni, szökni y-patertahte- subducere remo-
vere (Halász, i. h.), úgy, hogy a magyar -tat képzővel alaki egye
zést sem lehet megállapítanunk. Szóval kimondhatjuk, hogy a -tat 
magában álló, a magyar nyelvben fejlődött képző. 

Már most a következő kérdések merülnek fel: 1. Mi ezen 
képző jelentése? 2. Minő viszonyban van a -í s különösen az -at 
képzővel? 3. Mi a keletkezése? a mely kérdés természetesen vala
mennyi közt a legfontosabb. 

Budenz a műveltető igékkel először NyK. IV. 145 s kv, foglal
kozott, s kimondja i. h. 160 1., hogy a -tat a müveitető s egy gya-
korító képző összetétele. Az UgAl.-ban, a hol a causatív igeképzés 
egyike a legremekebb fejezeteknek, a melynek rendkívüli jelességeit 
csak beható tanulmányozás révén lehet méltatni, Budenz a szóban 
forgó képzőt a műveltető s nyomatékosító momentán -t össze
tételének magyarázza (NyK. XVIII. 204. 247.). Fejtegetésünk 
során majd eldől, vájjon helyes-e azon állítása, hogy a -t s -tat 
között «már semmi értékkülönbség nem érezhetőw. Ezután Simonyi 
foglalkozott képzőnkkel Nyr. XIV. 30 s kv. Simonyi nem fogadja el 
Budenz azon nézetét, hogy a -íaí-ban a momentán -t volna a máso
dik alkotó rósz, hanem szerinte az egytagú ét, it, ázt «csupán azért 
vették fel az at, ct végzetet, hogy szintén kéttagúak legyenek.)) Mint
hogy pedig az étet, itat, tétet, vitet nagyon gyakran használt igék vol-

\ 
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tak, tőlük tovább terjedt volna az egész -tat mint egységes műveltető 
képző. Megengedi ezt Budenz is, mondván: ((Hihetőleg még némely 
alapigének erősebb összevontsága is (pl. ivo- helyett i-, éve h. é-, 
vive h. vi-) kedvezett a hosszabb tat caus. fölkerülésének»(i. h. 247.) 

Az én alább kifejezendő elméletem megegyezik a Simonyiéval 
annyiban, hogy én is úgy vélekedem, hogy a -tat nem egyéb, mint 
az egyszerű műveltető képző ismétlése, (v. ö. még Zolnai: Elem
ismétlődés, Hunf. Alb. 56. s kv.) Csakhogy én másként gondolom a 
keletkezése okát s más, nevezetesen jelentéstani okokból próbálom 
megmagyarázni elterjedését. 

Nem szabad azonban elmulasztanom kiemelni, hogy noha 
összetettnek vallják a -tat képzőt, mindamellett mindnyájan a kik 
vele foglalkoztak, megegyeznek benne, hogy most már — s talán 
mindig — e g y s é g e s képzőnek kell é r t e l m i l e g tekinteni. 

A -tat s általában a műveltető képző eredetével s történetével 
összefüggő kérdések a gyakorító -gat, és a mozzanatos -ant, -ent, 
-int, -ít képzők fejlődése. Föl kellett tehát őket is vennem tárgya
lásom sorába, kiváltképpen azért is, mert mindannyi egyforma 
psychologiai jelentéstani törvények hatását mutatja. 

Szólni fogok tehát: 1. a -t, -at, -tat; 2. a -gat; 3. -nt stb. moz' 
zanatos képzőkről. 

Ezen képzők egynémelyikéről bőséges gyűjteményt közölt 
Simonyi a NyK. XVI. XVII. köteteiben *A magyar gyakorító s 
mozzanatos igék képzésen czimen, a melynek adatait egész dol
gozatomban fölhasználtam. 

2. §. A -t képzős átható igék. 

Sorát ejtve tárgyalásunknak, vizsgáljuk meg először a -t 
képzős igéket. Ezek, noha a képző, mely hozzájuk járul, a müvei
tető -t, mindamellett, mivel az objektumra közetlenűl s nem köz
vetve kiható cselekvést jelentenek, értelmüknél fogva nem tekint
hetők egyebeknek, mint k ö z ö n s é g e s á t h a t ó igéknek. 

A tőszó gyanánt szereplő ige mind á t n e m h a t ó . 
Megemlítem még, hogy rövidség kedvéért a t képzőt megelőző 

hangzó szerint csoportosítom a példákat, s azért szólok j , l stb. tövű 
igékről. 

a) j tövüek: 
bojt, bujt, (bujtogat) régibb bolt; jelentéséről Szarvas Nyr. XVII. 

387. Simonyi Nyr. XX. 30. vö. bujal; faggat szemrehányással (a TSz.-ból) 
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Nyr. III. 310. | dőjt, dönt; düt Nyr. XV. 213. dőlt NySzt. I ejt j fejt \ fűjt 
Münch C. Xm.föjtöztek RMk. II. 205. j fojt \ gyújt, gyút DebrC. 207. Nyr. 
XV. 213. gyöt Pesti | gyűjt; gyevht, gywlt, gyűlt, gyut NySzt. gyűt Nyr. 
XV. 213. | hajt (székelységben a. m. hajít Nyr. III. 449.) | nyújt; nyút 
Nyr. XV. 213. | rejt, rít, röt stb. mente corripio MUgSzt. 659. 

Rejt: abscondere, felejt, lejt, sejt az UgAl. (NyK. XVIII. 224) sújt 
MUgSzt. 355. szerint mozzanatos képzősek. Óhajt lehet, hogy áhít, újít, 
ávít TSz. Nyr. XXI. 144. rokona, mivel a többi között óhít (a TSz.-ban is) 
•ojojt (oyoytozas ErdyC. 43.) alakjai is ismeretesek. 

Vannak még egyéb jt végű igék is, mint: fakajt Nyr. XXI. 
336. fogylajt NyK. XVI. 240. bomlajt MTSz. (Szinnyei), fullajt, át-
•lyukaji'Nyr. XIV. 287., el-sikkajt Nyr. XVII. 429., szakajt Nyr. XI. 
239., szalajt NySzt. rekejt stb. a melyek -szt végzettel is használtat
nak és átnemható jelentéssel -d képzősek. Az általános nyelvhasz
nálat szerint tehát -szt végű alakjukat kell az eredetinek tekintet
nünk, s ugyanezt bizonyítja a nyelvtörténet is, melyből kitűnik, 
hogy a régi nyelvben -jt végzetű változatuk vagy egyáltalában isme
retlen, vagy csak szórványosan, s akkor is csak legelőbb a XVII. 
század vége felé használatos. A -jt végű alakok ezen fajtájú igéknél, 
a melyeknek ít végű változata nem létezik, tehát csak későbbi ana
logikus képzések (vő. Simonyi Nyr. XIV. 32). Budenz UgAl. 246. úgy 
látszik, hogy a -jt végzetet eredetinek tartja — persze ő se mindig — 
de hullajt a melyre hivatkozik a NySzt-ban csak hullat alakban for
dul elő a legrégibb nyelvből vett példákkal; továbbá hullaszt , de ez 
már csak a Peleskei nótáriusból idézve. Némelyik aztán a jt>U végű 
igék mintájára még tovább fejlődött, mint pl. szakít, af melyet a 
.NySz. csak szakaszt alakban ismer; viszont hasít már azErsC. 201. 
előfordul hasojt alakban s mellette hasaszt is az Apor Döbr. Kulcs, 
codexekben. Ezen analogikus képzésekről különben alább bővebben 
lesz szó; most még csak az érdekesség kedveért említsünk meg ilyen 
változatos alakokat, mint: veszt, veszet, veszít, veszejt, veszeszt; ezek 
között legvalószínűbben veszet vagy veszt lesz az eredeti alak, mint
hogy veszejt legelőbb csak Faludinál fordul elő. Megvan vészét egy
szer a NySz.-ban Eadv: Szak. 27., hogy az húsának savát el ne 
veszétse. De úgy gondolom, hogy ez hibás olvasás veszetse helyett. 
A népnyelvben még kombinált képzős alakok is találkoznak, mint 
veszejszt, szalajszt, szakajszt, fullajszt. Ezeket helyesen magyarázta 
Zolnai Nyr. XXI. 565., a szakajt~>szakaszt párhuzamos alakok 
összeolvadásából. 

Nevezetes alak nyugojt, melyet egy példával idéz a NySz. 
ErdyC. 50. holott nyugoszt mellett a régiségben általános nyugot: 
beruhigen, mely alak az Erdy-codexben is általános. Bizonyos 
továbbá, hogy ez utóbbi az eredeti alak, mint pl. alot, alnt bizo
nyítja; tehát nyugojt-b& is csak analógia utján juthatott a / . Más a 
nyugoszt, mely a nyugod miatt fejlődött. 
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Továbbá meneszt ujabb alak, a mely helyett a régi nyelvben 
mentet BécsiC. 195. 217. s menet Liszt: Mars 114. szokásos. Ámde 
előfordul DöbrC. 362. egy különös alak: menejtés: Vedd te menei-
tisedet: accipe cautionem tuam. Ebből maradna egy menejt iger 
mely értelmileg összefügg ugyanezen tő egy másik származékával, 
t. i. a ment igével. Aj befurakodását itt is analógia hatásának kell 
tulajdonítani, kivéve ha felteszszük, hogy menejt egy menü igének 
régi alakja. 

b) l tövűek: félt; Budenz és Simonyi szerint momentán kép
zős. Ámde világos, hogy az egyszerű félni állapotot jelent, valamint 
nagyon valószínű, hogy a féli vctla az istent s hasonló kifejezések 
latinosságok. A jelentés is nagyon különböző, s más értelme van az 
ilyennek: félti tála az ö édes fiát ErsC. 79. 

Az igaz, hogy sajátságos jelentés, mivel nem olyan, mint pl. 
gyújtok, mely azt jelenti, hogy a gyulás állapota az én cselekvésem 
által valamely más tárgyban létre jön; ellenkezőleg én maradok 
meg, a ki féltek valakit, a félelemben, s a tárgy okozza a subjec-
tumban az állapotot, nem megfordítva, mint a minő a -t képzős igék 
jelentése. Azonban ilyen sajátságos a jelentése a sirat igének is : 
B a c h e l s i r a t u a n ö f i a i t MünchC. 17. Nyomra vezet azonban 
bennünket az ilyen szerkezet: S y r a t t y a a k magokat raytta 
m y n d e n f e l d y n e m z e t e k . JordC. 884. 

Ebben a mondatban a sirat jelentése egészen rendes és siratja 
magát egészen a. m. sír v. ö. A t e n g e r p a r t j á n k e s e r v e s e n 
s i r a t t a m a g á t Hall. HHist. II. 268. M i n d az e g é s z f ö l d 
m a j d s i r a t j a m a g á t . Thaly: Adal. I. 72. Hasonló: e l b ú 
s u l j a m a g á t v a l a m i n : e l b ú s u l v l m i n . Úgy vélekedem, 
hogy az idézett példákból az a tanúság, hogy a sir csak azért kapía 
meg a műveltető képzőt, mivel részleges (partitivusi) -n ragos tár
gyához még egy teljes -t ragos objectum is járult, csakúgy mint a 
gyúl, nyúl, vagy ég, midőn áthatókká válnak. A s i r a t n i m a g á t 
v l m i n szerkezetből könnyen válhatott s i r a t n i v a l a m i t , mivel 
amúgy is váltakoznak az n s a t rag némely igék vonzatában pl. kese
rül a) rajta: k i k é n r a i t a m e s t e r a i t a d k e s e r ű i n e k 
WeszprC. 4. (régen csak így) b) acc - sza l :Ho l t á t ez v i t é z n e k 
s i r a t á k e s e r ű i é Balassa: Ének 11. G y ö r g y h a r a g j a pe
d i g l é s z e n r e n d k í v ü l i , m e r t v i t é z s z o l g á j á t i g e n 
k e s e r ü l i (Arany. Toldi). Az á r v á n és ö z v e g y e n m é g az 
á g i s v o n s z o n Zvon: Post. II. 411. (Simonyi: MHat. 141. 
MNyelvtan. 4Ú_>5. v. ö. még Lehr Nyr. III. 211. Toldi 354.). Sza
kasztott ilyen : r á m r e z z e n t e t t AGy. I. 460. v. ö. rám ijesztett. 
Nevezetes: féltet. H a el n e m v e s z t h e t i h i t i t , h e á b a n 
f é 11 e t i Pázm. Kai. 950. Más jelentésű : E k e s s e r e g e d f é l e t é d . 
BMK. I. 30. v. ö. ÉrdyC. 403. i n k á b b s z e r e t t e t n é k h o n n e m 
f e l t é t n e k Szilády I. 304. 
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így támadhatott a félteni vlkit félni vlmin helyett, mint
hogy azon félek nemcsak közkeletű, hanem Simonyi szerint (Magy. 
Nyelv. II. 326.) a XVI. században kizárólagosan használt kifejezés 
va]a a mostani attól félek helyett. Hozzájárult még az is, hogy az 
ilyen szólást mint: f é l i v a l a az i s t e n t , idővel idegenszerűnek 
érezték, ha ugyan eleitől fogva nem volt latinosság, a melyet csak 
az Írástudó fordítók használtak s terjesztettek. 

Mindenesetre bizonyosra vehetjük, hogy felt, sirat műveltető 
igék. 

Analógiának megemlíthető gyanít > gyanakodik. Az utóbbi 
is átható jelentésű, de csak i n d i r e k t tárgygyal kapcsolatosan, míg 
amaz d i r e k t objektummal (-í ragos tárgy) használtatik (1. NySz.). 
Előfordul ugyan gyanúi is: M e g g y a n u l v á n S y l v i á t a bú 
(Fal: TÉ. 710.) Rágyanul: gyanakodik (Csallóköz Nyr. I. 278), 
de ez, úgy vélem, a gyanú névszó származéka, semmi esetre sem a 
gyanít párja, mert akkor átnemható volna. 

De megjegyzendő, hogy az indirekt objektumot is helyettesít
heti a műveltető képző. Példa erre szólítja: szól neki, pl. Eredj, 
szólítsd, ott delel a bokorb:m. (ArGy. I. 390.) 

Többi példáink: holt: halottá tesz NádC. 94. költ, (a. m. szállít 
Nyr. III. 114.) olt: exstinguere, coagulare ; tölt, vált | tilt. Ez utóbbit, 
minthogy tőigóje til- átható, a MUgSzt. -t momentán képzősnek állítja, 
v. ö. Simonyi NyK. XVII. 52. De a HB.-beli tiluct, tilutua talán megen
gedi azon következtetést, hogy az átható til- az u- ered. v reflexív képző
vel bővült, a mint erre utal tilocek NádC. 155. WinklC. 144. Ez egészen 
olyan, mint TLB. horoguuec; ez utóbbinak azonban ismeretes ezen mű
veltető alakja: haragút: y s t e n t h r e a a y a h a r a g w t a ErsC. 459. 
A z C s a z a r h o g y ez z o t h a l l á | m a g á t r a y o k h a r a g w t a 
(u.o. 512); hasonló : neki-gyaluszik: obvigesco> el-gyalut: obstupefacio 
(NySz.); továbbá : jekűtec NádorC. 259., meg-eskik 1. NySz. alkut Tel: 
Fel. 15. Pos. Igazs. I. 625. ( V a l a m i t e k k o r i g n e m a l k u t o t , 
ez u t á n sem a l k u t ) . Ilyen az alv- tőből alutá : Paradicsomban őt 
elalutá EMK. III. 120. vö. nyugv->nyuguttó hely (nyugtató) Nyr. VIII. 
188. Szóval valószínű, hogy a tilt szintén causativ képzésű ige, melynek 
régibb tilut formájából úgy lett tilt, mint olut >olt MUgSzt. 218. Meg 
keli azonban említenünk a KazC.-bŐl megh uidamuttya, megh kazdakut-
tya 51. indutha 54. emlőtenenek 88. megh tanutotta 111. megh zabaduth 
112. megh byzonutotta 114. SziládyEMK. I. 320. ezekre megjegyzi, hogy 
«az -út képző eredetileg -ojt (-ult) vala s ennek -ít-té alakulását közvetí
tette.)) Történt légyen így vagy amúgy, mindenesetre kétségtelen, hogy 
ezen KazC.-beli alakok más elbírálás alá esnek, mint az imént tárgyaltak, 
tehát amazon fejtegetésünket nem támogathatják, valamint nem is ezá-
folhatják. 

Vegyük ide a sert igét is, minthogy elveszett átnemható alakját 
szintén v képzősnek mutatja számos jelenség. Ismeretes már a régi 
nyelvben sérszik, mely olyan mint alszik; továbbá partic. perf. servütt. 
Valami hasznos füvekkel, mellyec az meg servűt tagokra tétetnec Prág : 
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Serk. 923. sérűtt Pázm : Préd. 582. Továbbá sérés mellett sérvés is ismere
tes ; Gyöngy D : KJ. 4-65. sérv. Gyöngyösi továbbá használ egy sár igét át-
nemható doleo, schmerzen lidben jelentéssel. Van egy sérvödik ige, úgy 
hogy mindezek alapján föltehető', hogy a sérül nem -ül, hanem pusztán 
gyakorító l képzős és az ű nem egyéb, mint a v változata vö. hűl, sitt. S ez 
utóbbiak analógiáját folytatva, sért szintén műveltető -t képzős, vala
minő hüt, süt. Azonban mindezeknél fontosabb s nyomósabb bizonyíté
kul szolgál maga a létező sérv-ige. így olvassuk NagyszC. 220. A zenveth-
hetetlenségnek ayandocath megpeldaza, micoron a veg vacaran a kéne
ret valtoztata ö zent testeue, es az apostoloknac ada ételre, Kit meg va-
ganac, es megnem seruec, maga meghalandó test vala. S egy később kori 
adatban : Lőnek gyermeki, de egygyel megsérvék s meghala. Bethl. Elet. 
238. Kétségtelen tehát, hogy létezett egy sérv- átnemható ige, melyből a 
műveltető -t képző áthatót alkotott; tehát sért nem mozzanatos, hanem 
müveitető (átható) ige. 

c) m tövüek és ezek közt kiváló az egyetlen teremt, melynek 
az w-je bizonyosan csak a rokon terem, termés stb. sorozat támo
gatásával maradt meg a t előtt, míg a többieken ilyen támogatás 
hiányában n-re változott. Ezek : 

bont, dönt, hánt (UgAl. 311.) hint (elhimlik: dispergitur Nyr. XI. 
283), ont, önt (ömöl, ömlik nincs a NySz.-ban), ront, szánt vö. számlik 
MUgSzt. 268. 278. 

d) n tövüek: 
gyapont: entzünden, gyaponik: exardesco vö. gyappanik, gyap-

pant Nyr. X. 471. ment vö. kimenik, megmenik: sichretten; megmennek: 
menekülnek KMK. II. 167. 452. megmértének EME. I. 143. 335. Sokak
nak élete ynenik meg csólnakán. Vörösm. Arvizi hajós. Menekít Nyr. I. 
382. | jelent, bánt (vö. bánat) beleidigen ; gyónt, csak gyontó alakban is
meretes ; ránt: frígére és rapere MUgSzt. 647. — Továbbá: boszont: 
boszonkodik (bozontya ErsC. 542) | haránt ErdyC. 542: háramlik \ töp-
rent TSz. töprenkedik vö. töpröndi : töprenkedő (Kriza). 

Ide való továbbá egész csapat átható ige, mely átnemható-
mozzanatos n végűből képeztetik. Ilyenek (a melyek idézet nélkül 
állanak, azok a NySz.-ból vagy Simonyi adatai közül valók): 

bicezent Nyr. XIV. 285. fejével int TSz. | billent \ bollant, bóllint 
TSz. | böffent; büffent: kelletlenül odavet egy két szót Nyr. XVI. 142. 
buffant: hasba vagy hátba üt MTSz. | cihant, cihent: tüsszent MTSz. 
csappant \ csattant \ (meg)-cseppent: megfej MTSz. j csökkent vö. csök
ken : alább száll TSz. j csippent | csorrant, csurrant: egy keveset önt Nyr. 
XIII. 236. | csosszant: betoppan TSz. | duffant : megüt Nyr. XVI. 284. 
vö. dufál NySzt. j (rá)durrant: ráijeszt Nyr. XV. 187. | göbbent: bemerít; 
elgöbben : elmerül j hibbant: collabefacio ; erro Nyr. XXII. 274. vö. hibít 
(rá)horkant Jókai Új Földesúr 150. vö. horkan, horkint TSz. j (meghök
kent : percutio vö. hökken TSz. | lehuppant: levág a földre TSz. | lehep-
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penti magát: leül heverni vö. leképpen: leesik | süllent vö. megsüUen a 
tűzre visszatett kása; süllög, süledez a víz, mikor forrás közben hangot 
ád | puhant: durrant vö. puffant TSz. | (meg)ribbant: megijeszt Nyr. 
XIV. 283. XV. 141. vö. rebbent; (föl)röbbent Nyr. XIV. 283. rebben 
Arany ] (e\)röppent | rekkent: occulto ErdyC. 286. supprimo (Szilády 
RMK. I. 245.) elcsen VIII. 463. (székely) vö. rekken : elvész RMK. III. 
428. továbbá: (\>e)rekejt: concludo KulcsC. 284. Jelenti továbbá mffo-
care pl. rekkenő vagyis inkább rekkentő bőség Misoc : Progn. 8. A székely 
nyelvjárásban elrekken, elrokkan : elszenderül; félrerokkan: eldől (Kriza) 
vö. Nyr. XVII. 334. Mikor a gabonát garmadába teszik és utóbb a rakás 
lejebb száll, lesülyed, arra mondják, hogy mögrokkant. Egyéb jelentései 
közül érdemes még feljegyezni megrémít: Ag nekewnk bekeseges eyeth, 
hog nehéz alom meg ne rokkanchon (ThewrC. 133),, végre stürzen : Ma
gas tornyokat is nagyobb veszély rokkant (Rim: Ének. 162), s ugyan
ezen értelemben használjaFal. Urottyant NA. 168. | rettent j rezzent \ sik-
kant (Arany Toldi vö. Lehr 313), sikkan Nyr. III. 565. csikkan, csekken : 
nyikkan, nyekken Nyr. XIX. 431. | suttyant, suttyogtat: vesszővel suhant, 
vkire rávág Nyr. XV. 381. vö. suttyanik az ostor: pattanik, suhog Nyr. 
XVI. 94. Meg se suttant a csizmája, úgy ment át a hidon (Kriza) | ser
kent | villant: megvető tekintetet villantott Dávidra (Bródy: Emberek 
7.) Levette szemüvegét s egyet villantva véle (Jókai: Új Földesúr 13.) 
zokkant: zökkent ErsC. 99. vö. zakkan a kerék (Tompa III. 142. 

Atnemható párjuk s gyakran tőszavuk is ismeretlen a követ
kezőknek (Krizánál különösen sok van ilyen, itt mindazok, a melyek 
idézet nélkül vannak): 

Bakkant: vakkantással megijeszt Nyr. XVI. 141. | bóllant, bólint: 
bólog, bólogat TSz. ] cihant, cihent: tüsszent MTSz. | leczikkent: lecsip
pent, leszegint I csammant: nagyot csámcsog MTSz. | elcsiUent: egy 
vágással vlmit lenyir, vö. csittent, csilleget: lop. Nyr. XIV. 96. MTSz. 
csimmant: hamiskásan pislant Nyr. XVIII. 287. | csippent \ csürrent: 
vadra rivall | csubbant: követ dobál a folyó mélyébe | dühent: tundo 
NySzt. | eljicczent: elhibáz nyelvével | illent: illet ErsC. 346. kezeeben 
zeep aranyas vezzew kywel meg ytlenthween (sic I) ewtet ÉrdyC. 446. 
kommant: agyon kommantotta Nyr. XIV. 427. | koppent | köppöget: 
iddogál TSz. | főlkurrant : kikrákog Nyr. XV. 141. | köhent t. i. egyet 
(Nyr. VII. 469.) j littyent egy csókot. Nyr. XI. 93. | lement ÉrsC. 519. 
legyint Pesti Fab. 80. | meglöccsent: megver Nyr. XVI. 431. vö. lőcsöl: 
fustigo Pós : Igazs. II. 619. meglöcsöz NSzt. j murrant: mikor a követ 
hengergó'leg dobják le murrog v. durrog | rá-nyirrent: rávág Nyr. XV. 
188. | pisszant: hozzányúl Nyr. XVIII. 478. j be-parkent: egy kicsit be
fűt Nyr. XVII. 285. | rippent, rittyent: csap pl. pofon | visszarucczant : 
szalajt VIII. 513. | siffent, csisszent a lábával | settent: ráüt IX. 565. | sut
tant : súg VII. 428. | el-szellent: 1. levág egy szeletet, 2. szelet bocsát Nyr. 
XVI. 237. | szimmantom, hát olyan büdös vö. szimatol j szürent: szüret 
JordC. 838. J szusszant: athem holen TSz. | ujont ErdyC. 568. b. ez vylag-
nak meg wyyontasara es megtereyteesecre el bochattateek | ümment: 
bolingat TSz. | varrant: entweichen Grad. Orsz. 170. | vonont: meg nit-
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tam en zamat es vonontottam zelletet: os meum aperui et atraxi spiri-
tum AporC. 95. 

Ide való szottyant: permitto Nyr. I. 429. továbbá : füllent, Jillent, 
risszant: rumpo, findo. Simái. Valamint csattog mellett van csattant, 
úgy képződhetett kattog : kattant hirquitallio ; hortyog : kortyant ebibo 
Tm. 268. hortyog : hortyant (meghortyantja magát NySz. noha hozzá-
vehetjük a vele egy jelentésű s bizonyosan egy eredetű horkan igét: 
Egyik a horkanó gyeplőst, másik a kirúgó ostorhegyest tartá Nyr. XXII. 
275. továbbá: horkant: stertere TSz). Valószínű, hogy kullant furtim tollo 
(Matkó BCsák. 220. Prág. Serk. C 2. a kullog-hoz tartozik, mert ennek 
egyik jelentése : lauern, leselkedni j kurjant (kurjant Nyr. VII. 469.) 
úgy látszik hasonló analógiára alakult kurjog, kmjogát után. Közös tő
szavuk a kurja szó : E g y n a g y o t r i k k a n t o t t , k u f j a ! e b e i 
n e k Gvad. FNót. 13. Hasonló /tökként mellett: hők repellentis vox, ho, 
halt 1 Hoc mint fut az aglemus Hel t : Mes. 206. s megjegyzendő : meg-
hókköí: retundo, reverbero NagyszC. 184. Pázm. Kai. 443. Analógia 
lehetett még a rikkant (rí, nVigékből). Különben hasonlók s szintén 
valaminő hangnak a létesítését tartalmazzák : cihent, durrant, kurrant, 
puffant stb. (alább még egyéb fajtájú, de ugyanilyen jelentésű müveitető 
igéket is fel fogunk sorolni). 

Végül megemlítendő : fittyent: 1. concrepo digitis % pervenire 
facio pl. «ide füttyentette szép hire históriánknak* Fal. TE. 59. Szár
mazik pedig ez a fitty szótól, melynek jelentése : das schnalzen, nasen-
stüber, ebből: fittyet hány az orra alá (vö. orrunk alá nem paczkázhatnak 
Nyr. XXII. 365); tehát semmi köze a fiityöl-höz, amelylyel ma összebo
ronálják (vö. S. J. füttyent: sibilo, revoco). Van még egy fittyen: decido 
kifittyent: fallen lassen, mely amattól, úgy hiszem különböző, s a fityeg : 
hangén rokona. 

Már az idézett példák egy csapata bizonyítja tehát, hogy nincs 
meg mindig a párhuzamosság az n>nt képzők között, noha kétség
telen, hogy az átható (ül. műveltető) alakok kezdetben csakis az 
átnemhatókból fejlődhettek. Szóval tény. hogy az -nt képzés füg
getlenné lett s önálló sorozatot is alkot alakilag s jelentésbelileg is, 
a mi nem zárja ki, hogy számos, sőt legszámosabb esetben fön-
marad az -n képzéssel való összeköttetés. 

Bővebb bizonyságul szolgálhat ezen tényhez azon körülmény, 
hogy viszont van sok átnemható mozzanatoe ige, a melynek nem 
járatos átható megfelelője. Ilyenek pé ldául : 

Burran : fölröppen MTSz. | buzzan : felbuzzant a víz, kezd forrni 
TSz. I kicsikkan a láb : kimarjul Nyr. IX. 428. XVHI. 371. (más eredetű 
az előbb említett csikkan: nyekken?) | duzzanik: kerekedik (jókedve) 
TSz. | (kí)harsan: töz ki harsana DöbrC. 35. | huttyan: vékonyodik, 
összeesik Kriza. TSz. j leffen: lelóg TSz. | lükken : véletlenül valamire 
talál TSz. | porczan VeszprC. 102. kiposszan : nyomkotta, nyomkotta (az 
üres gumilabdát), osztán eccerre csak kiposszant Nyr. XXI. 44. vö. 
poszog : lassacskán hang nélkül bűzt ereget TSz. | (meg)rossan: megh 
rossangyon az the meehőd, putrescat femur tuum JordC. 128.-—reppen : 
kissé megreped Nyr. XIV. 572. | szeppen, szöppen: megijed TSz. vö. sze-
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peg, szöpög \ iörrm: fremo, i*auschen Kónyi: "VM. 58. | meg-tippan a 
kalács : nem domborodik ki a sütéskor IX. 565. 

Mozzanatos képző az n ezen múlt igenevekben: szővent, 
.szőnt: szőtt ? —- Vrnak zova égbe zoventet meg ielent: Vox domini 
revelabit condensa. DöbrC. 74. Meg yelenth egybe zwnteketh. 
KeszthC. 64. KulcsC. 63. Evzve zevnt hayat meg mutattatta. DomC. 
174. (ugyanott 174 evzze zevtteek). \ Szintúgy kérdéses alakú ez a 
szó ajontó : ajtó JordC. 444. Az kedyglen ky nyomotwan az ayonton. 
Ijenő jelentése terribilis (ill. metuendus, timendus), tehát ijesztő, 
a mi nem akadály, hogy a feltehető ijen ige átnemható volt. Mert 
ipl.félő is használtatik ilyen átható jelentésben pl. Félő helyekre 
megyek: pergam in regiones metuendas Ladányi: Decr. 17. vö. 
"Wall y átok w nagy neweth) mert yenew ees zenth : quoniam timcn-
dum et sanctum est KulcsC. 240.*) 

Végre hywőntozees: kühlung szóból ErdyC. 476. 1. (1. NySz.) 
lehet egy hivönt: hűt igére következtetni. 

Érdekes még hiventés DöbrC. 503. (Imre Sándor idézi Magyar 
Ny. Tört. 141. s kötelességem ezúttal megemlíteni, hogy több 
adatra, melyek a NySz.-ban hiányzanak, ő általa lettem figyelmessé) 
A mondat melyben előfordul, így hangzik: «Hog ha remensegnek 
hiventesere es hitnek erasseitesére niha cristos kőrnől állóknak v nekik 
erdemek bizonsagara enniet es illeket meltol mvtatni stb.» Ezen 
összefüggés okáért eleinte azt hittem, hogy a jelentése fiducia, 
bizalom, biztatás, míglen Simonyi figyelmeztetett a hiedelem szóra, 
melynek jelentése: kühlung, erleichterung, labung és megtalálható 
ezen kifejezés mása ErdyC. 607. 1. B e m e e n s e g n e k h y e -
d e l m e . Hasonló jelentésű meghiedelmez NySz. Végre ugyanilyen 
értelemben használja Fal. a hívesül igét: Se nem támadtak fel e 
világra, se nem h i v e s ü l n e k a m á s i k o n NA. 211. szintúgy 
Pázm. hűvösöíés-t: Istennékik légyen irgalmas és a d g y ó n né
k i k h ü v ő s ü l ó s t Luth. V. 466. Mindezekből világos, hogy 
hiventés, hivöntözés egy eredetűek. 

Hozzávethető ezekhez: csittehenefEAncG. 136. csittenetuo. 136. 
vö. csittehenedik conticesco EhrC. 41. 

Kérdés még, miből származik meg-szönteni, mcg-szenteni: 
megsejteni (Kriza). Talán a szemel párja, minthogy megvan szemteni 
is, a mint Simonyi figyelmeztet. 

* Feszent part. perf. és olyan mint szövent vö. az megh fezent iesus 
DebrC. 498. 

Analógia nélküli alak hasollont : hasonlóvá lett vagy hasonlít helyett: 
Ember lievsaghoz hasollont: liomo vanitati similis factns est. DöbrC. 223. 
Ha a latin szöveg nyomán perfectumnak vesszük, marad hasollon mint átnem
ható ige, melyhez hasonló volna sziken, feszén, ijen (mindig föltéve, hogy 
nem iráshibával van dolgunk, a mi ijen kivételével nincs kizárva, minthogy 
•az idézett példák tudtunkkal párja nélküliek.) 

12 

* 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXIV. 
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d) r tövűek: 
árt v. ö. árik, romlik Nyr. IX. 4-28. 533. | gyárt \ márt vö. marás z 

tinctus, intinctus, Eintünkung, Fark. MA. (ha nem sajtóhiba!) | sért.. 
Ert, kisért, tart mozzanatos képzésüeknek vétetnek. 

e) Sz z tövűek: 

Azt : kenderásztani, kenderásztó, áztom Nyr. XVII. 134. | emészt 
enyészt j foszt | készt \ magaszt j oszt j szerkeszt \ szerket. MünchC. 49. 
vö. szerkszik, szerkeszik \ veszt \ vigaszt. Érdekes: lekoszt, foszt vö. kosz
lik : foszlik Nyr, VIII. 426. Igen sok szt végű müveitető ige van, melynek 
d képzővel van képezve a megfelelő átnemhatója. Néhány a ritkábbja kö
zül : koppad,: koppaszt | meglipped, freudig zuhören; meglippeszt, bezau-
bern | melled, kahl werden ; melleszt, mellyeszt | nyomvad: nyomvaszt— 
elsikkad ausgleiten: elsikkaszt, abscondo, celo | betuhad, obturor : 
tuhaszt | elválad, separor: elválaszt. Ez az alak Simonyi szerint néhány 
olyan igéről, mely d, sz képzővel egyformán képzett átnemhatót, 
(nyuqod-, vigaszik) terjedhetett el ilv általánosan, vö. UgAl. 193, 303.. 
Sim.Nyr. VI. 196. X. 147. Anal. hat. 21. 

A régi nyelvben még vannak d végű (-hod képzős) á tnemható 
igék, melyeknek átható (ill. müveitető) párja úgy készül, hogy a d 
hangzót a müveitető t váltja fel (vö. Imre 133. Simonyi Nyr. XIV. 
32.) pl. r 

bünhöd Péld. 78. > bünhöt: büntet, bánt NagyszC. 99. JordC. 718. | 
büzhöd-ik: putesco, foetere incipis > bűzhet: síinken machen ; amaz 
bizhozie NagyszC. 172. emez büzheszt Hal l : Hist. II. 65. sőt bűzhit Com :-
Jan. 159. Misk: VKert. 667. j hírhedik : erebresco >hirhet: vulgo, 
evulgo ; amellet t hirheszik ÍB, de hirheszt ismeretlen s hireszt ritka s 
nem régi (1. NySz.) [ sebhed > sebhet; a NySz.-ban hibás a mutató szó :• 
sebheszik, sebhüszik; legalább adatai közt egyetlen s^-es példa sincs. Mert 
abból, hogy DebrC. 532. sephevek van, nézetem szerint nem lehet való
sággal létező sebheszik alakra is következtetni. Különben a hirheszik mu
tató szó alatt is csak egy van sz-vel GuaryC. II . 57. el-, meg-hirheszik 
alatt egyetlen egy se ; de igen is v mellett számos d hangzós alak | szél-
hed, szélled (széled) > (e\)szélhet: zerstreuen (Kár. MA.); utóbb széleszt 
teljesen kiszorította, noha még ma sincs *széleszik igénk j szélhédik, 
szélhüdik: deliro ; szélhül: insano > (meg)szélhet: furere facio (Mel; 
Sz. Ján. 406. | mérgehédik, mérged > (meg)mérgehét: erzürnen DöbrC. 
148; már mérgesít is megvan GuaryC. 12. | (el)tévehedik: Mi módon 
tévehettél eZKrisztL. 7. > eltévehették Izr. házát (idézi Simonyi pontosabb-
helyjelelés nélkül a Bécsi s AporC.-ből Nyr. XIV. 32. NySz.-ban nem 
találtam). | vérhéd: Kyknel (t. i. sebekkel) sebhetven te zent vereduel 
verhiüuel GömC. 115. (Jelentése nem sanguinem sitio : nach blut dürsten 
mint a NySz. állítja, hanem sanguine madere : blwten : vérzik) > (meg} 
verhet: cruento, blutigmachen WinklC. 203. Nyr. X. 470; mellette 
(meg)vérheszt NádC. 256. noha vérheszik nem mutatható ki | ügyehvik 
esetleg ügyehedik is következtethető MünchC, 156. Menden nep vgehoi 
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uala halgatuan ötét: omnis populus suspensus erat audiens illum > 
megfelelője: ügyekét, MünchC. 252. igyehét BécsiC. 61. exhortor; de 
figyelemre méltó GKat.-nál már igyehít. Vö. még terjed: terjet Mon : 
Kép T. 3. 

Találkozik két z végű intransivitum is, melyek áthatója 
hasonló képzésű s alakú pl. kárhozik: condemnor>/í;ár^oí: damnum 
infero | szerkezik: sich vereinigen > (egybeJszerket: coniungo 
MünchC. 49. | Helyhez (HB.) átható valamint helyhet; jobban 
elterjedt azonban hasonló jelentéssel helyheztet, ritkább s későbbi 
helyheszt \ verhet mellé idézi Simonyi Nyr. XIV. 32. vérhez Nádor 
C. 256. 

Végül megemlítendő BécsiC. 321. ferteket keneret, mely *fer-
tehedik igeneve lehet, mint pl. sephet, (AporC. 43.) sebhett (PeerC. 
177.) a sebhedik igéje. Fertehetes: mala pax Ném. Gl. 123. *fertéhét 
igére mutat, Zolnai szerint (Nyr. XIV. 299.) Ugyanezen tőhöz tar
tozik ; fertő, fertőz, fertelmes, férteng (fetreng) stb. 

Bármily kevesek számra nézve ezen adatok, arra engednek 
következtetést, hogy régebben puszta t volt a d végű igék müveitető 
alakja, tehát hogy valóban ujabb fejlődés az ilyen igék -szt végű 
müveitető formája. Lehetett továbbá több (ho)z végű igének is 
hasonló puszta -t végű párja, s valószinű, hogy ezek változtak elébb 
-szt végüekké. Maga az átnemható -kod, hoz képzők is váltakoztak 
gyakran egy s ugyanazon szón, a melyek ennélfogva átható formá
jukban is majd -t, majd -szt végzettel használtattak (1. fent). Ily-
formán történhetett, hogy midőn a -kod képző valamely okból 
elavult, vele együtt letűnt párja is s megmaradt pótlékul az -szt 
végzet. 

Azonkivül a fenti adatok egy más fontosabb kérdés megvilá
gításánál is nyomra vezethetnek. A mai -ít régi -ojt képzőt Budenz 
tudvalevőleg gyakorító -;s amüveltető -t összetételének tartja. Szilády 
és Simonyi (Nyr. XIV. 30.) hivatkozva a f. e. zabaduth, tanutott-féle 
alakokra, azt hiszik, hogy a reflexív -ól, -úl képzőből alakult s régibb 
-ólt helyett fejlődött. 

Leghelyesebb volna talán a következő feltevés. Az -úl vala
mint az -ojt képzőknek közös eleme o vagy u > v helyett; ehhez járul 
-l képző, s akkor az ige átnemható; vagy hozzájárul a műveltető -t 
s lesz belőle átható ige. E szerint *tanov-l: tanúlés *tanov-t: 
*tano%-t (vö. indoht,fordoht, zoboducha stb.) : tanoj-t. Azaz ugyan
azon képző váltakozva l vagy t végű, a mint az ige átnemható vagy 
átható. 

Szakasztott olyan eljárás, minőt a -kod, -koz> -hot képző
párokban tapasztaltunk. 

A hangváltozás ellen nem tehető kifogás. így pld. egy vogul 
-yt képzőt is *vt */f-ből származtat Budenz UgAl. 259. 

A -vt, -ft általános műveltető képző a mordvinban is pl. 
12* 



180 SZILASI MÓRICZ. 

najan: lát > naivan: látszik > nájaftan: mutat; sodan : tud > 
sodaftan ; sajan: jön > sajavtan. 

Zürj-votj. berga-l: sich wenden > berga-t: drehen, wenden; 
votj. fiua-l: brennen >$ua-t: anzünden hasonló képzésüeknek mu
tatkoznak, s Budenz ezt maga összeveti a magyar -úl > -ojt kép
zőkkel. UgAl. 269. 

Egyébbiránt ez a magyarázat sokkal bővebb s részletesebb 
megokolást követel. 

Akárhogy történt, mindenesetre általános nyelvszokássá vált, 
hogy a -d végű átnemhatók szt véggel alkotják a megfelelő átható 
igét. Ettől is eltérnek, amennyiben nincs -d (sem -sz) végű alakjuk, 
a következő igék: dögleszt Nyr. XXII. 429. dugaszt (dugaszol ?) 
hirleszt, hullaszt, izgaszt, juttaszt, lobbaszt, mulaszt, rezzeszt (EhrC. 
159) tenyészt, elveszeszt stb. Olyan igék ezek, a melyeknek megvan 
a rendes analógiájuknak megfelelő müveitető képzőjük (-t, -at), sőt 
ezzel a rendes képzővel általánosabban s gyakrabban is használtat
nak; tehát ehhez a rendkivüli alakjukhoz csak .azért juthattak, 
mivel a különböző müveitető képzők különleges alkalmazása idővel 
erősen meglazult s összezavarodott. Alább erről még bővebben is 
fogunk szólni. 

Megemlitendő: beleped: belepeszt, tego, obtego; mind a kettő 
átható. 

f) v tövüek : 
A tővégbeli v a müveitető -t képző előtt u, o, ö, e-re változott. Ezek : 

alot, alut | alkut, alkot \ esküt, esköt, esket vö. megesküte's j elgyalut, obstu-
pefacio vö. nekigyaluszik, obrigesco | feküt, feköt, féket (most nyilt e-vel, 
valamint esket | haragút: haragít (ystenth reaaya haragwta ÉrsC. 459. 
vö. haragul EhrC. 15.) | nyugot (nywgottyaak ew testöket ÉrdyC. 83.) vö. 
nyugik, megnyugás | nyomot, mit füssen treten EhrC. 11. vö. nyomvad 
uo. 41. j szerkét coniungo (kiket isten égbe zérkétét, ember mégné valazia 
MünchC. 49.) vö. szérkszik, szérkészik, iungor. — Még ít, ét vö. ökirr-itó, 
(it, potus PozsC. 17. űas Fal. NA. 122. éte, bére). 

Végül van néhány magánhangzóé tövű, de csak m o s t az^ 
minthogy eredetileg v, l, vagy j mutatható ki a t előtt: 

Hűt vö. meghwohed WinklC. 254. hyvőit DöbrC. 92. hivtözik Eim : 
Ének 275. sőt hűltés MAL. borhültS Gér : KárCs. IV. 444. hűl: meghyuel 
EhrC. 110. stb. | nyit ••'nyojt MUgSzt. j süt ugor Heg | vét vö. vélte MUg 
Szt. | vet MUgSzt. 

3. 8. -At képző. 
1. Képez átható igékből tökéletes müveitető, átnemhatókból 

késztető igéket. Ezen igék többnyire két mássalhangzóval végződnek, 
vagy még most is, vagy a nyelvhasonlítás utján van ilyen alakjuk 
Mmutatva (Budenz Szótárában). 
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Eendesen nyoma van a kiveszett egyik mássalhangzónak a 
megelőző magánhangzó hosszúságában. Ezek : 

a) l tövüek: 

hallat | megkémlet | taglat, schlagen lassen | vallat \ tolat; a 
régi nyelvben még tollat Helt. Krón. 171. s még inkább tolyat NySz. 
Ismeretlen eredetűek: csillát: szöktet, ugrat TSz. | születik. Egy mással
hangzóval végződnek : dúlat (a TSztban dullani, dullatni más jelentésű). 
ölet, nyalat, nyelet, (vö. nyeltették AporC. 112.) Midat is áthatóból szár
mazik vö. Es num így ember mulchotia az vermut HB. mindamellett 
nem igazi müveitető, már nagyon régóta pl. Vtanna^ való hwz eztendőt 
w r i s t e n n e k z o l g á l a t t y a b a ? m u l a t a a ÉrdyC. 571.1. Oka, 
hogy a múlik párja lett. Ritka szó meghivlet, mely meghivel: catechiso 
müveitető párja. Előfordul ÉrdyC. 624. (Zent marton) az zent egyházhoz 
fwtwan meghywlette vala magaat vö. passivumban: Emerenciana . . 
lehet hog meeg chak meg hyvletet volna CornC. 416. cselekvőre 1. NySz. 
(Imre 128. nagyon téved, mondván meghület: meghüt ErdyC. 624. vö. 
Mátyás Flórián NyK IV. 202.) 

Ennél több ilyen tövű átnemható igéből származott ige van 
(jelentésükről 1. alább). Oka ennek az, hogy az -l részint 
min t gyakorító, részint mint denominativ képző nagyon elterjedt. 
Ezek is mind kettős mássalhangzón végződnek. I lyenek: 

állat | döglet: verpesten Nád C. 310. eldöglet ErdyC. 25 stb. | fényiét 
MünchC. 22. splendere facio j csuklót \ hullat ErdyC. 538. j hullaszt elő
ször Gvad. | ihlet: Ezeket ihlette neked vr Jesus: inspiravit EhrC. 22. | 
illet, applico, tangó (illeszt nincs is a NySzt.-ban) | kellet, csak ilyenformán r 
kelleti magát j vö. kelletik placeo | késlet (késel, késlel, késtet) | oszlat 
(jelentésre más, mint oszt vö. Thy nywgolmas elmetekei ozlassatok el 
egyebeknek bozzwsaagh theetheleth ÉrsC. 201. 1. Megoszlatá az u raz én 
ellenségimet MA. Bibi. I. 281.) j szállat (régibb: szállít?) | tündöklet: 
Isten az ö felséges diczőségét ki tűndókleti MA. Scult. 754. j váslat 
(vásít ujabb). 

Szenvedő alakban ismeretesek pl. 

bődoglatik BécsiC. 152. 154. j cséplet ik: hanem ha az gabonafev 
leyendmegchepletevtCornC. 264. | megfesletik :&is8o\yitxir BécsiC. 283. j 
forbátlatic: compensatur, retribuitur pl. Földnec meddősége mertecletic 
auag forbátlatic barmoknak sokassagaual BécsiC. 214. Teneked megfor-
batlatie az igazacnac felkeletecben MünchC. 145. j hajlatik: föndaltad a 
földet ő alhatatussagan : nem hailatik le örökkel őrökké, non inclinabitur 
in saeculum saeculi AporC. 66. | elhimletik AporC. 4. BécsiC. 5& | mérték-
letik j lelettetik: el wezőth wala es megleletteteek ÉrsC. 11. | megnyilat-
tatik JordC. 814. | ostorlatik: emberekkel nem ostorlatnak, cum homi-
nibus non flagellabuntur DöbrC. 137. j ötletik: emano ÉrsC. 149. 
elötletik MünchC. 29. kiötletik EhrC. 68. megötletik CornC. 83. | panasz-
latik : imád ti érettetek hog ti hihtsagtok ne panazlassek DöbrC. 523. j 
törlet, törletik (1. alább) | vezerletik HorvC. 226. | tökelletik: Az he t 
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nyavalyasagok, kik az bwnöswkön itélet napian meg tokelletnek VirgC. 
114. yö. MünchC. 109. ÉrsC. 53. stb. megh teekdlettetot JordC. 816. vö. 
eltökéllíti magában: statuo Pós: Igazs. II. 108. | zárlattatik. Ezek az 
halainak ablaky, melyek ha be nem zarlatatnak VirgC. 136. | stb. stb. 

Ezen szenvedő alakok is világot vetnek a műveltető igék 
hangtani alakulására, mivel kétségtelennek látszik, hogy a szenvedő 
igeragozás a müveitetőbői fejlődött (vö. Szinnyei Nyr. XXI. 102.), 
noha abból nem következik, a mit tán fölösleges is megjegyezni, 
hogy minden szenvedő alakból egy valóságos müveitető ige létezé
sére vagy akár csak lehetőségére is lehetne mindig következtetni. 
Figyelmet érdemel még az is, hogy sok a fönt idézett igék közül ma 
már -at helyett -tat képzővel alakul (vagy alakulna) a szen
vedőben s müveitetőben, a mióta tudniillik a régi nyelvben 
szokásos mássalhangzó-torlódás egy közbeszúrt magánhangzó által 
megszüntettetett pl. csépeltet (de tájszólásban még cséplet is 
MTSz.). Bizonyságául azon törvénynek, mely szerint dupla más
salhangzó után -at, egy mássalhangzó után -tat a müveitető 
képző. L a p p a n g ó kettős mássalhangzó után, azaz midőn az 
eredeti kettős mássalhangzó egyszerűvé vált s esetleg csak egy 
magánhangzó hosszúságában maradt nyoma, szintén lehetséges a 
-tat is az -at mellett pl. mostatik KulcsC. 275. 

D) j> 9V> nV t ö v ü e k : 

fej (rendesen fejet; de igy mondják, bort fejteni, a mely hogy szin
tén ide tartozik, s nem a fes-lik igéhez, arra nézve bizonyíték borfejni 
LevT. II. 49. 87.) | váj (ezzel egyenlő eredetű vág) \ foly vö. folyat > 
folytat | fogy (most fogyászt > fogyat helyett) | hagy | hány. Ezek közt 
váj, foly eredetileg két mássaíhangzósak. Hány is -fihagyan, A'hajan ; 
fogy, hagy végső mássalhangzója kiejtésre akár kettősnek tekinthető. 

c) r tövűek. A következők részben most is kettős mássalhang
zón végződök, részben a nyelvhasonlítás kimutatta, hogy kettőssel 
végződtek, a melynek nyoma még az utolsó magánhangzó hosszu-
ságában nyilvánul és ezek -at képzővel (is) képezik müveitető 
formáikat: 

bír : biratott (Gér: Kár. Cs. IV. 292.) | ér \ fér \fúr \ gyötör: 
gyötret BécsiC.i3. ErdyC. 239. stb. | jár \ mar \ mér \ nyer | nyír \ szúr 
tár | tipor: tiprat \ tör (vö. sért MUgSzt.) | ugrat \ varr \ ver \ zár \ zűr. 

Ismeretlen eredetűek, de hosszú utolsó magánhangzójuk szin
tén eredeti kettős mássalhangzóra enged következtetést, vagy ha 
nem is, amazok analógiáját követhették: 

gyúr \ gyűr | ír \ szór | szűr \ túr | Mer : haurire szintén méret ; 
de inkább meríttet. Amarra a régi nyelvben nem találtam adatot. 
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Megjegyzendő, hogy a mint később bővebben fejtegetjük, ezen igék 
java része nemcsak -at, hanem -tat képzővel is járatos. 

Ki van mutatva eredetileg is egy mássalhangzós végzetűnek: kér, 
vár [ Használtatnak egyformán kértet, vártat alakban is; tehát föltehető, 
hogy a fentebbiekkel egyforma alakjuk vonzotta Őket az -at körébe. 
Különösen mivel áthatok is. 

Atnemhatóból: 
sirat jelentéséről már fent szóltunk. Sajátságos tőszava is (sír), 

mely talán a si-ri (sív-riv) összefoglalása. Fogjuk mindjárt vele egy 
kalap alá síkat, mely a. m. weinen machen NySz. A MUgSzt. 327. idézi 
fájdít jelentésében is : fejit síkatta Nyr. II. 136. És elválasztva ezt a sív-
tőből, összefogja a sajog, sajol igékkel. Noha a jelentés miatt ez fölös
leges, mert a comploro > laboro, weinen um etwas > leiden an etwas 
könnyen egyeztethetők. Vö. Szomorító siralomra hija szerelme, elestét 
keservesen síja Gyöngy. EX 56. Fiamnak vezedelmeet syratom: 
ÉrdyC. 519. í. 

d) n tövüek: 
bán | fofi j fen | ken \ von | ún; csak fon kettős mássalhangzós; 

men- \ szűn j átnemhatók. Ide vesszük töm Helm. 
Ezek is váltakoznak -tat, -at között; — de csupán: fonat 

e) s tövűek: 
ás j les | mos \ nyes \ vés | mindnyája átható s kettős mássalhang

zós. Szintúgy: 

f) z tövűek (két mássalhangzóval): 
fűz | győz | hoz \ húz \ lázzat ÉrdyC. 29. (Pázm.-tól fogva láz-

.zaszt) | néz \ nyúz | ráz \ űz \ 

g) sz tövüek: 
metsz | tetszet, gefallen erregen. Eredeti tetüszik (vö. feküszik) 

igéből vö. tetütt Nyr. I. 36. MUgSzt. | játszat ludificor, táuschen, ver-
spotten ugyanazt jelenti játszodtat, mintegy játékot űz vele, er macht 
sich ein spiel aus jemandem; de maga az egyszerű ige is hasonló érte
lemben igekötővel pl. Ilyen szókkal játczotta meg Hall: Paizs. 2. vö. még 
Meg itta avagy fel iaczotta marhaiat Tel: Evang I. 353. Eljátszottad 
már kis játékidat Vörösm. | mász- pl. Fölmászatja a fára ; noha nem 
•dupla mássalhangzós. 

h) g, Jc tövüek: 1. Eredeti, most lappangó kettős mással
hangzóval : 

fy I fog | csuk | dug \ rak | szeg \ vág 
% Gyakorító -g, -ng képzős átnemható igékből képzettek: 
Abajgat: kiabál, bolygat, megkerget vö. abajog: panaszkodik TSz. | 
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bolygat \ bönget vö. bőget \ borongat: contego, mergo vö. borong, borul \ 
csavargat j csandargat: csóvál, kever MTSz. vö. csandariit: tésztát. 
dagaszt, esandarog: farkát csóválja, csandér : hamis, gonosz uo. | csenget \ 
csergét \ csörget \ csorgat | csikorgat \ dongat | dönget vö. döngeszt \ dö-
czörgeti termetét | dörget | egyenget \ facsargat | fertenget \ fintorgat \ 
forgat \ gömbölyget \ görget \ háborgat \ hömpölyget | hengerget \ henter-
get | hunyorgat \ ingat \ izgat | keserget | kerget, kerengetvb.kerdül kerít\ 
kongat \ könyörget : kegyes beszédekkel engeszteli vala, könyörgeti vala 
RMKV. 53. megkönyörgeti ErsC. 583. j korgót (korrogat, korrogtat) \ 
lappangót^ vö. lappogcit, lappangtat \ lenget \ marczongat (áthatóból) | 
melenget, \ melegget \ mesterget: nörgeln | mozgat \ nyavalygat \ nyo
morgat \ penget j perget | pirongat, porongat \ pihenget : halito Fal. NA. 
167. vö. piheg \ rebesget vö. rebeg \ renget, ringat \ sajgat \ sanyargat, 
sikongat Arany, Toldi IX. | sömörget: runzeln, sömörög: runzelig 
werden | sürget \ szédelget \ szégyenget: verspotten, vö. szégyeng: sich 
schámen [ szorgat \ szorongat | tapongat Thaly: VE. I. 389. | tdntorgat] 
tekerget : urgeo | tenget j térenget : circumago pello, téreng: volvor vö. 
téreget: roto, verso | ujjongat | villongat vö. villogtat | zargat: zavaiv 
kerget Nyr. XVIII. 430, megzajgat: fugo vö. zajdít, zajdul \ zenget \ zör
get | zsugargat \ stb. stb. 

3. Külön csoportosítom a következő igéket, ac midőn a -gat 
képző olyan tövekhez járul, melyek csak származékaiban élnek: 

Aggat: 1. suspendit, nectit. 1. láb alatt van, útban van TSz. MTSzr 
vö. akad \ faggat: fakad vö. Fakasztani: gondolatját kijelenteni TSz.. 
Úgy vélem, hogy a faggat párja fogtat: vallat TSz. vö. lappangót: lap
pangtat | liggat NagyszC. 47. lyuggat Pázm. Préd. 358. liggal Debr.. 
Christ. 115. Megy: Szöv. 113. vö. likaszt \ liiget > lügget helyett: taszít,, 
üt, dob TSz. vö. lökög: movetur, agitatur S. J. | nyegget: nyaggat vö. 
nyekeg, nyektet: síkat, ríkat TSz. NySz.-ban : nyeggent, nyegtet: resonare-
facio vö. megnyökken (a nyaggat nem a nyegget mélyhangú párja, hanem 
úgy sejtem, a gyakni származéka) | nyiggat: nyikorogtat hegedűn Nyr. 
XIV. 527, | raggat: ragasztva aggat Nyr. 15. 187. raggattam bele: 
ragasztottam Nyr. XII. 186. | regget: rekeszt Szál. Krón. 134. | riggat : 
ríkat (Kriza) I szaggat. 

Alakra hasonlók: biggat: kedvre éleszt (forrását most nem találom,, 
Szinnyeinél hiányzik) vö. Menny csak bizgesd meg a tüzet Nyr. XI. 39.. 
bizgat, bizget MTSz. | d/uggat: dugdos Nyr. XXII. 269. vö. dugaszt 
függet DöbrC. 214. 

Ezen példák egy része -ászt képzővel is, sőt inkább ezen kép
zővel járatos, azok tudniillik, a melyeknek átnemható párjuk -d 
képzővel képeztetik. 

Már a régi nyelvben is megvannak közölük: aggat, faggat; 
liggat, regget, szaggat; tehát csak raggat nincs kimutatva. Ha elfo
gadható volna az a föltevés, hogy a hosszú -g C3ak erösbülés, vagy 
a -gat képző hatásából keletkezett analógia, akkor ujabb adatokat 
nyernénk azon magyarázatunkhoz, melyet fönt a - á > - í képzők vál
takozó viszonyáról a -hod> -hot képzők alkalmával kifejtettünk. 
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i) t, d tövüek: 
festet | adat \ elféddét \ hirdet, (hirlet, hireltet, hirhet, hirzet) \ 

hordat \ iktat \ juttat (iochtotnia HB.) | kezdet \ megkiáltat Kár. Bibi. L 
426. } küldet \ mondat \ szántat \ tartat \ megtudat, nachfragen lassen, 
notum facio. Végül szedet, melyet szintén idesorozunk, noha nem ismer
jük etymonját.*) 

4. §. Kombinált -tat képző. 

1. A t tövűekhez sorolhatók most már mindazon átható igék, 
a melyek a müveitető -t hozzájárulásával váltak áthatókká. Mint
hogy pedig ezáltal két mássalhangzón végződnek, áthatok s azon 
felül egytaguak, ők is az -at képző által válnak müveitetőkké pl. 
óhajtat, gyújtat, bontat hintet, kisértet, áztat, ragasztat, hüttet, tétet, 
vitet stb. 

Világos, hogy csak -at az a képző, mely ezen igéket valódi 
műveltetőkkó alkotja, de a nyelvérzók könnyen csalódik, valamint 
más, úgy ezen esetben is (vö. Simonyi MNy. II. 107 kv.) Összeveti 
ezen másod-származékokat az átnemható alapszóval, bomlik>bon-
tat, ázik> áztat, készni>készlel>késztet, kisér>kisértet s azt véli, 
hogy a -tat egységes müveitető képző. 

Megerősítik ebben a vélekedésében: 1. a számos -ászt végű. 
igék müveitető formái. Ezek most általánosan az -ad végű átnem
ható igék átható párjai, de ki van mutatva, hogy az -asz végűekröl 
terjedtek el (1. fent 12. L). Ilyea pl. vigaszik, kész: urget, nyugosz-ik ; 
és gyakran váltakozik a d > sz ugyanazon igéken pl. szaporoszik, 
eltévelyeszik, keser eszik, kever eszik, mérgeheszik (mérgeheaik, mér
gedik), munkáloszik, nyavalyoszik 1. NySz. Igaz, hogy idővel, mi
után az -asz végű igék kivesztek, az egész -ászt is szerepelt képző 
gyanánt (Simonyi Anal. hat. 20), mint bizonyítják omlaszt, bom
laszt, fejleszt, a melyek egész más csoportbeli igéktől származnak. 
Oka ennek csak az lehet, hogy az sz, (mint már említettük) bele
tolakodott némely -at -ít képzős igébe, mint pl. juttat: juttaszt; 
izgat: izgaszt; uszat: uszaszt; rémít: rémiszt; röpít: röpiszt. 
Ezekből ilyen associatiók alapján, mint jut: juttaszt, úszik: uszaszt, 
hány: hányaszt, vált el az -ászt külön müveitető képzőnek. 

Azonban bizonyos, hogy volt egy idő, midőn a puszta -t volt 
az érezhető képző, midőn még az -asz végű átnemhatók nagyobb 
számúak valának. Ezen igékből pedig valódi müveitető igék ismét 
az -at hozzájárulása által képződnek: ragaszt-at, halaszt-at, tehát 
ismét leválhatott a -tat, mint egységes müveitető képző. 

Ámde nincs épen szükségünk reá, hogy ilyen ma már nem 
létező alakokat híjunk segítségül. Ha pusztán a halad > halasztat 

*) A p, b, v tövűekről alább lesz szó. 
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alakokat vetjük is egybe, akkor is megmaradna -sztat a müveitető 
képzőnek. Nem is volna lehetetlen, hogy ilyen érzés támadjon a 
nyelvben. Azonban ekkor úgy tűnnék fel a dolog ez esetben, mintha 
*hala volna a tőige; ez pedig ellenmondás volna az associált halad 
igével szemben, mely mássalhangzós végű. Ugy lesz tehát, hogy 
inkább megnyugszik a nyelvtudat a mássalhangzó változásán, csak 
maradjon meg a mássalhangzós végzet; s megint csak az az ered
mény, hogy -tat marad meg müveitető képzőnek. 

Persze segít hozzá jócskán az analógia. Először az eredetileg 
tovább fejlesztett sz végű igéké, minő enyész-ik> enyész-t> enyész-
t-et, azután a melyek az ilyenek, sőt maguk a halad-iéle analógiá
jára képződtek, mint kárhoztat, távoztat stb. Végül a sok többi ige, 
melynek -tat a müveitető képzője. Úgy hogy ha lehetett volna is 
olyan idő vagy eset, hogy -sztat vétessék a képzőnek, még akkor is 
ki kellett volna e véleménynek vesznie. 

2. Elterjesztik a -tat képzőt a szint oly számos -ít végű igék. 
A régi nyelvbeli tanoj-tat alakból szép szerén leválik a -tat müvei
tető képzőnek, ha összevettetik a tanól párjával. Különösen, mint
hogy elég bőven voltak ilyen passivumok is yndoltatik EhrC. 48. 
ezeseiultetett EhrC. 38. (vö. a Nádor, codexből Zoltványi NyK. XIX. 
25.), a mely szintén a müveitető igéből származik. Müveitető is pl. 
kerültet circumduco : Ezokaért az isten kerultete a népet a puszta 
által való utón (Helt: Bibi. I. Hh. 4.). Az megnevezett latort 
kerültesse nagyságod kezemhez (MonOkm. XXIII. 118.). 

Miután így századokon át megerősödött a -tat mint egységes 
képző, megmaradhatott még továbbra is, midőn már tanojt-ból 
tanít leve. így is érthető volna, mért ejtetik ez időtől fogva hosszú 
í-vel: taníttat, és bizonyos, hogy e kiejtést részben ez az analógia 
is okozta. 

Noha van más oka is. Már a régi nyelv és a népnyelv általá
ban ma is hosszú í-vel ejti a puszta képzőtelen -ít véget is, különösen 
két magánhangzó között; tehát tanittom. Most már lehetséges, hogy 
a régi ojt'böl itt lett, olyformán, hogy a j hatása miatt az o>i lett, 
míg a kiveszett j miatt a í pótlólag megnyúlt; s ekkor tanittom 
volna az eredeti, tanítom pedig ugy származott volna, hogy a 
mássalhangzó-rövidülés a megelőző magánhangzó megnyújtásával 
keres vala magának kárpótlást. 

De mivel a váltakozó alakok: -ojt>ejt>ét>ít; valószínűbb, 
hogy az egész oj vált é, í hangzóvá, úgy hogy tanítom (rövid más
salhangzóval) az eredetibb, és ebből lett utóbb (hosszú mássalhang
zóval) tanittom. Noha a nyelvemlékek írásmódja ez utóbbi kiejtés 
régisége mellett tanúskodik. 

Föltéve tehát, hogy etymologiailag tanítom az eredeti, akkor a 
hosszú mássalhangzós kiejtésnek nem lehet más oka, mint meg
fordítva a mássalhangzó pótló nyújtása, miután a hosszú í rövidre 
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változott. Egészen hasonló példa volna a székely ritta: rajta, a 
mely szintén rejta, rétah. fejlődött (vö. töllünk, fullad sa hozzávaló 
magyarázatot Nyr. XXII. 357.). S tulajdonképpen a magánhangzó 
idömértéke ez által meg se változik. Ugyanis «ha két magánhangzó 
közt két mássalhangzó van, az elsőt mindig az első szótaghoz 
vonjuk, akár tartozik oda eredetileg, akár nem» mondja Simonyi 
MNy. II. 13. S ehhez ugyanott a jegyzetben igen érdekes és értékes 
megjegyzést fűz : «Ilyenkor az első szótag ((helyzeténél fogva hosszú*, 
akár hosszú a magánhangzója természeténél fogva», akár nem. 
A szótagzáró mássalhangzóhoz szükséges idő a rövid magánhang
zóéhoz adva megnyújtja a szótagot.» 

Szóval a taníttat z-je csak oly hosszú, mint volna a tanítat-é. 

5. §. A -tat képző jelentése és elterjedésének okai. — 
Igék fajtái. 

Miután láttuk, miként támadt az új -tat képző, vizsgáljuk 
meg elterjedését s jelentését. Voltaképen jelentésének köszönheti 
nagy elterjedését. Ugyanis valamennyi társa közt ő maradt meg 
egyedül élő s valódi müveitető képzőnek. (Körösi, Nyr. IX. 305.) 

Czélunk megköveteli, hogy röviden szóljunk a cselekvő s 
szenvedő igék jelentéséről. 

1. Az alanyhoz viszonyítva, a cselekvés vagy az alanyból indul 
ki, vagy reá hat. 

Egyiket a c s e l e k v ő , másikat a s z e n v e d ő ige jelenti (vö. 
Simonyi, MNy. II. 121.) 

A cselekvésnek azonban valami végpontja is van, a melyre 
kihat, tehát az alany mellett tárgya is. Ilyen jelentésűek az átható 
igék. Értelmükhöz tehát két közvető fűződik: A, a mi teszi, b, a 
mire áthat a cselekvés. Nem külömbözik a szenvedő ige e tekintetben 
a cselekvő átható igétől, mert ott is van két közvetője a cselek
vésnek, csakhogy a cselekvő általános, egy ismeretlen X, az alany 
pedig az, a melyre a cselekvő áthat. Tehát csak formai a kettő 
között a külömbség, különösen akkor, ha a cselekvőt is megnevez
zük pl. tőled veretik. 

A cselekvést, mely közvetlenül magára az alanyra hat vissza, 
a v i s s z a h a t ó ige fejezi ki. 

A szenvedő igének a tárgya szintén nem más, mint az igén 
kifejezett alany; ennyiben tehát megegyezik a visszaható igével. 

Azonban a szenvedő ige a cselekvést nem maga, hanem más 
által hajtatja végre, illetőleg alanya tűri, megengedi, hogy önmagán 
végrehajtsák. Ebben e 11ér a visszaható igétől, de m e g e g y e z i k 
a müveitető igével. 

Helyesen mondja azért Szinnyei (Nyr. XXI. 105.), hogy a 
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szenvedő ige a müveitetőnek a rejiexivuma. Alakja í-at-ik, -tat-ik) 
ugyanezt bizonyítja. 

2. A t n e m h a t ó az olyan ige, mely a cselekvőben meg
maradó, másra nem ható cselekvést jelent. Ilyenek szorosan véve 
csak olyan igék, melyek a) egyforma állapotot, b) változást jelen
tenek. Pl. állapotot jelentők: csörög, forog, kong, ég, lógg, nyugszik, 
tapad, halad, vigad (s mind a d végűek) ül, jár. Változást jelen
tenek, azaz olyan cselekvést, melynek egy változott állapot az ered
ménye, pl. romlik, bomlik, omlik, oszlik ; szépül s majdnem mind 
az úl végűek. Mindezek jelentéséhez csak egy közvető képzete 
fűződik, tudniilik a cselekvő A ; legfölebb még abban külömböznek 
egymástól, hogy az a pontbeliekhez gyakran még a tér képzete is 
hozzácsatlakozik, a mely a b pontbelieknél hiányzik. Ez a tér 
gyakran egyenes objectummal van kifejezve, pl. m e g j á r j a a 
v á r o s t ; m e g á l l j a a h e l y é t ; s a tér helyettesítője is pl. 
m e g ü l i a 1 o v a t. Igekötő nélkül is pl. a z e r d ő t l a k j a Fal. 
NemE. 55. M e d r é t n e m ü l t e s á r , v i z é t n e m s z á l l t a 
s z e n n y Tompa I. 107. S z é c h e n y i h i r é t r a g y o g j a m i n 
d e n Ar. I. 377. F u t k o s n i p á l y á m s z ű k k ö r é t Ár. I. 398. 
Vagy esetleg belső objectum pl. tánczot jár, bolondját járja, s még 
egyéb esetek. 

Már ebből is látható, hogy nem mondhatók t ö k é l e t e s e n 
á t n e m h a t ó k n a k az olyan igék, melyek ha nem is állhatnak 
direkt tárgygyal, mindamellett az állandó határozók (mint azelőtt 
mondták: indirekt objectum), a melyek őket kisérik, bizonyítják s 
mutatják, hogy a jelentettük cselekvés az alanyból más tárgyra 
is kihat pl. kaczag, kesereg valamin. Mely tárgyesettel is állhat 
pl. Kaczagtam e beszédet Tompa I. 88. Veled kesergik azt Ar. 
I. 366. Elestét keservesen síja Gyöngy. KJ. 56. (Vö. a sirat fejte
getését.) 

Az effajta igék tehát á t m e n e t e t k é p e z n e k az á t h a 
t o k s á t n e m h a t ó k között. Vagyis volna az átható s atnem
ható igének is két-kétféle árnyalata; egyik a tökéletes, másik a 
tökéletlen. Ez utóbbiak közbül esnek a másik két szélsőség közt. 

3. Mindezen igék k ö z v e t l e n cselekvést fejeznek ki (a szen
vedőt részben kivéve). Az az ige, mely közvetett cselekvést fejez ki, 
a müvei tető ige. A legtökéletesebb akkor, ha az általa jelentett köz
vetett cselekvésnek tárgya is van. Tehát három közvetőnk van 
üyenkor: A az alany, mely megindítja a cselekvést, B a második 
alany, mely végrehajtja, G a tárgy, mely szenvedi. Ezek a) a töké
letes műveltető igék. 

Ilyen tökéletes müveitető igét csak tökéletes átható igéből 
lehet alkotni pl. ásat, bontat. A müveitető képző szerepe az, hogy 
a cselekvés közvetőinek számát egygyel megszaporítja. Egyúttal az. 
is látható, hogy a B alany", tudniillik a melyik a cselekvést végre-
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hajtja, psychologiai tárgy voltaképpen, mert az A alany cselekvé
sének hatása alatt áll. 

Tehát egész pontosan szólva, azt mondván ásatok, én magam 
vagyok a cselekvő alany. Az a ki ássa, hozzám viszonyítva már 
objeclum,; s az Ő cselekvésének ismét van egy objectuma, t. i. az a 
mit ás. ÍJgy hogy a müveitető ige jelent oly cselekvést, mely kiin
dulva A alanyból két tárgyra hat : a az elsőrendű b a másodrendű 
objectum. Ilyen pl. eteti, itatja a gyereket, a mikor két tárgy van : a 
gyerek, meg a mit megeszik, (vő. Barbarics Nyr. XX. 349.) 

b) Tökéletlen müveitető igék származnak a tökéletlen átható 
igékből. 

Kaczagtatom, ríkatom, biztatom, fényietem müveitető igék 
például azt jelentik, hogy A alany okozza, hogy B kaczagjon, 
ríjjon stl). Oda van gondolva vagy mondva, hogy ram vagy miért, 
az u. n. indirekt objektum, pl. F e l f é n l e t i ő n a p i a t i o k r a 
es g o n o z o k r a : solem suum oriri facit MünchC. 22. Itt már 
világosabban látható, hogy a második alany tulajdonképpen az 
elsőnek az objectuma. 

Annak érezzük különösen akkor, valahányszor abszolúte hasz
náljuk az igét, azaz úgy, hogy nem teszszük ki állandó határozóját, 
pl. Kynel^hogy feelelmet lattá wolna, e w t h h y z t a t w a n ymezt 
monda. (ErsC. 468.). Nagy kín a szerelem, sanyargat az engem, 
. t s u k 1 a t a szerelem. (Phil. FI. 33.) F i n l e s s e d az te színedet; 
(Szék: Zsolt. 83.) 

Az igét ilyen esetekben egészen áthatónak érezzük. 
Szintilyen müveitető igék azok, melyek az állapotot jelentő 

átnemható igékből származnak. A müveitető képző által még egy 
közvető járul az ige fogalmához, még pedig egy új tárgy (B alany), 
melyre a cselekvés első sorban kihat. Mint láttuk, úgy kell ezt 
érteni, hogy A alany miatt B kénytelen valamit megtenni; — itt 
kénytelen valami állapotba jutni; üi-tetem tehát azt jelenti, hogy én 
őt ülő állapotba juttatom, hozom, vagy hogy miattam ül, (A eszközli, 
hogy B üljön, mondja Sim.); zörgetek, hogy én általam zörög az 
ajtó; ragasztok, hogy általam ragad a papiros stb. 

Nevezzük ezeket az előbbiekkel együtt talán késztető igéknek 
(factitivum; efficere, ut aliquid fiat; Barbaricsnál i. h. álmüveltető). 

Könnyű észrevenni, hogy ezeket áthatóknak is lehet tekin
tetni ; ez csak a felfogástól s a mondat tartalmától függ pl. F á k a t 
ü l t e t ; a g y e r e k e t az a s z t a l h o z ü l t e t i vö. m e g e t e t i . 
Ilyenek még pl. állat, szállat, váslat stb. 

Megjegyezzük még, anélkül, hogy a kérdés bővebb fejtegeté
sébe bocsátkoznánk, hogy a müveitető ige cselekvésének az A alany 
csak megindítója, de nem mindig közvetlen okozója, tétetője. Külö
nösen áll ez a késztető igékről pl. biztatja: mondja hogy bizzék | 
altatja: segíti rá, hogy elaludjék | csúsztatja: megindítja, megkezdi 
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a csúszást | gyóntatja: közbenjár, hogy gyónhasson | elbúcsúztatja: 
átveszi, hogy bucsut mondjon. 

Néhány érdekesebb példa: 
Borjúztál: Az vrnac szava boriusztatá az nöstin szarvasokat (Szék ; 

Zsolt. 26.). Bolondoztál: bolondot tétet vele, pl. Kínozza az ifjakat, de 
Salamont vénségében bolondoztatta (Pázmán. Préd. 342.). BölcsŐztet: in 
cunis detineo pl. Istállóba kellé térni, jászolba kellé bölcsőztetni szent 
fiát (Pázm. Préd. 1 273.) Szikráztat (vö. szikrázol): A vadászok tűz-kö-
veket szoktak magokkal hordani és a farkast meglátván azt (t. i. a tűz
követ) szokták tűzzel szikráztatni (Misk: VKert. 180.) Az ütés szikráz-
tattya a hideg követ, a metszés gyümöítsözteti a szőlőt (Pázm. Préd. 686.) 
Ugyancsak bujtatta ám kendbe az ördögöt (Vas G.) Mennykővel üttet 
pipát, taplót agyon (Tompa), azaz mondja kívánja. — Ki elhaganga ő 
feleségét,J az paráználkottat't'a őtet (Münch C. 22.) a. a. alkalmat szol
gáltat neki reá vö. Barbarics i. h. 

A közetlen eszközlés, tétetés, parancsolás egyre egyre lazul, 
míg végre csak amolyan általános, pontosan meg sem határozható 
közbenjárássáválik,pl.Mindent j o l t ő t , s i k e t t e k k e l h a l l a 
t o t es n é m á k k a l z o l l a t o t DöbrC. 367. Nem csuda, ha az 
ilyenek egyszerűen áthatókká válnak vö. Ez fól é p ü l t b i r o 
d a l m a t s z o l l a t t y a a z p a p a EsztT. lg. Any. 495. O l y 
n y e l v e k e n s z ó l t a t á ő k e t Tel: Evang. II. 305. s ugyanott 
II. 294. m i n t az a l é l e k s z ó l t a t v a l a ő v é l e k . vö. bök-
tetni: pálczát úgy hajítani el, hogy az mindenkor végére, vagy 
hegyére esve forduljon TSz. 

A tétetést, müveltetést különösen könnyen tevésnek gondoljuk 
az ilyen igéknél, minő zörget, csönget, szivárogtat, éget, mivel a 
zörgést stb. úgy is felfoghatjuk, hogy keletkezésük nem az illető 
tárgytól függ. Legalább úgy gondoljuk, mivel nem fűződik hozzájuk 
a tér képzete. Hogy ez a magyarázat helyes, bizonyítja ültet, állat 
stb., melyeket késztetőknek fogunk fel, ha a tért is hozzá gondoljuk, 
melyben a cselekvés végbemegy, anélkül pedig szintén csak átha-
tóknak.*) 

Emeljük ki tehát ujolag, mivel még szükségünk lesz rá, hogy 
az á t h a t ó s a k é s z t e t ő i g é k k ö z ö t t n a g y o n c s e 
k é l y s g y a k r a n e l m o s ó d ó a h a t á r v o n a l . 

c) Végre a változást jelentő s legtökéletesebb átnemható igék
ből a müveitető képző tökéletes áthatót képez. 

*) Talán ez is egyik oka — tudniillik az," hogy az átható s késztető 
jelentés közt oly csekély a határvonal, — hogy van sok ige, mely pontos 
értelmi különbség nélkül müveitető képzővel s anélkül vegyest használtatik. 
Lehr említ néhányat Toldi 346. mint leczkéz-tet, hdtrdl-tat, koczkdz-tat, vdl-
toz-tat, kettó'z-tet, alkalmaz-tat, akadályoz-tat, öltöz-tet pl. L é p t e i t a k i r á l y 
k e t t ő z t e t i g y o r s a n : K e t t ő z d a 1 é p é s e k e t. (Vö. kettőzik a szeme.)> 
Ezekről más helyt bővebben szólunk. 
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Mert a müveitető képző szerepe az, hogy az ige cselekvésének 
objektumot juttasson. A változást tehát, melyet az ilyen igék jelen
tenek, már többé nem az alany szenvedi, mint előbb, míg egyedül 
ő volt a cselekvés közletője. Most a cselekvésnek új közletője szen
vedi a változást, melyet a régi alany rajta végrehajt. Például bomlik 
alatt azt értem, hogy magán az alanyon megy végbe a bomlás; — 
bont alatt, hogy ugyanazon változás az alany által történik, de más 
valamin megy végbe. Nem az alany jut, hanem ő juttat mást vala
melyes állapotba. 

Ilyen ige sok van a fent elsorolt -t képzós müveitető igék 
között, s ide tartoznak fölös számmal (különösen a denominativ) 
-úl > -ít végűek. 

Megjegyzendő, a mi külömben nem is méltó, hogy különösen 
kiemeltessék, hogy van sok -t képzős müveitető ige, mely állapot
jelentő átnemható ige származéka, pl. olt, márt, készt, ázt, gyónt, 
magaszt stb. Ezek, mint késztető igék, szerepelhetnek mint áthatok 
is, s továbbképezve mint müveitetők, pl. oltat, martat. Viszont 
inkább a müveitető igékével egyezhetik a jelentésük, a mint fönt 
bővebben bizonyítottuk. Az ilyeneknek a továbbképzés által néni 
változik a jelentésük pl. áztat, gyóntat, késztet, magasztat. Tehát 
nem a jelentés kedvéért bővült képzőjük, hanem a mint föltehető, 
pusztán az alaki megegyezés érdekében, tehát analógiából. 

Bebizonyult tehát eddigelé, hogy az egyszerű müveitető képző 
(-t, -at) szerepe csak annyi, hogy az ige c s e l e k v é s é n e k köz 
v e t ő i t egy g y e i , m é g p e d i g az o b j e k t u m m a l m e g 
s z a p o r í t j a , így válnak az átnemhatókból átható s késztető': az 
áthatókból műveltető igék. 

Csak v é l e t l e n s é g , hogy ez a szerep a -t s az -at között 
megoszlott, s oka csak a kiejtésbeli külömbségen alapszik. Azon 
igékhez, melyek egy mássalhangzón végződtek, a puszta -t járult. 
Pontosabban szólva azon igékhez, melyek j (ide sorolandók a 
íawo/'-í-félék is), l, (m) n, r, sz, z (és részben, a melyek v) mással
hangzón végződnek.*) 

Talán még ennél is helyesebben szólnánk, azt mondván, hogy 
az ilyen tövű igék a -t előtt tővégi magánhangzójukat elejtették. 
Adatunk erre közetlenül nincs; de hasonló jelenséget lehet tapasz
talni a névragozásban, vö. halal(u)t, bin(ü)t, var(a)t, rész(e)t, 
azt: ozut (Simonyi: Szótők 22.). (Igaz, hogy viszont: oüntek GömC. 
39. esztek: eszetek DöbrC. 144. bajtok KatLeg. 2266.) Az igerago
zásból megemlíthető, hogy jelent, emelt, tört ért a régi nyelvben 
még: jelenett, emeleti stb. (Simonyi: MNyelv. 11.54. Imre 98. 103.) 
A népnyelvben egyes vidékeken még most is így beszélnek, pl. gyű-
lett, nyulait: gyűlt, nyúlt. Nyr. XXII. 410. Az úgynevezett hang-

^ A kivételeket később bővebben tárgyaljuk. 
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ugrató igék is a régi nyelvben állandóan megtartották a perfectumi 
képző előtt a tövéghangzót, pl. söprött, érdemlett, eltekozlott, s ezek 
is r, l végűek (vö. Zolnai, Nyr. XIV. 303.). A mai veszt régen veszet; 
fest >feset volt. 

Ezen eljárást nevezhetnők a t simulásának folyékony (s rész ben 
a sziszegő) mássalhangzókhoz.*) Ennek tulajdonítható talán az ilyen 
külömbség a kiejtésben: vájt, állt. hullt,ment, (régi nyelvből: jut-
tak, nyitta, kötte Imre 103.); kért, kést, részt>vágott, hajtott, szabott, 
kapott, adott, bukott; •— de vö. csúszott, fázott. 

Hasonló a kiejtés ezekben: mentén, folytán, jártomban, kelte, 
éltében, vesztére stb. 

A rokon nyelvek közül a finnben szintén megvan a -í-nek 
ezen simulása pl. névszókon a partitivusban pl. huole: huolta; 
piene : pientá ; vére: vertei; toise : toista ; ezenfelül t végűeken pl. 
vete: vetta. Az infinitivusban pl. tide: tulta; mene: menta; pure: purta; 
pcse: pestéi; hivat: hivatta s szintúgy a te képzős gerundiumokban. 

Másik szabályunk a következő : 
A z o n i g é k h e z , m e l y e k k é t m á s s a l h a n g z ó n 

v é g z ő d t e k , a m ü v e i t e t ő - a í k é p z ő j á r u l t . Illetőleg meg
maradt ezeknek a t előtt tő végi hangzójuk, vagyis nem simult a t, 
mivel mássalhangzók torlódása támadt volna. 

Nem simul a t a k, g ; p,b hangzókhoz se, és r é s z b e n ez az 
oka, hogy az ilyen tövű igék is -at képzővel alkotják a müveitetőt. 

Később a -tat lett az élő müveitető képző. De ez is csak az egy 
mássalhangzós tövű igéken hódított, amint a következő változatok 
bizonyítják. 

Ugyanis valamint mondják söpört^ söprött szintúgy söpret> 
söpörtél, ugrat>ugortat, tiprat>tiportat. Hasonlók: kinzat SándC. 
27. > kínoztat, kárumlattatik BMK. I. 345. > káromoltatik, rab
lat KMK. II. 18. > raboltat, késlet > késleltet, feslet-ik BécsiC. 
141. > feseltél Illy. Pred. I. 449. oszlat ÉrsC. 201& > oszoltál Pázm. 
Préd. 176. taglat KMNy. II. 278. > tagoltat Pázm. Kai. 450. vö. 
még tündöklet Csúzi Síp. 727. > tündököltet Thaly Adal. II. 144., 
villongat > villogtat. Jegyezzük meg itt is, hogy -at mindenütt a 
régibb alak, tehát a régibb képző is. 

Történt aztán még az is, hogy az eredeti igék közül, a melyek 
tudniillik a magyar nyelv ugor öröksége, az egy mássalhangzós (l, 
(m) n, r, szj igetövek legjava részt átnemhatók valának, míg a két 
mássalhangzós tövek áthatok. Ezek kapták az -at képzőt s lettek 
müveltetökké (s késztetökké); amazok a -t képzőt s váltak álhatókká. 

*) A j tövűekhez természetesen szintén -í járul, mert ezek voltakép 
magánhangzós tövűek, mivel a j megelőző magánhangzóval diftongust alkot. 
Ugyanezt mondhatni a v tövűekről, valahányszor a v a megelőző magán
hangzóba beleolvad. 
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Hogy pedig ez nagyon réges-régen történt, sok egyeben 
kivül még az is bizonyítja, hogy ez a két képző csak egytagú (ill. 
kéttagú) igékhez járul, továbbá hogy mind a kettő ma már elavult 
vö. Budenz Nyr. 1 9. Körösi Nyr, XI. 306. 

Elavultak pedig annyiban, hogy most már nem képeznek új 
igéket. Történt pedig ez azért, mert a -t szerepét átvették a -jt, -ít, 
-szt. Emezekről már szóltunk, s a -jt-vől is kimutattunk számos ana
logikus képzést. Megmaradt ezen -jt egységes képzőnek a tano-l : 
>tano-jt-íé\e igékben, a melyeket támogattak &gyú-l >gyu-jt félék.*) 

Az -at szerepét meg a kombinált -tat keletkezését már fönt 
kifejtettük. Képez, valamint az -at, müveitető s késztető igéket egy
aránt — tökéletes áthatókat nem. 

Származásának megfelelöleg természetesen legkivált aj, ti, l, 
mi, n, r. sz, t tövüeken terjedt el. 

Ilyenek: 

Bujtat,fájtat,óhajtat, (Mik: Mul.N. 310) felejtet? tojtat.ujtat || csinál
hat, hireítet, heréltet, gyűlöltet, gyültet (Gyöngy D. MV.), foglaltat, feleltet, 
vemeltet, éltet, duczoltat, csápeltet, ítéltet, udvaroltat (udvartat Tim. 271.), 
kináltat, loholtat, műveltet, neveltet, patkoltat, perseltet, részeltet, sar-
•czoltat, terheltet, utáltat (Fal. Mk. 402), vagdaltat, viseltet, (Szék: Krón. 
137.) kazal tat, becsültet, kóstoltat, költet, hódoltat, gyengéltet (verwöh-
nen), erőltet, békéltet, áltat seduco (vö. elált: Mind a királyt, mind az 
•urakat eláltá Kelt: Krón, 92.), áméltat, hökköltet, koplaltat, legeltet, le
heltet (SzD. MVir. 108), szolgáltat, hazudtoltat (vö. hazuttat: mentiri 
tfacio, lügen strafen) részeltet, sajnáltat MA. Scult. 27., társoltat Balásfi 
267. elváltat: permuto, megváltat: ablösen lassen ; — altat, megnyugol-
tat (Thaly: Törtk. 65) || csíszamtat: incito, emtet, (vö. emlet. emlél, em
iéltet), iramtat, villamtat (villamtassad wyllamasydat KesztC. 395.) || 
"büntet (vö. bünhet, bünhöt Bécsi C. 230 úgy látszik régibb : bünöl Fal-) 
"bántat Marg L. 33. LevT. I. 71. (nem verletzen machen mint a NySz. 
,értelmezi, hanem csak: bánt) fogantat-ik, gyóntat, kentet (kéntat), ki-
vántat ( n y a v a l y á k n a k n e h é z é s s o k v o l t a u t á l t a s s a m e g 
v e l ü n k e v i l á g o t é s k i v á n t a s s a az ö r ö k é l e t e t Tel: Evang. 
II . 145. vö. Ne k é v á n t a s d a s z e g é n y t Nyr. I. 466.), lobbantat Fal. 
Vers. 882 (a. m. lobbant vö. lobbaszt) elmentet ( E l m e n t e t l e k t ű t ő -
k e t : migrare vos facio Bécsi C. 221. vö. finn lahettá —), ontat, pihentet, 
üzentet, tüntet: verándern, (v. ö. E l v á l t o z t a t t y a s z i n é t é s vi
l á g o s á n g y á l l á t ű n i k Pázm. Préd. 845) || értet (yizzel tövét nem 
értetik Szentm: I. Fiu 3.), facsartat, csavartat, fértet Esdy C. 563b gya-
..kortat-ik Ker: Préd. 479, (fartat, firtat ?) Ígértet (igyirtetik Illy : Kr. Elet 

*) Viszont gyút, gyűl, nyút, dűt Nyr. XV, 213. tán azért vesztették el 
a j-t, mert a gyú-l stb.-liez alkalmazkodtak. így alkalmazkodik az -ít végű 
párjához gyógyít Nyr. I. 375. s a NádorC.-ben diéuil, megfenősil, erősil stb. 
vö. ugyanott megtiztul, ehabadul NyK. XIX. 26. s valószínűleg az átnem-
ható -fii, -ül hatása mutatkozik a régi út űt végű műveltető igéken (1. pél-
•dákat: Imre 130. vö. Simonyi Nyr. XIV. 30.) 

NYELVT0D. KÖZLEMÉNYEK. XXIV. 13 
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526) ismertet, kevertet Peer C. 121 kisértet, söpörtet, takartat, tűrtet: 
coerceo, vakartatik Döbr. C. 517, zavartat vö. felzúrat NySz. 

Nevezetes, hogy sok r tövű ige, melyek képzése nem világos, 
sőt megegyezik néha a névszói alakkal pl. habar, kapar, tér MUgSzt. 
fölös ít képzővel van ellátva, minők csikorít: csikorog, csikorgat 
(csikar torquet SzD. csikart a lábával, harapott a szája Tompa III. 
77.),facsar, csavar, habar, hever, kapar, kever, mer (schöpfen),pödör 
(a NySz.-ban nincs meg pödörít). takar, teker, tér, zavar s az egy 
kever kivételével müveitető formájuk -tat, -at képzővel nem talál
ható a NySz.-ban vö. akar, mer: audet, forr-al, forraszt. Sőt néme
lyik közülük jó régi mint pl. csavarít Póldk. 51. keverít ÉrdyC. 339. 
tekerít Pesti Fab. 766. takarít Jord. Érdy. ÉrsC. zavarít DebrC. 103. 

Ezekről más helyt bővebben szólunk; de talán föl lehetne 
vetni egy más vélelmet is. Kétségtelen, hogy ezen igék közt van
nak olyanok is, a melyeket Budenz UgAl. 461. «lappangó 
igésítés»-nek nevez, t. i. egy alakjuk volt mint igének s név
szónak, a minő pl. még most is zavar. Továbbá, mint látjuk, -ít 
képzővel némelyek már rég megvannak, és pl. zavarít a NySz. 
tanúsága szerint régibb mint zavar; viszont kaparít a régi nyelvben 
inkább el van terjedve mint kapar. Valamennyinek megvan -odik 
képzős párja is. Mindezen adatokból talán lehetne azt következtetni,, 
hogy a névszótól való külömböztetés kedveért kapta egyik-másik 
közülök az átható -ít s átnemható -odik képzőt, a mi egyúttal arra 
is szolgálhatott volna, hogy a határozatlan igei jelentést pontosan 
megoszlassa. Ha pedig ez akár csak egy-kettőn keletkezett volna is-
eleve, könnyen elterjedhetett valamennyin, a melyek rokon vég-
zetüek s jelentésűek valának. Ez az okoskodás nem bontja meg, sőt 
inkább megerősíti azt, a mit ugyanezen jelenségről más helyt ki
fejtettünk, 

A z tövüek igen nagy számúak olyan igékből, melyek a gya-
koritó z képzővel bővültek: 

Áldoztat, botránkoztat, biztat, csiklandoz tat, csúsztat, érkeztet 
(Erews yteletnek kemensegere erkewztety ötét zúkség Ers C. 576), férkez-
t e t ( F é r k e z t e t t é c m a g o k a t a z t e l á b a i d h o z Kár. Bibi. 1.190) 
fűtoztet: erwármen, gyaláztat, irtóztat (Mégis i r t ó z t a t o d a sze
g é n y b a r á t o k a t Czegl. MM. 205), kárhoztat: condemno (vö. kárhot: 
damnum infero. M y t h a z n a a l e m b e r n e k e z v y l a g o t kőwe-
t h n y , h a az ew l e l k e e n e k k a r h o t ve l e Erdy C. 458), kivánkoztat 
(vö. kívántat), költöztet, kötöztet, lövöldözfcet, magasztat (vö. magaszt, 
magasztal), egybe-nó'sztet, nyújtóztat, oldoztat, osztoztat, szivárkoztat, 
tudakoztat, türtőztet: coerceo, contineo (vö. türkőztet Illy: Sz. Elet I, 
97 türkőzik Forró : Curt. 249), ütköztet: illido, ugrándoztat (Ő k e t e g y 
l á b i g a Saj óba u g r á n do z t a t j ák Bumy: Mon H. I. 62) úsztat, 
változtat, el-vesztet ( E l v e s z t e t é sok m o n o s t o r i n k a t BMK. 
II. 20) vigyáztat stb. 
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Igen sok idevaló denominalis ige van, a melyekből csak muta
tónak akarunk idézni néhánya t : 

alakoztat, fertőztet, figyelmeztet, gyökereztet ( A z t s z ü v é h e z 
t s a t l o t t a , s z e r e l m é b e n g y ö k e r e z t e t t e Pázm. Pród 164.) 
gyümölcsöztet: befruchten (Pázm. Préd. 53.) haboztat, hármaztat: trip-
lico, fölhólyagoztat: blasen machen, megkülönöztet: distinguo, kony-
háztat: verköstigen, koczkáztat, szikráztat (Az ü t é s s z i k r á z t a t t y a 
a h i d e g k ö v e t Pázm. Préd. 686.), távoztat: removeo, averto (vö. 
e l t á v o z t a t : aufugio ÉrsC. 8.) stb. (ide való-e : kopároztat: hunger 
leiden lassen vö. kopározik fame premor, vagy összefügg koplal igével ?) 

t, d tövűek: 

a l a k o s k o d t a t ( B o l o n d o k a t t a r t a n a c , a l a k o s k o t t a t n a c 
mimos actitant, gaukeln lassen Prág. Serk. 956. vö. alakostat (aNySz-ban 
kérdőjellel) a. m. bolonddá tesz, bolondnak, alakosnak mutat : Levegő 
egec betegesetnek, az élet fői puffaszt, —- böitölesec ősztöueretnec, 
c h u f s a g a l a k o s t a t Pécsi: Ágost. 156. vö. alakozik: gaukeln, 
alakos : histrio, ludio. Ilyen jelentésű bolondoztat: Kinozza az ifiakat, de 
S a l a m o n t v é n s é g é b e n b o l o n d o z t a t t a Pázm. Préd. 342.), 
megalkodtat, versöhnen, elfeledtet, fizettet, futtat, gyönyörködtet, meg-
hervadtat vö. hervaszt, hivalkodtat: müssig lassen ( F e g y v e r ü n k e t 
h ü v e l y é b e n e m h i v a l k o d t a t n ó k Szál : Krón. 427.), imádtat 
(Keery vala ewtet, hogy y m a d n a e s y m a t t a t n a a z ew f f y a -
e r t ErdyC. 519. b.) juttat (vö. juttaszt), játszodtat: verspotten, betrügen 
köttet, kilombattat: hinauswerfen lassen (változata lobbant vö. A h a j o-
b u l a t e n g e r b e n l o b b a n t á k Tyúk : Józs. 418. A r g u m e n t u-
m o d a t s z e m e d k ó z i b e n l o b b o n t y a Matkó: BCsák. 97. V a k 
m ó d o n a m a g á t u l á s o t t v e r e m b e n l o b b a n a Kereszt: 
Fel. Ker. Előb. 11. vö. lobog lebeg MUgSzt. Nyr. XXII. 433.), mettet, 
munkálkodtat ( G - ő t ö r u e n m u n k a i k o t t a t a v a l a a z ö t e s 
t e t TelC. 51.), kiokádtat, repeskedtet; facio volitare, riadtat vö. riaszt, 
siettet, szegődtet (Fal. NE. 86.), meg-tagadtat, tapodtat (Az á l t a l 
m e n ő e m b e r e k k e l t a p o d t a t t a m a g á t MA: SB. 310.) tettet, 
te te t ; ostendo, tengettet: náhren, töpörödtet: runzelig machen (Pázni. 
Préd. 1134.), vettet, ügettet, üttet, viszkettet stb. 

v tövűek : 

étet (etet), itat, futat (fujtat), hitet, létet, lőtet, rótat (nem : rovat)r 
szítat, szőtet, tétet, vitat, vitet, vétet (vétet). 

Némelyik ezek közül ma -at képzős: fúvat, lövet, rovat, szivat, 
vívat, de ez mind ujabb képződés. A r é g i b b egyúttal az e r e d é -
t i b b alak is, úgy hogy az egyszerűbb -t képzős alakok, követve az 
általános nyelvszokást, még egyszer megkapták a müveitető képzőt 
vö. gyóntat, áztat. Bizonyság erre nézve ét: esus, ít: potus, továbbá 
tétel, vitel; szítat-hoz még megvan szít pl. t ü z e t s z í t . — E z 
az értelme abból a szólásmódból keletkezhetett: A fúvóval tüzet 
szít, azaz a fúvó szívja, húzza, éleszti a tüzet vö. A z f ú v ó 

13* 



196 SZILASI MÓKICZ. 

g é g é j e k ö r ü l s z í t ez t ü z e t Gyöngy: KJ. 50. (Simonyi Nyr. 
VII. 1. momentán -t képzőnek mondja). Bizonysága végül hűt, süt. 
Eltérő: avat > avik, melyet nem tudok megmagyarázni. Hívat 
mellett van ugyan hivtat is (hywtattatyk EhrC. 61.), de ez nem 
sokat nyom a latban. Eredetibb a hivat, s ezt meg is lehet érteni, 
mivel hív- megegyezik a finn kaipaa- igével, tehát az í egy diftongus 
maradványa. Annyi tehát, mintha két mássalhangzón végződnék. 
Valamint avat igét a MUgSzt. az al- tőhöz sorolja, úgyszintén a 
követ-et *kölet-böi magyarázza; ez utóbbi mellett általános költ (vö. 
kőtt tészta; de ismeretes a kövesztett is, Nyr. XVII. 27. 131, 404. 
hasonló jelentésben. A kérdést nem tudom eldönteni, de a fenti 
magyarázatot szintén nem birom elfogadni. 

Érdekes változatosságot tüntetnek fel némely v képzős igék, 
vagyis mássalhangzós+z? végűek. Alszik tiszta tövéből van olt, 
aztán altat; a v átváltozásával alut, aztán alutat, aluttat (nem 
inkább így mint: alud-tat, tudniillik, hogy a hosszú t csupán pótló 
nyújtás volna *aluvtat helyett?); szintúgy az alkv- tőből alkot, 
alkottat; — esküt, esket mellett esküttet, esköttet, ma már eskettet, 
mintha -et+tet volna a képzője, s lett belőle nyilt 6-vel esket; — 
alut> altat mellé sorakozik féket > fektet pl. Hatvan napig várat 
körül fekete Ilosvai EMK. IV. 86. Tudod mikor belefekettél a budiba 
Katona Nyr. X. 137.); — nyugszik müveltetője valóságos Proteus : 
nyugot, nyugotat, nyugóltat nyugojt, nyugoszt, nyugosztal, nyugtai ; 
hasonló nyom, nyomv-ad > nyomot: calco, nyomottat: protero, 
nyomat: pressen lassen, nyomtat: pressen, nyomvaszt, nyommaszt: 
eomprimo, opprimo; máskép alakultak haragít, gyalít, de az előb
biekhez hasonló gyalat. 

Ezen sokféle alak jobbadán sokféle s külömböző jelentést is 
kapott. Pl. olt átható: altat, alut, alutat késztetők. Nyomat>nyom-
tat úgy viszonylanak egymáshoz mint féket > fektet, vagyis nyomat 
müveitető, nyomtat átható, ebből a müveitető nyomtattat. 

Viszont nyomot, nyomottat, nyomvaszt mind áthatok, de a tő
szótól (nyom) elváltozott jelentéssel (ne felejtsük, hogy ez utóbbiak 
a reflexív-intransitiv v képzővel is bővültek); ellenben nyugszik 
származékai közt nem igen van lényeges jelentésbeli különbség, az 
igaz, hogy a nyugtat kivételével majd mind elavult. Hasonló külö-
nözést még lesz alkalmunk tárgyalni. 

Meg kell még jegyeznünk, hogy a hisz >hitet, lő> ló'tet stb., 
hasonló v tövűek idővel szintén elhitették, hogy -tat a müveitető 
képzőjük, mivel egyszerű -t képzős alakjuk korán elveszett. S érde
kes, hogy ezen igék közül idővel -at képzősek lettek mindazok, a 
melyek eredeti egyszerű -t képzőjét valami továbbképzés meg nem 
őrizte. Azaz megmaradtak régi s eredetibb formájukban etet, itat, 
hitet, létet, tétet, vitet, vétet azért, mert erős védelmük valának étel, 
étek, ital, hitel, létei, tétel, tétemény, vitel vétel alakok. Ellenben meg-
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változtak fúvat, lövet, rovat, szövet, szívat, vívat, mert ezeket 
hasonló rokonság nem védelmezte. 

De ebből kiviláglik az is, hogy ez utóbbiak, ezek t. i. a melyek 
legyőzettek, hatalmas kényszerűségnek kellett hogy meghódoljanak, 
hogy elvessék a -tat véget, a mely már ekkor (a XVII. században) 
majdnem az összes müveitetőkön elterjeszkedett. 

6. §. At > tat képzők váltakozása. 

Ezen nevezetes változást a következő magyarázat kielégítőleg 
megfejtheti. Be van bizonyítva, hogy az -at képző csak olyan igék
hez járult, a melyek két mássalhangzón végződtek. Midőn azonban 
igen sok igének ezen kettős mássalhangzója egyszerűvé változott 
(pl. ás, vés, húz stb.), nem találhatott más külömbsóget a nyelvérzék, 
mint azt, hogy -at e g y t a g ú s á t h a t ó i g é k h e z (ilyeneknek 
veendők: bont s hasonlók is) j á r u l , - t a í t ö b b t a g ú a k h o z vagy 
o l y a n e g y t a g ú a k h o z , a m e l y e k á t n e m h a t ó k . Mint
hogy pedig fú, lő, ró, sző, szí, ví egytagúak s áthatok, s minthogy 
minden egyéb származókukban megvan a tővégbeli v (fúvás,fuva
lom), ellenben sehol a t (mint: étek), semmi sem akadályoz
hatta meg, hogy át ne csapjanak jelentésben' s alakra megegyező 
rokonaikhoz; szóval -at képzősek lettek. 

Hasonló váltakozást tapasztalunk az at>tat között még több 
j , l, m, n, r tövű igén, a melyeket, ha csak egy mássalhangzón vég
ződnek, jog szerint csak -tat illetne meg. De megkapják ök is az 
-at képzőt, mert á t h a t o k s e g y t a g ú a k . Némelyikről ki is 
mutathatjuk, hogy -tat képzős alakjuk a régibb, mint hoztat EhrC. 60. 
Szabács Viad. 10. így a csángóknál Nyr. III. 4 ; hozat VirgC. 45. a 
legrégibb adat | yrtata EhrC. 89. irtatván MünchC. 104. irat ÉrsC. 
448. a legrégibb adat | nyeltet: E l n y e l t e t e t h f e l d b e m y 
h a s w n k KulcsC. 103. | szóitata EhrC. 33. zoltatot DöbrC. 367. 
Tel: Evang. II. 294; szóllat csak Tel: Evang. III. 305. | vártat 
EMNy. III. 96. 97. Lev. T: I. 9. (1540-ből) vártatva, vártatván 
Münch. Virg. Dom. ÉrdyC. (Nyr. XV. 214.); várat csak Tin. 46. | 
vontat: l e g o t t a n a g é t r e l m e k r e v o n t a t i k u a l a BécsiC. 
92, k e t f o g a t n e k i k i k e l v o n t a t n i NádC. 483. de inkább 
procrastino ; vonat LevT. I. 320. (1559-ből.) Adataink szerint körül
belül egykorúak hánytat Pesti > hányat ÉrdyC; kértet BMK. II. 
335. (1546-ból) > kéret DebrC. 10. A népnyelvből ismerjük nyertet, 
törtet (törtessünk pipát) Nyr. XV. 214. Mindezeket ma általánosan 
csakis -at képzővel használják (elavult szóitat, szóllat).*) 

*) Tán nem csalódunk, ha ide vonjuk -untat igét is. Un ugyanis 
átható s most mondják is megúnatja magát, NSz. általánosabb azonban s a. 
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Találunk ezekre a fordítottját is. Bán igénknek megfelel a finn 
vaino-, tehát az n-et legalább is j előzte meg, úgy hogy két mással
hangzón végződőnek mondhatjuk. Csakhogy kétféle jelentése van : 
egyik átható bedauern, bereuen s ebből lesz bánat: A b ü n t e t é s 
n e k s a n y a r u s á g a m e g e s m é r t e t é és m e g b á n a t á 
v e l l e az ő u n d o k g o n o s s á g i t Tel: Evang. II. 143. Másik 
átnemható jelentése: curam habeo, s ekkor ikes bánik. Ennek meg
felelő bánt, bán tat: kránken, beleid igen EhrC. 94. (curam facere 
alicu i) | folyik eredetileg két mássalhangzós, de mivel átnemható 
általánosan folytat YÖ. F o l y t a t t am a b o r t k á d a k b a n Mon. 
í r ó k 27. 101. A k ő s z i k l a i s u g y a n p a t a k k a l f o ly-
t a t t y a v a l a m a g á b ó l k i az o l a y t Lép: PTük. I. ,132. még 
curro jelentésben is : A k i r á l y az u r a k h o z f o l t a t a Szék. 
Krón. 219. RMK. IV. 375. (ezen jelentésben külömben foly, folyós 
vö. k i r a l n a c f o l o y : cursores regis BécsiC. 56); de megvan 
egyik legrégibb nyelvemlékben folato vno: vacca lascivicus BécsiC. 
186. ezen jelentésben ma is általános, s equito, circumcwro érte
lemmel is Mad: Evang. 496. Jóval később támadt a beszédút foly
tatni jelentés és használat, mire ismét folyat vette át fohjtat helyett 
a fiiessen lassen értelmet | jár is kettős mássalhangzós, mégis jártat 
volt régente elterjedve, mivel átnemható, pl. S a n t a k a t h ya r -
t a c z WinklC. 280. vö. DebrC. 167. járat a NySz.-ban csak Tin. 
94. Most mind a kettőt használják; jártat késztető: járat müvei
tető igének pl. jártat az edény:ffolyat TSz. A m a l ó t a t e l ő r e 
l e j á r t a t j á k Nyr. XIII. 91. Érdekes összehasonlítani: elmentet: 
ire facio, mitto BécsiC. 195. VM.fóímentct BécsiC. 217. 221. \«ZÜ-
nik is kettős mássalhangzós; de mivel átnemható a JordC. ErsC. 
így mondja megszüntetem, valamint ma is így használjuk, noha 
még a KulcsC. Kár. Pázm. megszünetem, tehát a szabályosabb 
alakot is ismerik. A jelentésben sem mi külömbség. 

Előfordul gyó'ztetik is KatLeg. 664. NádorC. 521. ThewrC. 63. 
DebrC. 142. s Szilády szerint a Winkl.,Debr., Nádor,Érdy codexekben, 
de csak szenvedő alakban. (Figyelemre méltó AporC. 141. E r e Tv-
s e k n e k y y e k m e g g e z t e t : arcus fortium superatus est.) 

Ilyen fogtatikis: P o k o l m i á m e g n e f o g t a s s é k KMK. 
I. 267. m e g h f o g t a t o l v a l a WinklC. 247. pedig mind a kettő 
átható s egytagú. Győz a MügSzt. *gyojz, valamint üz v8jz: fog 
eredetibb *fovog, fovg. Külömben győzet, fogat a régi s mai nyelv
ben sokkal elterjedtebb. (Vö. huztatic, túrtat, tűrtet, futatic.) 

Egyébb adataink a váltakozó képzésre: birtat: juttat MTSz. 
vö. biratott \ hozzá-érteti Nyr. XIII. 191. | felfutatic NádorC. 87. vö. 

régi nyelvben kizárólagos untat. Érthető ezen alak, ha ún nem vétetik 
eredeti kettős mássalhaugzósnak, mint a MügSzt. nagyon ingatag alapon 
te.-zi. 
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fujat (Jókai Új Földesár 418. | huztatic NádorC. 194. | túrtat Nád: 
Lev. 49. túrát Matkó: BCsák. 1. | íwr/eíPázm. | untat Pázm. vö. 
Ü g y e k ö z ö t t l e u n t a t n i f i á t f ö l t ö t t s z á n d é k á r ó l 
(ArGyvI. 362.1. fent). 

Érdekes jelentésbeli különözést mutatnak: tojtat: kényeztet 
(Nyr. XV. 96) | törtet: gázlani TSz. de vö. p i p á t , k a n n á t t ö r-
t e t N y r . XV. 474. 

Említsük meg itt ülleni: feiern. Régebb ydleni, üdleni, idleni 
NySz. Még a perfectumban is: üllötte Káldi Bibi. 383. űllottéc MA. 
Scult. 12. Szenvedő (ill. müveitető) -üli et-tet vö. Az i n n e p e k 
g y o n y o r ű s e g e s s e n i l l e t t e t n e k Com: Vest. 94. Vele szem
ben ül: sédet > ül-tct, mivel egy mássalhungzós s átnemható. 

Továbbá: fájtat, a melynek kettős jelentése van : 1) schmer-
zen verúrsachen, ein leid zufügen, 2) über etwas klagen; hasonló 
fájlal (1. NySz.). A mai nyelvben még fájdít is járja klagen über 
etwas jelentésben; a régi nyelvben csak fajdal ismeretes. 

Azt tapasztaljuk a föntebbi példákon, hogy a két alak közül 
rendesen győz az egyik s elnyomja a másikat és csak szerencse, ha 
mind a kettő megmarad. Egyik a kettő közül ép oly könnyen el is 
veszhetett, sőt lehetséges az is, hogy a szabályos alak soha nem is 
létezett, hanem azonnal s elejátől fogva az analogikus lépett hasz
nálatba. 

így lehet megértem sok pusztán -at végűnek ismeretes szár
mazékot egy mássalhangzón végződő tőigéből, a melyek azonban 
áthatok s egytagúak. Ilyenek: dulat, ölet, nyalat, mulat \ fejet \ mé
ret | fonat, fenét, kenet \ szedet. 

Azonban ha azt tapasztaljuk, hogy az elavult -at tért hódít a 
•tat elől, nem lesz mit csodálkoznunk azon sem, sőt egész termé
szetesnek kell találnunk, ha megfordítva az élő -tat szorítja ki igaz 
birtokából az -at képzőt. Ezt láthatjuk az egytagú k,g tövű igéknél. 
Eredetileg mindannyian két mássalhangzón végződtek, azonfelül a 
k nem is tartozik azon mássalhangzók közé, melyhez a t hozzási
muljon, tehát kétszeres okból -at képzőt kellene fölvenniök. Csuk, 
rak, fog, dug, szeg, hág, vág, súg (bes u g a t Tört. T 2 1 . 228.) rúg 

^ . ( k i r ú g a t t a a s z e m é t Krszn., NySz. nincs) mivel áthatok -at, 
képzősek. A velük egy alakú búk-, (vö. általbukkik Vadr. 401. bukkáz 
TSz.) lak- (j ó l-l a k t a t Orczy: KöltH. 132. l a k t a t : habitare facio 
Csúzi: Tromb. 176.) szök- szók- továbbá ok- (Az l ö v é s h e z n e m 
okott Lép: PTük. 32.), nyög- (Csak a l m o t h i v e l y e z es 
s z o p h i a b e s z e d e t a v a g y m e s é t n y o g t e t Gyarm. Fel. 
294.) mivel átnemhatók -tat képzősek. Ezekhez pedig ez csak egy
s é g e s formájában járulhatott, lehet úgy, hogy kiszorította az -at 
képzőt, mivel *bukt, *szokt müveitető igéket, nem lévén meg a t simu-
lására az ok s feltétel, fel sem tételezhetünk. Sőt -at volna a termé
szetes s helyes, mint mutatja még éget, noha tőszava átnemható. 
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Mindamellett lehetséges, hogy ez azért nem követte a többi átnem-
hatók analógiáját, mivel átható értelmű is lehetett: Es annak 
wtanna meg yntec ewket hogy vylagot epghneenek ErdyC. 442 b. Az 
átható igéből származó löket, bőket alakokat nem ismeri se a NySz. 
se Krszn., se a TSz. sőt a NSzt. sem: helyettük régente lökként, bök
kent lehettek használatban vö. csök-, csökön-, csökönt; a helyettük 
divó lüktet, böktet természetesen analogikus képződmények, mert a 
NySz.-ban ismeretlenek, és sajátságos jelentésük van, a mi szintén 
ezt bizonyítja (erről alább). Rág, zúg általában nem fejlesztenek 
műveltető származékot. (Azért mondhatják az élő beszédben: m e g-
r á g a t o m v e l e d e z t a h u s t ; de ilyet akármilyen igéből szokás 
képezni pl. f ö l m á s z a t l a k m a j d a r r a a f á r a ; s világosan 
ujabb jelentésben' fejlődés). 

Még könnyebben érthetők a többtagú átnemhatók származé
kai, mint: bugyogtat, csecsegtet. (De az ilyennelhiában nem csecség-
tetem magamat RákF. Lev. V. 519.) vö. kecsegtet, köcsögtet: kényez
tet Nyr. XIV. 191. kaczagtat, lappagtat (de vö. lappogat, lappan-
gat, sőt lappangtat), levegtet,lobogtat, lotyogtat ( l o t y o g : fluito vö. 
jártatja a száját), ragyogtat Fal. UE. 366, megropogtat, rotyogtat 
( r o t y o g a t is idézve van, de példa nélkül) szivárogtat, tévelyegtet, 
villogtat (vö. villougat) stb. 

Némelyik csak ujabban cserélte föl képzőjét: csattogat Pesti; 
Fab. 80. csattogtat Gyöngy D. MV. 22. | a mai csepegtet h. a régi 
nyelvben (kivéve Nad: Kert 306) csepeget van | mindig csak kecsegét 
(vö. csecsegtet), kecsegtet ujabb | megvan mind a kettő korgat, kor-
rogat crepat: korogtat gargarizo | csupán: koezogat (koltogat) ma : 
koezogtat; teljesen hiányzik kopogat, kopogtat | egykorúak retteget 
ÉrdyC. 373. rettegtet Sztáray RMK. V. 178 ; de amaz általánosabb. 

Viszont érdekes, hogy megvan a NySz.-ban pattogat: strepit 
átható jelentésben, de nincs meg a késztető pattogtat: facit resonare 
cum strepitu (Krszn.). Ellenben megvan ropogtat: rösten, de hiány
zik ropogat, a melyet ma vegyest használnak amazzal fragorem edit 
(Krszn.) jelentéssel. Nincs meg pot'iogtat, potyogat. 

A p, b, tövűeknél ugyanazt tapasztaljuk, mint a k, g tövüeknél. 
Áthatok, tehát at képzősek: dobat, csapat, (csaptat nincs NySz.) 
kapat, (vö. kaptató) köpet (ki k ö p e t t e v é l e u t o l s ó n y á l á t 
Kónyi: HRom. 127), lopat, lépet, szabat, tépet—(eredeti kettős 
mássalhangzóval csak dub, tép) || ellenben átnemhatókból: állaptat' 
Bécsi. Münch. AporC. (állapat Komj. SztPál 423.), koptat, léptet 

Még áthatok, de többtagúak: hagyap ; csak szenvedőben van 
meg hagyaptateek WinklC. 118. hagyaptatol GyöngyC. 9. | harap 
nem fejleszt müveitető származékot («nem használtatik szenvedő
ben*) mondja a NSzt.). | Szabálytalanul tat képzős csíp;csak csíptet 
ismeretes (a NySz.-ban csak : c s í p t e t ő ) , csipet (ige) ellenben nem 
található a NySz. MA. Krszn. NSzt. TSz.-ban. Lecsipettea, mai nyelv-
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használatban a. m. l e i t a t j a . Lehr: Toldi 208. vö. b e r u g a t t á k 
Pesti Hirl. XV. 207. sz. | Szoptat (z,a p t a t ÉrsC. 331. b.) szintén: 
eltérő, de megvan mellette szopat is. Ám maga a tőige is kétkulacsos, 
mert szopik átnemható jelentésű, míg átható értelemmel iktelenül 
járatos, pl. E m l e w k k y k e t h z o p p a a k y r a y l PozsC. 45. 

Valahányszor a nyelvben bármi okból ugyanazon jelentésre 
külömböző alakok fejlődnek ki, ezek kapcsán értelemben' különö-
zés is szokott beállani. A müveitető képzőnél sincs különben. Itt: 
egyébként is már eleve az -at képző kizárólagosan tökéletes müvei
tetőket, míg a -tat késztetöket ill. áthatókat is, a -t csupán áthatókat 
képez. 

Jelentésben* különbség van pl. nyomtat > nyomat; vártat 
y-várat; vontat > vonat; hánytat > hányat; forgat > faragtat 
(MUgSzt.) folytat > folyat; fektet > fekti; jártat > járat; csat
togtat > csattogat; esepegtei > csepeget; pattogtat > pattogat; 
ropogtat > ropogat, (potyogtat > potyogat); csipet > csiptet ;> 
csapat > csaptat stb. között (vö. Szarvas Nyr. XXL .322. Lehr :< 
Toldi 208.). Hogy pedig ez nem máskép, hanem pusztán az alaki 
külömbség révén fejlődhetett, arra elég bizonyság, hogy a mini 
kimutattuk, egynéhánynak a régi nyelvben mind a két alakja egy-, 
forma jelentésű vala, vagyis egy ideig épen ellenkező értelemben 
élt mint ma az egyik képző (pl. vontat, vártat, jártat), továbbá 
hogy némelyik ma a közhasználatból teljesen kiveszett, mint pl. 
hoztat, irtat, kértet, megszünet; végre hogy hol az egyik, hol a másik 
változat pl. csaptat, csipet, pattogtat, ropogat, (jól)lakat, húztat 
Nyr. XXL 323. teljesen hiányzik. ' 

Más szempont alá tartozik vágtat > vágat stb. Van tudniillik; 
egy csapat mozgást jelentő igénk müveitető formával, de mind
amellett átnemható jelentéssel. Mintának vehető léptet. Összetétel-. 
ben föl-, elő-léptet (Az e g y ü g y ű s é g e t u t á l a t o s r o n g y b a ni 
l é p t e t i e l ő . Fal. NU. 263.) rendesen használatos mint késztető; 
ellenben itt: P e s t e n k e r e s z t ü l l é p t e t t e m s e b e s e n Gvad. 
FNót. 32. egyszerűen annyi mint mentem t. i. lovon. Azaz a müvei-
tető képző itt a tárgy lappai>gásából érthető meg (erről bővebben 
alább). E.helyett t. i. lovát lépteti mondták lován léptet vö. 1 é p t e t 
f a k ó l o v á n Arany, (a mely amazzal teljesen egyenlő értékű kife
jezés ugyan, de utóbb mégis némi jelentésbeli külömböztetésre szol
gálhatott. Lovát lépteti a. m. vezeti, lépésben jártatja). Ebből lett, 
per ellipsim léptet, (vö. etet, itat, kapat). Ilyen úsztat, szöktet, csök-, 
tet, hágtat (példák alább) s ilyen vágtat is, ámbár nem alakulhatott' 
önállóan, hanem csak emezek analógiájára. Talán onnan, mert jó' 
futó lóról mondani szokták : J ó k i v á g j a a l á b á t vö. Kivágja a 
mellét. Analogikus képzések továbbá rúgtat. K u g d k i j ó l a 
l á b a d a t — így biztatják, nógatják az embert a sietésre; vö. neki 
rugaszkodik a. m. neki rugasztja magát, mint pl. kapaszkodik; 
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továbbá kaptat a hegyre (NSzt. Hegyre meredekre sürgeti a vonó 
marhát. Tehát nem átnemható ?) v. ö. viam carpere innen kaptató 
locus acelivis vö. hágó. (Uszoda h. tühát igen helyesen volna 
úsztató MAI.) Vele szemben kapat, megkapat: keveset etet (Nyr. 
XIV. 95. Arany TSz. III. 12.). Másik jelentése kezéliez kapatja, szok
tatja : Mint a juhászbojtár, a mikor kapatja. A komondor kölyköt 
végig simogatja (Arany Toldi V. 3.), voltaképen tökéletes műveltető 
mint bizonyítja: En kapattam egykor fegyvert fogni csatán (Arany, 
TE. IV. vö. Lehr. 154.) 

Valamint a már meglevő változatok időnként s szakaszonként 
jöttek létre, viszont az ő mintájukra folyton folyvást, mondhatni 
napról-napra, néha csak ideiglenes használatra ujak is megteremnek. 
Ilyenek pl. csaptat, csipet, pattogat, ropogat, lakat (vö. lakaszt Zolnai 
Nyr. XXII. 320.) haraptál, Löket, stb. 

Különösen ilyen ideiglenes használatra valónak tartom pl. 
ezt: mászat. A szótárak sem ezt, sem másztat alakot nem ismerik, 
de azért előfordul használata, midőn jelentéséhez a mondás, paran
csolás járul. Ilyen lehet: lépet, rúgat pl. csillagot rúgatnak vele 
(Bródy, Emberek 21 ), hágat pl. föíhágatta vala őket a házhéjára 
(MA. Bibi. I. 194.) stb. Analógia hozzája pl. járatja az újságot. 

SZILASI MÓRICZ. 

Skandináv szók a lappban. Egy igen becses, mintegy 370 lapra 
terjedő kötet jutott kezünkhöz a szerző, Qvigstad J. K. tromsöi tanító
képző igazgató, szívességéből. Könyve a christianiai tudós-társaság ki
adásában jelent meg; czíme: Nordische Lehnwörter im Lappischen 
(Christiania, a czímlap szerint 1893, de a nyomást csak 1894-ben fejezték 
be). A szerző egy régibb munkájában alaposan tárgyalta a lapp és finn 
nyelvek egyező szókincsét (Beitráge zur Vergleichung des verwandten 
Wortvorrathes der lappischen und derjinnischenSprache, Acta soc. scient. 
Fennicge XII. k.), most pedig mintegy ennek párjául, rendkívül széles 
alapon, jóformán kimerítően egybeállította a lapp nyelvnek nagyszámú 
skandináv, különösen norvég elemét. Thomsen szerint, ki oly remekül 
fejtegette a nyugati-finn nyelvek germán elemeit, egyes lapp kölcsönszók 
még az óskandinávnál is régibb nyelvalakot mutatnak s megegyeznek a 
% s köv. századokból való legrégibb rúnaemlékekkel. Qvigstad mindezt 
csak látszatnak bizonyítja, ámbár a lappok és norvégok érintkezését ő is 
ősréginek tartja. A lapp nyelvnek skandináv elemeit szerinte csak aViking-
korszakig vihetni vissza (tehát a IX. századig). — A tulaj donképi szótár 
majdnem 300 lapra terjed. Megelőzi egy összefoglaló bevezetés, mely 
számot ad a lapp nyelvjárásokról, a rájuk vonatkozó forrásokról, tár
gyalja az összes előforduló hangmegfeleléseket, a különféle névszói és 
igei szóvégeket stb. Nyelvészetünk nagy hálával tartozik Qvigstadnak 
ezen új, rendkívül becses munkájáért. SIMONYI ZSIGMOND. 



A „lapú" és „nap" szók magyarázatához. 
A Nyelvtud. Közi. legutóbbi füzete nagy csatározás színhelye. 

Nem kevesebb, mint 17Va lapja foglalkozik összesen négy lapon 
megírt igénytelen két czikkecském kritikai lámadásával, melyek 
közül az egyik a magy. nap szót, mint « t a l á n bizonyítékul szol
gálható nyelvészeti adatot» tárgyalja azon magában is természetes 
fölvételhez, hogy «a nyelvrokonságnak megfelelőleg közössége
ket fogunk találhatni az ugor népek szellemi életének egyéb nyi
latkozásaira s különösen a mythikus és vallásos gondolkozásra 
nézve is; a másik pedig a lapú s néhány más közös magyar-szláv 
szó viszonyát igyekszik tisztázni. Ha meggondoljuk, hogy hazánk
ban egész évtizedek nyelvészeti munkássága szokott minden tüze
tes hozzászólás nélkül lefolyni: valóban meglephet bennünket az 
érdeklődés ily hirtelen föllendülése s örvendetes jelenségnek is 
tarthatnók, ha nyilvánulásaifc látva nem támadna az elfogulatlan 
hozzáértő lelkében a kétség, hogy megfelel e terjengősségüknek a 
belőlük meríthető t u d o m á n y o s o k u l á s aránya s hogy a sok 
szónak nem-e a «ferdítés», «botlás», «ügyetlenség)), ((szemfény
vesztés)), «szóhímezés», «lesbekerítés» s más efféle — a. Ny. K. 
lapjain kissé szokatlan, s talán nem is a legméltányosabb fegy
verek villogtatása a czélja. . . Azonban hagyjuk e vitézkedő fegy
vereket : a szekercze munkája becsesebb. Dologra! 

A lapú szót továbbra is az ugor nyelvekkel való közösség 
korából származó, eredeti magyar szónak kell tartanunk; a vog. 
Iqpénk szóhoz úgy viszonylik, mint hattyú a vog. yqtén (yqtan), 
holló a szurguti osztj. kölank (vog. yulay), lassú: a vog. loqééy, 
nyű (féreg) a vog. osztj. nink, vő az osztj. ven szavakhoz; megvan 
szócsaládja a lap, lapi «baumblatt», mord. lopa «blatt, laub», vog. 
lopta «blatt» s az utóbbinak megfelelő magashangú osztj. lipét, 
magy. levél szavakban. A közszláv lopny-hol való származása ezek 
mellett már csak azért is valószínűtlen, mivel minden egyéb eset
ben akár egy-, akár kéttagú szóban a szláv y végzet megtartotta 
nyomát a magyarban: van moh, méh, potroh, peleh ; ellenben nem 
ismernek lapuhok, lapuhot-ié\e alakot sem nyelvtörténet, sem nyelv
járások. Mindamellett nem tarthatjuk merő véletlennek a magy. 
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lapu és szláv lopuy egyezését sem, mely szók nyelvtörténeti viszo
nyának megállapításánál figyelembe veendő, hogy nem Pannóniá
ban jöttek először a magyarok (illetőleg magyar-féle ugorok) érint
kezésbe a szlávsággal. Világos tudósítást tartalmaz errre nézve 
Ibn-Eószteh könyve; azonban csaknem bizonyossággal föltehető, 
hogy fönn kellett állania ilyen politikai, illetőleg kulturális érint
kezésnek már századokkal ez írónak kora előtt is, vagyis midőn a 
Don, Dnjeper és Visztula között lakó szláv törzsek még nem vol
tak egymástól nagy messzeségbe szétszóródva. Tudunk ilyen érint
kezést a volgai bolgárokra nézve, kikkel pedig amint nyelvi ala
pon következtethetjük (1. Ethnogr. V. 24.) együtt, illetőleg szom
szédságban éltek a magyarok s közeléi e esnek a Don vidékének 
a régi írók hun-ugurjainak lakóhelyei is, kiket a mai történészek 
általában a magyarokkal azonosítanak. E tényeket szem előtt tartva 
bizony lehetségesnek kell gondolnunk, hogy a magyar nyelvnek 
nem minden szláv eleme pannóniai szerzemény, hanem legalább 
valamely kis része a Volga- és Dontáji vidékekről való. Sőt talán 
éppen ez a körülmény magyarázza meg, hogy a szláv elemek 
csaknem úgy mint a régi török elemek, a magyarság egész nyelv
területét gyökeresen áthatották, hogy a Lajtától a Szerétig, a Kár
pátoktól Adriáig nincs egy zugocska, melynek magyar nyelvében 
tömegesen s rendesen egyöntetű alakban ne szerepelnének. S ha a 
dolog így volt, miért ne volna lehetséges csekély viszonhatás is 
különösen a kulturszók terén: ha a magy. lapú szó rokonsága az 
ugor nyelvek terén mutatkozik, ha alakja legalkalmasabban 
a vogul társalakból magyarázható, miért ne volna lehetséges a 
szláv lopuy, lopu/a szót ugor nyelvből való átvételnek tartanunk. 
Hiszen a maroknyi és jelentéktelen vogul-osztják nyelv is adha
tott egész rakás kulturszót a sokkal magasabb műveltségű orosz
ságnak, sőt adott egy szót az európai nemzeteknek is (ezt t. i. 
tundra = éjsz. osztj. tunk-tlar, vog. tanhv-tür «moszatos tó, ingo
vány*)). Bírálóm éppen a lapú szó közszláv elterjedését találja 
lehetetlennek; ellenben megengedi ugyanennek lehetőségót a viza 
és vizsla szavakra nézve, melyek szintén nagy nagy területén van
nak elterjedve a szlávságnak (Szláv szók a magyar nyehben: 34.1.; 
v. ö. ez utóbbiakra nézve Miki. következő adatait: ujszlov. viiel, 
viÜa, szerb vilao, vizle, cseh vyzel, tót vyzla, lengyel wyzel, orosz 
vyüec stb.) 

Miklosich tényleg szemben az 1871-ben kiadott «Die slawi-
schen Elemente im Magyarischenw czímű tanulmányában vallott 
nézetével «Vergleichende Grammatik d. Slawischen Sprachen» 
czímű nagyjelentőségű müvének 1875-ben megjelent kötetében, 
mely a képzőket tárgyazza, i d e g e n e r e d e t ű n e k í t é l i a 
s z l á v lopuy s z ó t («F r e m d : [nsl.] kocuh kutsche, lapuk, lopuh 
kiette piljúh vultur» 290. 1.). Nagyérdemű bírálóm e tény fölemlí-
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téséről megfeledkezett, valamint nem utalt a szláv lopu% eredeti-
tiségének védelmében a Miklós ichtól egybevetett s már Plinius-
nál előforduló latin lappá «klette», lappago «eine der kiette áhn-
liche pflanze» (Georges), továbbá a litván lápas, lett lapa «blatt» 
szókra, mely utóbbiak valószínűleg külön ugor átvételek (v. ö. 
mord. lopa «blatt»), amint lehetségesnek tartja Thomsen is (Berö-
ringer etc. 194.).*) Az említett latin szóknál igen figyelembe 
veendő hogy bennük kulturszókkal van dolgunk, melyeknek gyak
ran igen rejtelmesek az ő vándorlásuk útjai. A helyett tehát, hogy 
az egész problémát végleg megoldottnak tekintenem, fölhívom rá 
nyelvtudósaink figyelmét, tilük várva egyszersmind fölvilágosítást 
& következő kérdésekre nézve is: 

1. Miképpen magyarázandó a következő szócsoportok egye
zése: éjsz. vog. lüpiint (Regulynál: loqbent), tür-lüpdnt «vízi tök» 
(széles kerek levele a lapuéhoz hasonlít), kondai vog. lümpant 
jianyniHHK'b {üumpdnt nymphaea» Ahlq.); finn lampee (nom.-mme) 
«vízi tök (nymphaBa)» : magy. laboda atriplex, ujszlov. loboda, lebeda 
atriplex, bolg., szerb loboda «melde», cseh loboda, lebeda, lengyel 
loboda, lebioda, orosz lebeda, lebedka, rumuny lobodé (Miki.) ? V. ö. 
görög Xdzad-ov, lat. lapathum (Plin.) «sóska» («von XaTráCsiv den 
leib filüssig machen» Georges), bolg. lapát, ó-orosz lapota (Miki.); 
továbbá tat. alabuta laboda (Budagov szerint UÖ«J iff = ala «tarka» 
•és utórészében: buták «ág, szár»,mi azonban tudós néptimologia.). 
Xiátnivaló, hogy a vog. lumpant a finn alakhoz képest dim. kép
zés s hogy a magy. laboda szabályos hangbeli megfelelője. 

2. Eredetük szerint összefüggő szócsoportok-e a következők: 
szláv lap a «pfote», ujszlov. lapa, lengyel lapa, kisorosz hiba, orosz 
lapa, fehér-orosz lapa «hand», bolgár lapadcc «gánsefuss (pflanze»), 
melyekhez Miklosich és Fick etimológiai szótárai még hozzáve
tik a következőket: lett lépa «pfote», gót lőfa, ó-felném lafa 
«flachhand» ; — s másrészről: cserem, lapa «palma manus» jal-
lapa «plánta pedis» | mord. lapa: kad-lapa «handfláche, flache 
hand» | zürj. lapás: kok-l plánta pedis; lapa: kok-l «fussblatt», 
votj. lapa állatok talpa | finn lappea «latus et planus», l. kdsi pálma; 
észt lába «fláche», jala-laba «fussblatt», melyeket Budenz szótára 
egészen természetszerűleg a magy. lap «fláche», lapos, lapít, mord, 
lapé, lapskado «flach» szókkal állít egybe s melyekhez méghozzá-

*.) Fick etymologiai szótára (III. kiad. 451, 650. 1.) a litván lapa 
«blatt» szót a szláv-litván-germán nyelvegység maradványának tartja, egybe
vetvén vele a gót laufs, ófelném. loub, loup, újfeln. laub szókat, továbbá a 
szlávság teréről az újszlov. lepen «blatt* szót, melynek másai Miklós, szótára 
.•szerint még bolgár lepen «schierling», szerb lopjeno «blatt». Ez utóbbi mű 
(165. 1.) nem tartja az egyeztetés helyességét föltétlenül bizonyosnak, hanem 
a szláv adatokhoz az előbbieket, mint figyelembe jöhetőket a szokásos 
«vergl.» rövidítéssel veti hozzá. 
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tartoznak: zürj. tapkid «niedrig, flach, platt», votj. lapág, lapák 
(•alacsony, kis növésü», lapkai «alacsonyodni* stb. ? 

3. Hogy viszonylanak egymáshoz: magy. ólom, melyetBudenz 
a cser. vulna «ón», vog. qln «ezüst», magy. ón szavakkal a finn 
vala-, mord. való- «fondere, giessen» ige származékának tekint, 
továbbá tavdai vog. wölém «ólom» s másrészről ószlov., újszlov.,. 
szerb, cseh olovo, bolgár olovo, elav, lengyel olow, polab. vülüv, 
vqlüv, szorb. voloj, volyj, orosz olovo, wolovo; litván alvás «zinn», 
lett alva id., porosz alwis «blei»? A hangmegfelelés szempontjá
ból v. ö. lett aiveefchi, aiveefenes, litván aivete «himbeere»: zürj. 
ömidé, votj. ámej, «himbeere» (ezek átvétele a vog. umis «málna»), 
mely utóbbinak eredetibb alakját mutatja a cser. engez, ingií, 
«szeder» (v. ö. votj. ban és ham «arcz», pun ós pum, zürj. pom 
«vég» stb.) s talán a vele egybetartozó osszét ángózá, ángüz, 
örmény engoiz «nuss». 

Bírálómnak a vidra és bika szókra nézve közzétett fejtegetései
hez következő észrevételeim vannak: Miklosich (kinek etimológiai 
szótára egyedüli segédkönyvem volt előbbi czikkem megírásában) 
a litván «vidra» szót nem íídra-nak, hanem udra-nak írja s ugyan
így van meg e szó Fick étim. szótárában, holott a lett alakban 
(üdrs) jelzik a hosszúságot. Utána nézve Nesselmann litván szó
tárában a kérdéses szót így találom: audra fischotter» (33. 1.), 
mely jelölés értékére nézve fölvilágosít az előszó: «~ bedeutet 
gedehnte u. betonte sylbe, — gedehnte sylbe ohne ton, A. betonte 
kurze sylbe»; itt tehát az első szótagon nincs jelezve hosszúság. 
Mindezen tekintélyeket csak a «botlás», »szemfényvesztés))-féle 
argumentum-díszletek ellenében hozom fel; bár tudom, hogy 
hazánk tudós szlavistája helyes alakot idéz, lévén e szó alakja 
Kurschat szótárában: údra. Azonban tapasztalván azt, hogy a 
litvánban a hosszúság igen gyakran egybeesik a hangsúlylyal,. 
vájjon nem kell-e arra gondolnunk, hogy midőn az összes indo
germán nyelvek valamely hangzót röviden ejtenek s csak a litván 
ág hosszan (mint pl. az udra «vidra» szóban): e hosszúság másod
rendű, azaz a hangsúly hatása alatt keletkezett, ujabb (nem a 
litván-szláv korból származó) fejlemény? Ha a dolog így volna, (s 
az ellenkezőt bizonyítani azt hiszem lehetetlenség), az egész szláv 
vydra =s litv. údra egyeztetés okvetetlensége romba dől; mert 
bizony egy litván rövid %-nak, amint Miki. szótárából láthatjuk, 
megfelelhet a szlávban is u, pl. umu (ószl., ujszlov., bolg., szerb, 
cseh, lengy., orosz um) «mens» : litván umas, lett öma \ uzda (ószl.,. 
ujszl. orosz uzda, bolg. juzda, szerb vuzda, huzda: litv. uzdenicé 
dup-: ószlov. dupli, «hohl», ujszlov. duplo, szerb duplja, or. duplo 
«baumhöhle»: litv. dubti, lett duba «hohl werden», litv. dubus 
«hohl». 

Mindenesetre — számon kívül hagyva a sok nehézséggel kap-
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csolatos Simonyi-féle magyarázatot— az ugor vondér*) szó mellett a 
megfelelő indg. alakokat átvételből magyarázhatjuk legalkalmasab
b a t Ma már világosan látjuk, hogy már a Kr. e. századokban, mi
dőn még az ugor népek egységes területen laktak, benső kulturális 
érintkezés volt az ugorság és iránság közt; csak ebből magyaráz
hatók az efféle közugor iráni eredetű elemek, mint: hét, száz, név, 
ház, ár, üsző, stb. és rokonaik. Ezen érintkezésből föltehető némi 
nyelvi viszonhatás is s ilyenül tekintendő különösen az indo iráni 
udra «vidra», mely szó elvándorol egyik irányban a germánba, 
másik irányban a görögbe és latinba. A szláv vydra lehet az ugor 
vondér szabályos magy. vidra másának egyenes, vagy közvetett 
átvétele; de lehet ettől független megfelelője is a litván údra-nak, 
nem lévén tényleg — megengedve az ellenvetés helyességét — a 
szókezdet bangalkata elég erős bizonyiték a magyar-féle eredet 
kizárólagos lehetőségének fölvételére. 

A bika szó eredetének kérdésében teljesen tisztában áll az, 
hogy közvetetlentil a törökből s nem a szlávságból került szó. Ez 
utóbbi nyelvterület alakjai (byk'b, bik) a magy. bika magánhangzói 
végzetét meg nem magyarázzák s különös is volna, hogy míg az 
Ökör, tinó, tulok, borjú, üsző, söre közvetetlentíl a törökségből kerül
tek (v. ö. az utóbbira nézve: lozv. vog. sair, sair, kondai saur, 
tavdai sqgr «tehén«, osztlrt. ságar «kuh», votj. sikál, skal, iskal, 
cser. uskal, skal «tehén» = oszm. azerb. sigir «bika», tat. sijir 
«tehén»), az egy biká-nak származott volna csak szláv réven hoz
zánk a neve. Ezek szerint világos, hogy a magyar alak i-je csakis 
ócsuvas hangváltoztató hajlandóság eredményének tekintendő. 
Igen alkalmasan fogható föl ilyennek a szláv byk'b tőmagánhang-
zója is; mert a buka szó első tagja az egész törokségben rövid 
hangzójú s így az y-nak alakulása sem okvetetlenül föltételezett. 

A nap szó eredetére nézve tőlem nyilvánított vélemény
nyel szemben a legnyomósabb ellenvetésnek látszik az a hangtani 
körülmény, hogy a HB.-ben nop alak fordul elő. V. ö. azonban 
erre nézve: magy. ád, ad: HB. odutta, magy. aluv-, olt és álom 
(vog. ülém), magy. ház, haza, honn (osztj. yát, yöt). A szerkesztői 
megjegyzés szerint az is kérdés, vájjon aj, v. áj hangcsoport vál-
hatik-e magyar á-vá s a náp alap megfelelhet-e ered. nájp-nakv 
ezt nem tartottam szükségesnek bizonyítani; világos példái: 
magy. hál-: osztj. yojl- (frequ.), yoj-, vog. yuj- «liegen, sich nie-
derlegen, schlafen» j mái: vog. ma'il \ nász: finn naise \ nyál: 
osztj. nonil | hámid-: votj. pajrn- \ mász-: lp. muojese- id. | szár : 
mord. sájar stb. 1. MUgsz. Különben is megírtam a hajnal szó 
tárgyalásában «jóformán ezen elavult magy. nal (t. i. a haj-nal 

*) A NyKözl. XXlII, 434. lapján felsorolt adatok mellől kimaradt: 
votj. (Sar. Kaz.) vudor «vidra», pl. VNpK. bűv. 1. 
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utórésze = zürj. votj. nil, finn neite, lp. neita) s nem valamely 
a vogul ??a;-nak megfelelő képzőtlen alak teszi előrészét a nap 
szónak is (v. ö. magy. nép és votj. nil-pi «gyermek, háznép», tdk. 
«leány-fiú» | magy. ép és vog. jelp: jelpt- «gyógyít, épségre hoz», 
jelt- ((fölépűb), jelpin «szent; erősw), mely különben a najp-íele 
hangzásból a j hatása alatt könnyen magashanguságba csapott 
volna át. 

Bírálóm kétségbe vonja a naj «nap» szónak eredetibb «asz-
szony» értelmét; pedig azt kétségtelenné teszik az állandó sanin 
«ányád» és naj-ankw "úri nő» féle appositiók V. ö. pl. a medve
költő énekben: 

Ujukwé, ujukivé kénsamlén ! 

Ujukivé, ujukwé varamlén ! 

Xoli-séri sa'ipa naj-s anin 

kars jiiv lapin ti pats, 

talkwéjiw talyén ti lapés. 

Uj kénsamlén, uj v^r amién ! 

Jani' tqrém tanya yqtdls, 

jani pupi' Xq,fí'/d 

Nan moléy, jani'' tqrém fynyá 
yqtláné-mos, 

kars jiw lapin s anin lapné-mos 

lunt nqpmin, vas nap min sdt sa-
jimén 

titin sqjhn-titén, tal'yin sqjim 
tatyn 

pusén yoltilésdn: 
an q,$ qsin tárpd tdrin ülém 
yq>sd, vq,ü yujilén ! ? 
yoli-seri sa'ipd naj-sdnikén 
nqny kwalmd yumlé at 

va'ilén t i 

«Állatócska», «állatocska» ébredj 
föl! 

«Állatocska», «állatocska» serkenj 
föl! 

A reghajnal-sugaras fejedelmi asz-
szony (anap), a te anyád 

ime a magas fa ágernyó'jére jutott 
(magasan áll), 

ime az alacsony fa tetejéig emel
kedett. 

(Vog. Népk. III, 188.) 

«Állat* ébredj föl, ((állat* serkenj 
föl! 

A nagy isten útja kivilágosodott 
(nappal lett), 

a nagy bálvány útja kivilágosodott. 
Te azeló'tt a nagy isten útjának 

kivilágosodtáig, 
a n y á d n a k (a napnak) a magas 

fa ágernyó'jéig való föl
emelkedéséig 

lúdbukdácsoló, réczebukdácsolo hét 
patakodat, 

torkolatos patakod torkolatát, for-
rásos patakod forrását 

mind bejártad: 
most pedig vastag gyökerű gyöke

res álmot, 
rövid, vagy hosszú ideig fogsz-e 

még feküdni ? ! 
Eeghajnal-sugaras fejedelmiasszony 

a n y á c s k á d n a k föl
k e l t é t hogyan nem lá
tod?! (U. o. 189.) 
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Avagy más itt a na/j-éani mint a nap? Állítólag rosszul for
dítottam volna a Kul'-qtér himnusz következő mondatát: xolü 
yátél, arsin yqtél naj-anküw jaya-kivol patitán lapné qrémté ily 
módon:« holnapi napon, midőn a tüzes nap a mi fejedelmi asz-
s z o n y a n y á n k az ő atyja (Numi-Tqrém, az ég) házának végébe 
(tetejébe, csúcsába) emelkedik» ; mert a naj-dnküw nem a yqtél 
«náp» szó értelmezője, hanem valamely külön mythikus személy: 
a minden élők anyja, Kaltés. Ez vogul bibliai kritika: nekem nem 
így tradálták s Kegulynak sem, kinek kéziratában az aréin-yqtél 
fölött ott van e jegyzet: «krasni solniskon (tűztől piros, izzó nap) 
a a naj-dnküw (naj-anghu) fölött külön még: »sonne». Különben a 
napnak női személyként való felfogásáról tanúskodik a «föld kelet
kezésének szent regéje» is, hol «Napasszony»-ról (yqtél-ékwd) 
van szó e mellett: «Holdöreg» (férfi; jqnyép-ájká). V. ö. die sonne, 
der mond. 

Bírálóm figyelmeztet az éjsz. vog. naj «ttiz» szóra; ismerem 
e szót, igen közönséges gyűjtéseimben ; de nem «fényes» az alap
értelme, hanem mint a «nap» jelentésű naj szintén = naj «asz-
«zony», értsd: «istenasszony)). Az igazi vogul nevezet a «tűz»-re: 
középloz. toqt, alsólozvai tat, kondai taut, tavdai taut ( = magy. tűz 
stb.), melylyel szemben a vallásos tiszteletben rejlő okoknál fogva 
a pelimi nyelvjárás idegen szót alkalmaz (oqrés «tűz» = éjsz. vog. 
'őréé «a tűzhely egy zuga, melybe a hasábfát állítják)) — osszét 
arth tbrennendes feuer, flamme», más közlő szerint «eigentlich der 
«cheiterhaufen, dann die feuerstelle im zimmer» = zend dtare 
«feuer»; Hübschmann.) s az éjszaki vogul közbeszéd a homályos 
eredetű uld szót. Csak a költői nyelvben használatos «tűz» érte
lemben a naj, a midőn teljes jelzős kifejezése: sat nelmép terén 
naj «a hót-nyelvű-vész-asszony» (értsd: «ezer lángú»; 1. pl. Vog. 
Népk. III., 518.), mely megvan az osztják hősénekekben is még 
pedig az «asszony» értelem világos jelzésével: ár natmajm táran-
tut najanka «sok nyelvű vészes tűz fejedelmi asszony» (L. Pat-
kanov : Tip ostjackavo bogatyrja. 9. 1.) 

Hogy Numi-Tqrém és hét fia közül a legifjabbik: qtér, más 
nevein: Sornijitér («Arany-fejedelem»), Mir-susné-yum (((Világ-
néző férfiú»), Ekwa-pV plrié («Asszony-fia fiúcska») egyrészről smás
részről Sorúi'&é és Kaltés bár regéik többször egymáséba szövőd
nek, mégis mindannyian külön személyei a vogul mythologiának: 
azonsa vogul vallásos költészet ismerője nem vitatkozhatik, hiszen 
az «Eg és föld elöntésének énekében» mind a négy alak egymás 
mellett szerepel. Nézetem szerint Kaltés «úgy látszik eredetileg a 
bíborban elömlö, a sötétségben ki nem bontakozott kelő napot, a 
h a j n a l t jelentette<> ; az «Arany fejedelem» pedig a magasban 
tündöklő, azaz «a sötétségből teljesen kibontakozott n a p o t » 
(NyK. XXI., 444.): bírálóm szerint: «Kaltés épen nem a kelő 

NVEIiVIOT). KÖZLEMÉNYEK. XXW-. 14 
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napnak megszemélyesített alakja, hanem egyszerűen Numi-Tárém 
h a j n a l r a v á l t o z á s á n a k a megtestesítője*), a másik alak 
pedig «a nap-vagy a holdvilág f é n y é b ő l t ü n d ö k l ő ég meg
testesítője.)) Ezek oly aprólékos mythologiai megkülömböztetések,. 
minőkbe az ugor népek vallástudományának mai állása mellett 
nem bocsátkozhatunk. En részemről beérem annak fölismerésével, 
hogy az említett mythologiai személyek «solaris», vagy mondjuk 
még általánosabban «égi tüneményeket jelző alakok». 

Bírálóm ellentétet fedez fel a Kaltés-alokvól szóló két merő
ben különnemű nézetnyilvánításom közt, melyek közül az egyik 
(NyK. XXL, 227.) arról szól, hogy vog. Kaltés hang- és jelentés
értéke szerint = votj. Kildis (ebben: Kildis-in «teremtő ég»), a 
másik pedig hogy a vog. Kaltés-ről szóló regék őt különösen a 
« h a j n a l » (tehát bírálóm ellentéte szerint: nem «ég») szemólye-
sítőjének tüntetik. Hiszen ez a két tény egymást fölvilágosítja: a 
votják « t e r e m t ő é g » kifejezésnek előrészéből értjük meg, miért 
szerepel Kaltés mint ákw «anyó» mint naj-anküw, sáríüw «anyánk», 
miért ő az élet adója, a szülő nők védő istennője, miért nevezik 
az élet határát «Kaltés rendelte élő idő»-nek (Kaltés lawém álné 
pos); viszont az «ég» utórészből megértjük, hogy miért «hajnal» 
a Kaltés s hogy miként válhatott a jelenté^fejlódés egy későbbi 
fokán az Inmar «Eg» társává az imádságok megszólításaiban. 

Tévedett Hunfalvy s vele együtt bírálóm, midőn Keguly átér 
tarom «szép idő» kifejezésében a ohell, rein» szavakkal fordított 
jelzőt az átér «úr, fejedelem" szóval azonosította; vog. gtér, kondai 
ötér = éjsz. osztj. ürt, ür «herr, edelmann» = magy. úr = zend 
ahura, óperzsa aura (pl. ez istennevekben is : Ahura-mazddo, 
Ahura-mainyu) «herr, herrscher,» szkr. asura; — vog. átér, lozvai 
átér «derű!t, tiszta (levegő, ég)» pedig = éjsz. osztj. éder «schönes 
wetter.» 

Lehetne még sok megjegyzésem; de azt hiszem a szóban 
forgó «bírálatok» megítélésére ennyi is elegendő. 

MUNKÁCSI BERNÁT. 

Panyóka. Panyókára v. panyókdsan venni föl a mentét a. m. vállra 
venni, a nélkül hogy fölöltené az ember. Ez a kifejezés eddig nincs meg
magyarázva. Nyomra vezet a köv. mondat, melyet N. Ajtay Sámuel 1814-
ben megjelent könyvében találunk («A világ történetei. .»): «Sardana-
pálus mindent az udvari tisztjeire hagyott, a midőn őt egy vezére az 
asszonyok társaságában vígadva, felpiperézve, festett arczával gyapjút 
fonva találta, feltámadt a panóka király ellen ...» Panóka tehát (asszo
nyos', talán a Panna névből, mint katuska ember v. katicza stbeff. De 
lehet, hogy a panóka lompost vagy más effélét is jelentett. 

SIMONYI ZSIGMOND. 



A Pozsonyi Codex nyelvi sajátságai. 
(Vége.) 

B) Alaktani sajátságok. 

I . Szóképzés. 

1. Igeképzés. 

Frequentativ képzőt kell látnunk a következő igében: hwzaűaZak 
106. 23 ; de ez bizonyára hibás olvasat e h. lawzlalak; v. ö. a következő 
megfelelő helyeket: GryöngyC. 12 : hwzlalak ; ThewrC. 9 : hvvzlalanak. 

A momentán képzések közül megemlítendők: folyamom II I . 124. 
10; ffolyamwan I I I . 130 .5 ; — keremes II . 120. 12; keremys H. 
120. 15. 

A consativ és szenvedő képzések közül megemlítendők : 

eleíeth III . 127. 21, életett; fel magaztaltha e h. magaztatha I I I . 
128. 5 ; — wygaz (=vigasztj) I I I . 130. 8 || — byratassanak I I I . 128. 2 ; 
hasonlóik. I. 107. 2 ; tewkelkíyk I. 111. 18; meltholíassal I I . 122. 14. 

Érdekes a szenvedő képző használata a reflexiv -úl, -tíl után: 
megh erősewltessem II . 120. 8 ; erewssewltessenek III . 128. 3 ; 

yndwltassanak I I I . 127. 38. 

E helyütt megemlítendők azok a deverbalis főnevek, melyeken a 
bennük rejlő szenvedő értelem nincsen kifejezve ; ilyenek : 

feel emelés I I . 118. 23 megh fogasa II . 118. 24 meg kethezese I I . 
118. 25 verese I I 118. 25 ; 27 bee törése II . 118. 27; — de ugyanott: 
megh ostorozíaíasa I I . 118. 25; bee vadolíaíasa I I . 118. 26. 

A szenvedő képző hiányzik továbbá a következő kifejezésekben: 
meg fogwan I. 105. 28; — fedezwen I. 106. 3. 

Fölös szenvedő képzőt találunk ezekben: huzattoíol wala I. 105. 
29 ; hywatíaíek II . 115. 5 ; fogattoíhneyek II . 115. 6 : — meg zentel-
thetheth. I II . 126. 10 (igei melln.) ; megh fezyí/?eíheth I I . 122. 15 
(ig. melln.). 

Az -ít képző többnyire mai alakjában fordul elő : 
14* 



212 SCHMIDT GYŐZŐ. 

I. thamíhwany 105. 16; 23; 108. 11 ; 12; erewaich 112. 25 || II. 
mb&dych 113. 10; 122. 13; zabadí/íanaya 117. 22 | erösych 120. 4; meg-
erőssj/íheth Í13. 6. stb. || III. evewsycz 129. 34; zab&dycz 130. 18 ; for-
dycz 130. 17; megh tjztyhtha, 128. 5 ; megh tyztí/íhacz 130. 7 ; stb. 

Találkoznak azonban régibb, teljesebb alakok is: 
I. fezeyteek 106. 19 ; eresaeych 111. 12 ; sebeseychyed 112. 3 ; za-

badgí/tanod 112. 23 || II. íovdeych Í14.14; zabadeíassoderth 113. 28 ; se-
gg^segh 117. 15 || III. teleseycz 124. 16; be teWeyseythe 128. 8. 

A reflexív -úl, -űl képzőt a következő alakokkal találjuk : 
-ól: ffordoZwan III. 130. 5 ; nyomoroZfch II. 119. 35. 
-úl: nyomorw?Zthak II. 117. 14 ; yndwZas II. 119. 8. 
-él: megh sebesseZessed II. 113. 13. 
-ől (ez fordul elő legtöbbször): fezemlet I. 106. 8; megh fezewZt II. 

116. 16; kenyereié II. 117.9; megh remoZenek II. 116. 15; kenye-
mdetes II. 117. 11. stb. 

-ül: kenyerwZel I. 107. 28 ; kenyere 1.108.14; közöaívles II. 120. 
25; thestős?^ni II. 121. 28; kenyerrZetes III. 128. 34. 

Itt említjük ezt a refl. igét: wegzik I. 111. 17. e h. végződik; 
vö. törik. 

A denominalis igeképzések közül említendők: 
helyiének 1.106. 21; megh seb/^ítetny II. 122. 10 || helyeztettek 

II. 116. 17 helfro^thethny II. 122. 1. stb. 
íráshibák: megzentessenek III. 127. 37, megszenteltessenek! 

yllatgassomban III. 129. 15, illatgatás ? v. inkább illatozás. 

2. Névszóképzés. 

aj Nomen verba le . 
-ó, -o, ő (-andó, -endő): 
1. -ó (-andó). — A hátsóhangú igéknél mind a három részben 

mindig -ó-t találunk, idézetre tehát nincsen szükség. Megemlítendő: 
látandó es lathathatlan ellensegymthewl III. 126. 1. 

2. -o (-endo). — Említésre méltók: 
II. werő 113. 11 (zabadychon . . az werö angelthwl) | esmerökh 

115. 16 (=ismerősök) || kevetkezendcw 113. 1 | rezketendo 119. 19 | 
yówendö 119. 20. 

III. elenzew 124. 21 (elenzew nehesegewth) | eelw 127. 19 
(—eélew). 

3. -é {-endé). I. zereteie 105. 5 | teremtheye 116. 15 | esmereyd 
108. 7 (=ismerőseid) | zyledet 108. 9; zyleednek 108. 13 | nyereye 109. 
28 || II. zylei 115. 14; zyleye 117. 18; 119. 36 | zeretheyenek 117. 10 | 
therythfiye 117. 19 || yewendg 114. 3 || III. theremtem 124. 3 ; teremtem 
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125. 9; 32; 129. 26; teremteyet 127. 15 | zylednek 125. 7 ; zylem 125. 
20; zvflem 125. 20 ; ?zyleye 12 7. 30 | ydwezyttem 125. 9; 29. 

-ás, -és. —- Figyelemre méltó e képzőnek hosszú s- (ss-)-vel elő
fordulta, mint: ayanlassrol stb. (1. a hangtant). — Elavult szók : 

II." kerelmmem 119.27; kerelmőssyt 120. 11 | keremeseth 120. 
12; kevemysem 120. 15 (v. ö. Bud. UgAl. 33. §.) | ápolásnak 122. 3 | 
hagyapasok 122. 8 || HL kerelrngssegben (olv. kérelmésekben) 127. 
27 || —Iráshibáknak látszanak: hullaeerth I. 112. 3 ; e h. hullasa-
eerth | alomlatomban III. 129. 14, e h. alomlatasomban. 

Az -és a második kéznél dialektikus -is alakkal található ebben a 
két szóban: yelenys II. 119. 13 és keremys II. 120. 15 (v. ö. í: é). 

-t: -at, -et. yíod II. 113. 13 | elíhed 114. 3 | felmeníed 114. 2 ; de : 
menöíyerth 119. 15. 

- I. meg zanaíyat 106. 10 | gyonaíoth 106. 10 | mywelkedet 108. 
24 ] walldíira 109. 3 ; walkxíyra 109. 25 | lataíyaert 109. 14; v. ö. lataíos 
107. 19 l chyeppeneíh 111. 28 | II. kendek 113. 17; kemíek 116. 8; 
megh kenettgíederth 113. 17 -1 zallaíöd 113. 27 mywelkedgíhem 120.23 1 
III. foganaí 127. 33 | mywelkevdeí 129. 16 | zergíyerth, olv. szerettiért 
125. 35. 

•at -os, -et -es: lataíos I. 107. 19 | geryedeíes I. 111. 25 j zenwe-
deíes II. 117. 11 | keserweíes II. 117. 11, mely valószínűleg a «zenwede-
tes» analógiájára készült. 

Itt említendő a mai ábrázaí eredetibb alakja: ábráz (o Jézus fel-
seeges atyának abraza I. 111.4). 

•ék: Asszimilált hangzóval található : 
hayloÁ; III. 126. 5 | ayando/í III. 130. 19; III. 130. 21 ; de: ayan-

áek n i . 128. 7 : 16; — ayando&ozas II. 118. 9. 
-alom, -elem. •— Eredetibb -elm alakkal: 
I. zerelmeel 109. 23; zer^rael 112. 26; zereZweerth 110. 13; de: 

zerelemnek 110. 7 ; 112. 10 | zevelmerth (e h; serelmerth, olv. sereimért) 
II. 118. 32. 

Jelentésüknél fogva megemlítendők: lakodalmawal III. 126. 17= 
élvezetével; jóllakásával; lakodalma III. 126.18=lakása; — hyedelmere 
I. 111. 25=bizodalmára. 

•vdn, -vén. — Mai -va, -ve helyett: 
vala megh zeveziven I. 105. 11 | wagywk megh foglalthathwaw II. 

117. 17 j wagyok -wetetwen III. 124. 7. stb. 

b) N o m e n d e n o m i n á l e . 

-s (-as, -es, -os, -és, -Ös). — Hosszú mássalhangzós alakját lásd a 
hangtani sajátságoknál.— A mainál nyiltabb hangzóval e két szóban 
fordul elő: varassaerth II. 118. 10 és aranyas III. 126. 15. 

Eégi nyelvünkben, s így codexünkben is, nagyon el vannak ter
jedve a -ság -os, -ség -és képzős alakok mai rövidebb alakokkal szem
ben ; így: 
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I. keserewsépjs 105. 12; 106. 10; 16; 25; 108. 9; 30 j édességes 
105. 17; 108. 8 j gyenerwseöes 105. 27 j rettenetess<?#<?sí/l05. 28 | zer-
njwseghes 106. 6; 110. 32 \ Aicheseges 106. 9; 110. 11 ; stb. II. dychese-
ges 117. 28; stb. | nemeaseges 113. 24 | e&easeghes 117. 14; 119. 22 ; stb. 
III. dychewseoes 124. 9; stb. | lélkevrsegeivs 124. 21 | édességes 125. 17; 
126. 27; stb. 

-ú, -ű. — E képzőnek mai alakja mellett eredetibb -o -o található 
ezekben: 

zomorosagos I. 109. 16; I. 111. 33; zomoro I. 105. 13 (1. o: 
u) || 2. eredetibb -o: I. keserwsegew 109. 10 I zernygifseghes | II. zömyeiv 
118. 30 | keserew 117. 6; 119. 37; 113. 22; 118. 16; 30 | nemew 117. 
12; 119. 37; 120. 3 ; 119. 21 | III. kewnyewseg 124. 10 | mynemew 124. 
14. stb. (1. o: ű.) 

A -sdgú, -ségii képzős melléknevek ma csakis melléknévi jelzővel 
együtt használatosak, mint: nagy keménységű stb; a régi nyelv jelző 
nélkül is használja őket: 

eáeasegw I. 106. 2 | aóksagw I. 109. 22; 110. 24 | áichjesegw I. 
111. 30 ! zeysegeiv III. 127. 21 ; zeysegw III. 126. 34. stb. 

A -sdg, -se'g képző ilyen alakokkal fordul elő: -sság, -sség, -ság, 
-ség, -síg (1. a hangtant). Megemlítendők: 

epeseged I. 105. 9; 108. 10; 13; altalsag (=szélesség) I. 106. 23 ; 
epesegh II. 117. 1 ; zomesag I. 108. 25; zomehsagmegh ielensegh II. 
118. 23, = megjelenés. 

Az -atlen, -étlen, -talán, -telén képző teljesebb alakja van meg
tartva a «szeplőtelen* szóban: zeipletelen I. 106. 26; zeplewtelen III. 
125. 7. stb. 

Látszólag igekötőhöz járult e képző a következőkben : 
I. oxiatlan 105. 27 | fogyatkozatfkw 108. 20 | zewnettlen 109. 22; 

zvmtelen 110. 19 | f&m&atlan 111. 17 | II. jthlan 120. 31 j melthatlan 
122. 12. stb. 

Megjegyzendő a segytelen (II. 114. 16.) szó, mely az egyező latin 
imádság (II. 121. 21.) nuda szavának felel meg : «o nuda humanitás* = 
segytelen embersegh* ; a «nuda» kifejezés t. i. átvitt értelemben van 
véve. Segytelen=mai: segítetlen s helyesen így volna Írandó : segyttelen. 

E képző a -hat, -het képzővel együtt mindig -hatatlan, -hetetlen-
nek hangzik. 

A középfok képzője -b, -bb többnyire kötőhangzó nélkül: 
I. kylemo 106. 5; 6 ] nagyoo 106. 20nagywo 107. 25 | II. yelesoen 

113. 23 | eleztheo 114. 6 | kwnyeoen 120. 7 | thelyesoen 120. 7 | thőke-
letes&en 120. 7 | egyeohayath 120. 16 | feyeróh 121. 10 | folsegoso (e h. 
fólsegösb) 121. 11 | III. egyeö 125. 3 | meltoo 126. 8 j bodogoak 126. 32. 

A -d (-ad, -ed, -od, öd) sorszámnóvképző csak í/c-telenül található: 
I. másod 106. 14 | harmad 106. 29 | negyed 107. 11. stb. 
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A -nyi képző rendesen eredetibb -nyé alakban fordul elő (1. é: í) ; 
egyetlen egyszer -nyi: mem/zer II . 121. 5. 

A diminutiv -ded képzőre két példánk van : kyadeth III . 126. 34 ; 
íjaded I I I . 126. 36 és édesdeden II. 119. 28 ; 120. 13. 

További képzések közül említendők: ezthendei/ I I . 115. 11, m a : 
esztendős | egyebhaí/ath 120. 16 = pristinus, qnod alias fűit. 

H . E a g o z á s. 

1. Igeragozás. 

A jelentő mód folyamatos jelenében következő teljesebb és erede
tibb alakok találhatók: 

wagywk II . 117. 16 j kayaltas I. 109. lOkiáltsz | wagyow II . 114. 
13 ; III . 126. 3 ; 4 (a «van, vannak*-féle alakok nem fordulnak elő); — 
yfezen I I . 116. 19 ; ezm II. 116. 28 eszik; thezen III . 128. 13 | yz?/a II . 
116. 26 ! elewnk III . 128. 16 | wezzewk I II . 128. 19 (1. ö: ü); 

a befejezett jelenben : 
megh holthanak II . 116. 30; fel tamatanak I I I . 125. 12. 
Megemlítendők a folyamatos múlt ezen ritkább alakjai: (ti) keres

tek wolth II . 115. 24; thwgyatok wolthe II . 115. 25, tudjátok vala-e. 
Kötőhangzó nélkül van: mondnak II . 116. 11. 
A mainál előbbrehaladott fejló'désüek a «lél, lesz, lén»-féle össze

vont alakok (1. a hangt. sajáts.), melyek közt a legérdekesebbek : 

beewyd I I . 122. 15, bevivéd (v. ö. veed=vevéd KeszthC. 64; 226 ; 
teed = tevéd u. o. 127; 132; 230; 239); — ienek I I . 116. 9, jövének 
(v. ö. lenek == levének KeszthC. 99 ; 132 ; hynek = hivének u. o. 198; 
200 ; 287 ; 389 ; vének = vevéuek u. o. 232.). 

A föltételes módban: kernyewl metelthetlmgi/e/cll. 115. 4 ; mehebe 
fogattsLthneyek II . 115. 6; mwlneyek el II . 118.19; — zabadytawai/a II . 
117. 22; — megh kenneyek I I . 116. 9 ; — de: wenne I I . 117. 23, 
Yenné ; stb. 

A fölszólító módban: a módképző ,; meg van őrizve 1. 2-végu 
igető u tán : 

e rőben II . 120. 7, érezzem; — yrgalmazí/ II. 113. 20; de : yrgal-
maz I I . 113. 25 ; 114. 7 ; meg wygaz III . 130. 8 ; wegezzed I. 112. 28. 

2. a tárgyas ragozás egyes sz. 2. sz. teljesebb alakjában : 

tewkeh/ed I. 108. 24, yn/ad I. 110. 17, fogjad I. 111. 15, nyen/ed 
I I . 120. 14; — aggjad I. 106. 7 ; ag?/ad I, 105. 25 ; 107. 7; 109. 1 ; — 
tegyed I. 110. 32 ; wi#ed I 112. 29; we^ed III . 129. 22. 

a j hiányzik ebben: kőnyórógh II . 120. 9 | a j fölös ebben: hal-
gassí /al l . 120. 11. 
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A tárgyas ragozás egy. sz. 2. sz. teljesebb alakját az említetteken, 
kivül még ezekben találjuk: megh olcbyad I. 108. 26 ; sebeseychyed. I. 
112. 3; zolgalhassad I. 112. 34 ; bochyassad II. 114. 6 ; boczasad III. 
125. 36. 

Az -ít képzős igék fölszólító módjának eodexirodalmunkban jára
tos következő alakjaival is találkozunk : 

batoroh I. 111. 11 ; zabadoh I. 107. 18; 110. 2; fordoh I. 112. 6 ; 
gyobad, III.. 124. 17, gyújtsd ; wylagossohad III. 124. 18 ; fordohad III. 
124. 20; — rendesen azonban így: eresseyeh I. 111. 12; sebeseyc/w/ed 
I. 112. 3; fovdeych II. 114. 14; segyc^ III. 125. 16. 

2. Névragozás. 
A birtokos személyragozásban megemlítendők: 
yeswswm III 125. 15; 31; de: ieswsom III. 125. 16; — vö.. 

gondom G-yöngyC. 68, leyanmm PéldK. 85. 
Az egybirtokú egyessz. 3. sz. ragja gyakran i : 
I. emlekezeti/erth 107. 7; emlekezethí/ 107. 8; wallatira 109. 3 ;: 

wallatyra 109. 25; II. fezewletinek 113. 2; yde.í/n 114. 5 ; 11 ; 118. 3; 
kesyrtetí/erth 118. 20; III. erednek 125. 23; ye?í;etelí/wel 126. 14;. 
ydwezlet?/re 126. 25 ; evey 128. 19 | a,;' hiányzik ebben : bwaerth II. 118. 
21, bújáért és myawk II. 119. 18, ma: miattuk | megemlítendők: 
elewthew III. 124. 12, ós tykerew I. 107. 23. 

I. raytonk 107. 27; de : kewansagwnknak 108. 25 ; stb. II. uronk 
118, 17 ; 32. stb. de vrank 118. 6 ; 13; azzonyumk 121. 8 ; III. holthonk 
után 128. 17; de: wrwnknak 124. 1 ; — 1. o: u \ erettewnk I. 105. 9. 
stb. 1. ö: ü. 

lakozasok I. 107. 26; stb. 1. o: u | dycheretyewk ÜL 126. 36; stb.. 
1. ö: ü | wele/c I. 105. 17 ; stb. 1. é: ö: ü. 

a birtok-többség kifejezésében először azok azok az alakok emlí
tendők, melyekben a mai használattól eltórőleg a j hiányzik : 

tagaym III. 127. 37; tagayd III. 127. 31; I. 106. 32 ; kenayd L. 
110. 16; II. 122. 11. 

ma használatos -jai, -jei, -ai, -ei-vel szemben -i : 
I. ellensegí/m 107. 19; 111. 12 ; de bwn<?|/m 110. 2 ; 112. 23 ; II. 

fogadassam 120. 23; baratht/m 120. 27; de: bineym 114. 6; 117. 17; 
120. 1; — III. elensegí/m 125. 11; 125. 26; 125. 19 ; 126. 1 : ayafo/m 
128. 33; kegyetlenségem 130. 14; de: byneym 129. 5; 22. stb. 

I. kenyd 106. 20. stb.; tagid 106. 23. stb.; ellenseghí/d 107. 14; 
107. 17; barátid 108. 7 ; sebyd 109. 23; 29. stb.; páranchyolatyd 109. 
24; 112. 25; zentyd 111. 2; de : tagold 106. 32; kenayd 110. 16; zemeyd 
106. 1; kezeid 106. 18; lábadd 106. 19; sebeid 106.' 21 ; II. banat%d 
118. 2; mwnkasi/d (e h. mwnkayd) 118. 2 ; de: kenődd 122. 11 ; aebeyd. 
113. 14; 114. 11; III. ellenséged 129. 20; de; t&gayd 127. 31. 
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I. csak: l&bayt 105. 17; — II. vrwossagh?/ 113. 14; feleletben 
115. 21 ; thanythwan?/nak 116. 18; 24; fohazkodasí/ert 118. 21; farad
ságáért 118. 21; apostolinak 119. 14; kerelmess?/th 120. 11; de: 
halottadból 114. 1 ; helew (?) 116. 17; fjayn&k 120. 27 ; —III. zentwnek 
127. 3 ; de: dolgánál 127. 31; yzew 128. 3. 

Yiszonyragok. A -ben rag igen gyakran kopott alakkal fordul elő : 
welem leez paradichyomfot I. 107. 30; kewn&e olvassam I. 110. 

12; így 121. 17; 122. 15;IIL 129. 14; 15; 127. 31; 118.34. 
Néha azonban ott is találunk -ben ragot, a hol szükségképpen -be 

ragot várnánk; így : ruhaoan ewlteztetel I. 105. 30 ; lelkemeth the mar
kodon ayanlom I. 111. 6 ; így III. 124. 6; 23. stb. 

A -be rag a II. kéznél egyszer illeszkedés nélkül: templomié II, 
122. 2; egyszer hosszú hangzóval: kozyoee II. 122. 9. 

A -n rag meg van őrizve a -kor ragon, mely csakis így található. 
. 1 . my koron 105. 16; 21. stb.; egyszer: rnykoríft; Il.mikoron 113. 

24; 115. 13. stb.; akoron 118. 5; ky menése koron 113. 25; III. my* 
koron 126. 24; 127. 9; 128. 8; 10. 

A -ról rag mellsőhangú párja -ró'l az I. kéznél egynéhányszor ere
detibb -rél alakkal is találkozik: keserwsegrel I. \ 105. 20; 107. 24; 108. 
6; zernywsegreZ I. 107. 13; az I. és III. kéz egy-egy helyén -rítus:; 
belrivl I. 111.15; wetelera^ III. 124. 2. 

A -tói, -tői rag -lúlt -tűi alakkal is található (1. ú: ó és ű : S); 
a második kéznél egyszer: theled II. 117. 25, (v. ö. -rél, -röl,-rűl). 
Megemlítendő: fyadtewZ III. 128. 6. 

A -vd, -vé rag v-je mássalhangzó után mindig áthasonul, míg a 
-vei rag -v betűje hol áthasonul, hol megmarad az I. kéznél: 

zadwall. 105. 13; így még 105. 28; 106. 18. stb.; a II. és III.; 
kéznél csak egy-két helyen maradt meg a -v: II. malazthwal 116. 4; 
xpusnal (Krisztussal) 118. 14; III. tekelletessegwel 127. 22. — Hosszú; 
magánhangzóval: zerelmeel I. 109. 23. 

A -úl rag csak -ól alakkal fordul elő; az -űl az I. és II. kéznél -űl 
és -öl, a III. kéznél -ól és egyszer -él: ezekéi 130.24; (1. ó: ú, o :ii ési 
é: o : ü). 

Találkozunk továbbá a módhatározói -t raggal: rettenetessegesí 
I. 105. 28; bewsegesí I. 111. 21; hywsegeű/i (eh. hywsegesí) 1.108. 10.; 

Helyhatározói -t: mykoríh 1.105. 13. 
Nem bizonyos, vájjon lativus-féle rag van-e megőrizve a meg 

igekötő meg?/ alakjában: meg?/ yryadl. 110. 17; -megy tekelle I. 110 25. 
SCHMIDT GYŐZŐ. 



Könyvészet 1893. 
II. (Vége.) 

Latin (oszk. stb.) és görög nyelv. 

Abicht K: Ubersicht üb. den Dialekt des Herodotos. L. 42 1. 
Ahrens H. L.: Kleine Schriften. I. Bánd. Zur Sprachivissenschqft. 

Besorgt v. K. Haeberlin, mit einem Vorworte v. 0 . Crusius. Hannover. 
(Ism.ZÖG.)^ 

'Apyaía rrjq vecozépao, éÁhjvtxrjq ylitHrarfi, ixdcdófieva ŐTCO TOL> 
oullóyou 'tKoparj*. Athén 1892. 50+121 1. (Ism. BPhW.) 

«Ezen Komis A.-r6\ elnevezett társaság az új-görög népnyelv 
vizsgálatát tűzte ki czéljául. Legbuzgóbb tagja, Hatzidakis G. N., athéni 
tanár, az új-görög nyelvnek alapos ismerője és úttörő munkása, tájékozó 
bevezetést közöl az új-görög nyelv tudományos feldolgozásának czéljáról 
és módszeréről.)) 

Autenrieth Gy.: Worterbuch zu den homerischen Gedichten. L. 
XVI+379 1. — Ára 3 m. 

Baunack J.: Die delphischen Inschriften. (Samml. d. griech. 
Dialekt-Inschriften v. J. Baunack, F . Bechtel u. A. Hrsg. v. H. Collitz. 
2. k. 4. fűz.) Göttinga. — Ára 3.20 m. (Ism. LC.) 

Beitráge z. historischen Syntax der griech. Sprache. Hrsg. v. M. 
Schanz. Würzburg. (Ism. BPhW.) 

Benoist E. és Goelzer H.: Nouveau dictionnaire latin-francais. 
Paris. Nagy 8-r. XVI+1713 1. (Ism. Arch. f. lat. Lex.) 

Blomquist A. V.: De genitivi apud Plautum usu. Helsingf. 1892. 
VIH—166 1. (Ism. Arch. f. lat. Lex.) 

«Ezen értekezés legteljesebb monographiája a Plautus-használta 
Genitivusnak és egyszersmind önálló és figyelemre méltó adalék az esetek 
mondattanához. A sz. azt véli, hogy a genitivus nem annyira adnominalis 
vagy locativus, hanem inkább separativ értelemben használatos. A sepa-
rativ jelentésből az adnominalis könnyebben magyarázható, mint meg
fordítva.» 

Blümner H.: Über Gleichniss und Metapher in der attischen 
Komódié. (Studien z. Geschichte d. Metapher in Griechischen v. H. B.) 
L. 1891. Nagy 8 r. XIX+286 1, — Ára 8 m. 

Blümner H.: Die Farbenbezeichnungen bei den römischen Dichtern. 
(Berl. Studien f. class. Phil. u. Archáol. 13. k. 3. f.) B. 1892. 331 1. — 
Ára 7.50 m. (Ism. BPhW.) 
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Bredan F.: De Callimacho verborum inventore. L.98 1. — Ára 
•2.25 frank. 

, Bronisch G.: Die oskischen i- und e- Vokale. L. 1892. VI + 1 9 4 1. 
— Ara 6 m. (Ism. DLztg.) 

Buck C. D.: Der Vocalismus der oskischen Sprache. L. XV1+2101.-
Ara 9.20 frank. 

Catcdogus dissertationum philologicarum classicarum. L. — Ara 
2.50 m. 

Cauer P.: Wort- u. Gedankenspiele in denOden desHoraz. L. 1892. 
(Ism. BPhW.) 

Covpus inscriptionum Graecarum. Graeciae septentrionalis. Con-
silio et auctoritate Academiae litterarum regiae Borussicae editum. Vol. I. 
Inscr. Graecae Megaridis Oropiae Boeotiae. Edidit Gu. Dittenberger. 
B. 1892. V I + 8 0 6 1. — Ára 85 m. 

Corpus inscriptionum latinarum. Cons. et auct. Ac. litt. r. B. ed. I. 
In 'cr . latináé antiquissimae ad C. Caesarig mortem. Pars I. Fasti consu-
laros ad a. u. c. DCCLXVI cura W. Henzen et Ch. Huelsen. B. 

Cremer H.: Biblisch-theologischesWörterh. der neutestamentlichen 
Grdcitdt. 6—10. füz. Gotha. 

Deecke V..*, Lateinische Schulgrammatik. B. VIII + 1 0 0 1. — Ára 
2.40 m. (Ism. LC.) 

Deecke V.: Erláuterungen zur lat. Schulgrammatik. B. 478 1. — 
Ára 4.80 m. (Ism. LC; Arch. f. lat. Lex.; Bevue Crit.) 

«Nagyon örvendetes dolog, hogy a sz. Landgraf és mások példáit 
követve iskolakönyvéhez a tanítónak szánt magyarázatokat írt. Ezek 
arra figyeltetnek, hogy a tanítónak jóval többet kell tudnia, mint taní
tania. Némelyeknek talán fölöslegesnek tűnik föl az indogermán nyelvekre 
és az olasz nyelvjárásokra való utalás. Ezek, ha el is mellőzik azt, a mi 
nincs ínyükre, de a latin ós görög nyelvre vonatkozólag sok dolgot talál
nak e könyvben, a mi gondolkozásra készti Őket, s a mit az eredeti tudo
mányos művekből sokkal nagyobb fáradsággal tudnának elsajátítani. Az 
ige kiváló gonddal van benne tárgyalva.» Arch. f. lat. Lex. 

Dingeldein O.: Der Beim bei den Griechen und Rómern. Ein 
Beitr. z. Geschichte des Beims. L: 1892. IV+131 1. — Ára 2 m. (Ism. 
Arch. f. lat. Lex. és BPhW.) 

«E könyv nem meríti ki azt, a mit czíme igér. A sz. csak a költőket 
és a latin remek-írók közül Propertiuson kívül csupán Phaedrust és 

Senecát veszi tekintetbe. Csak röviden van megemlítve, hogy folyó be
szédben fel-feltünedezik a rím, kivált Tertullianusnál. Arról akarja meg
győzni az olvasót, hogy a görög elégia- és drámaírók, épúgy, mint a latin 
elégia- és eposzírók a trimeterben öntudatosan alkalmazták a rímet. De 
a rómaiak tudvalevőleg arra törekedtek, hogy a főnevet a hozzá tartozó 
jelzőjétől p. a genitivussal elválaszszák. Ha az elégikusok ezen eljárást 
követték, ezt még nem kell szándékos rímelésnek tulajdonítanunk.» Arch. 
f. lat. Lex. 

Dyroff A.: Geschichte des Pronomen reflexivum. (Beitr. z. histo-
rischen Syntax d. griech. Sprache I I I . k. 9. és 10. f.) Würzburg 1892—93. 
Nagy 8-r. 138 + 186 1. — Ára 8 m. (Ism. BPhW. és DLztg.) 

Egli J. i Die Hyperbel in den Komódién des Plautus u. in Ciceros 
Briefen anAtticus. Gymn.-Progr. Zug, 72.1. (Ism. Arch. f. lat. Lex.) 
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Egyetemes Philologiai Közlöny. Szerk. Némethy Géza és Petz Ge
deon. 17. évf. 

Kiemelendó'k: Balassa J.: Arany János, mint nyelvész. Bartal A. r 
A magyarországi latinság szótára. Incze B.: Nominativus cum infinitivo 
és acc. e. inf. Thukydidesnél. Krausz S.: Addenda lexicis graecis et latinis. 

Eichholz K.: Lateinische Citate m. deutscher Ubersetzung. Latei-
nische Sprüche, Wörter u. Sprüchwörter. Hamburg 1892. IV+Í76 1. 

Eckinger T.: Die Orthographie lateinischer Wörter in griechischen 
Imchriften. München 1892. VIII+141 1. — Ára 2.50 m. (Ism. BPhW.) 

Flensburg N.: Uber Ursprung und Bildung d. Pronomens aűróg. 
Lund69 1. - : 

Fugner F<: Lexicon Livianum. IV. V. L. 1892. 609—992. hasáb. 
(Ism. Arch. f. lat. Lex.) 

«E két füzet adscensus-tól ambitio-ig terjed. Egyes részeit Netzker 
H, Bailas E., Köhler E. és Sckmidt E. dolgozták. Dicséretre méltó a 
kimerítő'tárgyalás.* 

Gehlhardt P.: De adverbiis ad notionem augendam a Plauto usur-
patis. Diss. inaug. Halis Saxonum 1892. 48 1. (Ism. Arch. f. lat. Lex.) 

Gerber A. és Greef A.: Lexicon Taciteum. L. 
Goetz G.: Corpus glossariorum latinorum. III. L. 1892. XXXVI-f-

659 1. (Ism. Arch. f. lat. Lex.) 
Hagfors E.: De praepositionum in Aristotelis politicis et in Athe-

nienskini politia usu. Helsingfors és Berlin VI +1311. — Ara 2.50 frank. 
Halé Garden V.: Die cum-konstruktionen. Ihre Geschichte u. ihre 

Funktionen. Uebers. v. A. Neitzert. L. 1891. X+341 1. (Ism. ZÖG. és-
IndgF.) Vö. Hoffmann. 

Hasse E.: Der Dual im Attischen. Hannover V+68 1. — Ara 
1.40 m. 

Hatzidakis G. M.: Einleitung in die neugriechische Grammatika 
(Bibliothek indogermanischer Grammatiken. V.) L. XVE+464 1. — Ara 
12.75 frank. (Ism. IndgF.) 

Havet L.: La Prose métrique de Symmaque et les Origines mét-
riques du Cursus (94. Fasc. de la Bibi. de l'Ecole des Hautes Etudes.) 
Pari^ 1 8 9 2 . 112 1. — Ára 4 frank. (Ism. GGA.) 

Heikel J. A.: Uber die Entstehung der Konstruktionen bei npiv. 
(Lenyomat a Skandináv. Archiv-ból) (Ism. BPhW.) 

Henry V.: Précis de grammaire comparée du grec et du latin. 
Paris XXX+362 1. — Ára 7.50 frank. (Ism. IndgF.) 

HerzM.: De thesauro latinitatis condendo. Boroszló 1892. 4-r. 
92 1. (Ism. Arch. f. lat. Lex.) 

«E műhöz írt fölhívás egyaránt fordul a szaktudósokhoz és a mű
velt közönséghez. Értékéről és jelentőségéről a sz.-nek ismert buzgalma 
és szakismerete eléggé kezeskedik.* 

Hildebrandt A. :• De verbis et intransitive et causative apud Home-
rum usurpatis. (Dissertationes Halenses. XI.) (Ism. ZGW.) 

Hoffmann E.: Modusgesetz im lat. Zeitsatze. Antwort auf W. 
Gardner Hales: The cum-Constructions. Bécs, — Ára 1 m. (Ism. IndgF.) 

Hoffmann O.: Die griechischen Dialekte in ihrem historischen. 
Zusammenhange mit den wichtigsten ihrer Quellén. 2. Bd. Der nord-
acháische Dialekt. Göttinga XII+ 608 1. 
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Hultsch Fr.: Die erzahlenden Zeitformen bei Polybips. Ein Beitr. 
z. Syntax d. gemeingriech. Sprache. L. 1892. 121 1. — Ára 4 m. (Ism. 
BPhW., IndgF., LC.) 

Inama V.: Filolgia classica greca et latina. 16-r. IX+195 1. — 
Ara 2 lira. 

JeepL.: Geschichte zur Lehre ,row den Redetheilen beiden lat. 
Grammatikern. L. XVII+316 1. — Ára 8 m. (Ism. BPhW. és DLztg.) 
Előszava és tartalomjegyzéke mellékelve az Arch. f. lat. Lex. YIII. k. 3> 
füzetéhez. - . 

Johansson K. F.: Beitrage z. griech. Sprachkunde. Upsala 1891. 
Nagy 8-r. 173 1. (Ism. DLztg. és IndgF.) iC : • 

Kalb V.: Roms Jnristen nacli ihrer Sprache dargestellt. L. 1890. 
VIII+1541. (Ism. Arch. f. lat. Lex.) 

Karsten H: T.: De uitspraak van het latijn. Amsterdam. 166 1. 
(Ism. Arch. f. lat. Lex. és BPhW.) 

«Mélyreható tanulmányozás alapján, a fontosabb német vizsgáló
dások számbavételével szemlélhető képet nyújt a latin magánhangzókról 
és mássalhangzókról. Előzőleg a hanghasonulás, hangkiesés és egyéb 
hangtani tünemények tárgyalásába bocsátkozik.» Arch. f. lat. Lex. 

Keller O.: Lateinische Etymologien. L. IX+ 196 1. (Ism. Arch. f. 
lat. Lex.) Ismertetni fogjuk. 

Körting G.: Lateinisch-romanisches Wörterbuch. Paderborn. VII+ 
828+ 174 1. — Ára 26.70 frank. (Ism. IndgF.) 

Kraus S.-: Zur griechischen u. lateinischen Lexikographie aus 
jüdischen Quellén. (Lenyomat a Byzantinische Zeitschrift II. kötetéből.) 
L. (Ism. MZsSz.) 

Krumbacher K.: Mittelgriechische Sprichwörter. (Sitzungsber. d. 
k. b. Akad. d. Wiss.) München VII+272 1. — Ára 3 m. 

Kunze A.: Sallustiana. L. 1892. 25 1. (Ism. Arch. f. lat. Lex.) 
«Sallustius nyelvi sajátosságait vizsgálja. A vizsgálódás jelenték

telen pontokra irányul, de igen tüzetes.» 
Kühner 11.: Ausführliche Grammatik d. griech. Sprache. I. Theil. 

Elementar—u. Formenlehre. Hannover 1892. Nagy 8-r. XI+652 1.— 
Ára 12 m. (Ism. LC.) , , 

La Roche J.: Beitrage z. griech. Grammatik. L. XVIII+2361. — 
Ára 6 m. 

Linderbauer P. B.: De verborum mutuatorum et peregrinorum 
apud Ciceronem usu et compensatione. I. Progr. Metten 1892. 67 1. (Ism. 
Arch. f. lat. Lex.) ' 

Macke R.: Die römischen Eigennamen bei Tacitus. Haderslebon. 
4-r. 18 1. (Ism. Arch. f. lat. Lex ) 

Mehliss: JJeber die Bedeutung von xaulóg, bei Hom&r. Eisleben 
1891. (Ism. ZGW.) .. . , . ; . 

Menge R. és Reuss Zs.: Lexicon Caesarianum. L. 1890. 4-r. VIII + 
1428 1. — Ára 18 m. (Ism. DLztg.) 

Merguet H.: Lexicon zu den philosophischen Schriften Ciceros. 
II. k. 10. 11. 12. füz. Jena 1891—92. (Ism. Arch. f. lát. Lex4) 

«E három füzettel a 2. kötet, egyszersmind a mű két harmada, 
-mely F—ö-ig terjed, be van fejezve.» 

Meusel H.: Lexicon Caesarianum. B. • 
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, Mitsotakis J.: Neugriechiseher Sprachfiihrer. L. 1892. VI+ 358 1. 
— Ara 4 m. (Ism. LC.) 

Monceaux P.: Le latin vulgaire d'apres les dernieres publications. 
(Kevue des deux mondes. 1891. 429—448 1.) (Ism. Arch. f. lat. Lex.) 

Mucke E.: De consonarum in Graeca lingua praeter Asiaticorum 
dialectum Aeolicam geminatione. I. II. rész. L. 

Muller H. C.: Historische Grammatik der hellenischen Sprache. 
I. k. Leiden 1891. 225 1. II. k. Chrestomathie. 171 1. — Ára 8 m. (Ism. 
BPhW. DLztg. IndgF.) Dilettáns munka. 

Mutzbauer K.: Die Grundlagen der griech. Tempuslehre und der 
homerische Tempusgebravch. Ein Beitr. z. hist. Syntax d. griech. Sprache., 
Strassb. VIII + 402 1. — Ára 15 m. 

Neue philologische Rundschau. Hrsg. v. Wagener u. Ludwig. Gotha. 
Neue-Wagener: Formenlehre der lat. Sprache. II. k. 3. kiad. 11 — 

16. füz. B. 1892. XII+641— 999 1. — (Ism. Arch. f. lat. Lex. ésBPhW.) 
«Ezzel be van fejezve az átdolgozás 2. kötete, mely a főnév és ige 

kivételével az összes beszédrészeket felöleli. Az első kiadás inkább anyag
gyűjtés, mint tudományos vizsgálódás. A jelen kiadás is ugyanily jellegű. 
Csupán a példákat szaporítja a legújabb szövegkiadások szerint javít
gatva.* Arch. f. lat. Lex. 

Plánta R.: Grammatik der oskisch-umbrischen Dialekte. I. k. Ein-
leitung und Lautlehre. Strassb. 1892. Nagy 8-r. 600 1. —Ára löm. (Ism. 
BPhW. DLztg. LC.) 

Prellwitz V.: Etymologisches Wörterb. d. griech. Sprache. (Ism. 
Ziemer ZGW. Meyer Gusztáv LC.) 

Preuss Zs.: Index Demosthenicus. L. 1892. 330 1. — Ára 10 m. 
(Ism. DLztg.) 

Psichari J.: Etude de philologie néo-grecque. Paris. 1892. CCXI+ 
386 1. — Ára 22.50 frank. (Ism. BPhW.) 

Rasia dal Folo : De homericis comparationibus. Velencze 34 1. 
Raumer Zs.: Die Metapher bei Lucrez. Erlangen. 129 1. — Ára 

1.50 m. 
Reichenberger Zs.: Die Entwichlung des metonymischen Gebrauchs 

von Götternamen in der griech. Poesie. Karlsruhe. — Ára 2.40 m. Jeles 
munka. 

Rieger H.: Die koncessive Hypotaxe in den Tragödien des L. An-
naeus Seneca. Gymn.-Progr. Tauberbischofsheim 1892. 4-r. 19 1. (Ism. 
Arch. f. lat. Lex.) 

Schenh R.: De dativi possessivi usu Ciceroniano pars I. Gymn.-
Progr. Bergedorf (Hamburg) 1892. 4-r. 25 1. (Ism. Arch. f. lat. Lex.) 

Schmidt A. M.: Beitrage z. livianischen Lexiographie. III. Gymn.-
Progr. Waidhofen 1892. 20 1. (Ism. Arch. f. lat. Lex.) 

«A szerző, a Fügner-féle Livius-lexicon munkatársa, a contra szót 
tárgyalja ezen értekezésében.* 

Schmidt H.: De duali Graecorum et emoriente et reviviscente. 
(Breslauer philologische Abhandlungen. Hrsg. v. B. Forster. 6 k. 4.) 
Boroszló 54 1. — Ára 2.50 m. 

Schtcab O.: Hystorische Syntax der griech. Comparation in der 
class. Literatur. (Syntax der gegensátzlichen Comparation.) Würzburg. 
Nagy 8-r. VIII+129 1. - Ára 4 m. (Ism. BPhW. és LC.) 
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Sjöstrand N-: Defuturi inftnitivi usu Latinorum quaestiones duae. 
Lund. 55 1. —Ára 1.40 frank. 

StengelR: OuTJetq etc. Hermes 1891. 157 1. (Ism. ZGW.) *eúa> 
jelentései: brausen, erregen, rauchen, ráuchern, verbrennen, opfern*. 

Stowasser J. M.: Das Verbum lare. Eine dritte Eeihe dunkler 
Wörter. Bécs 1892. 20 1. (Ism. NyK. és Arch. f. lat. Lex.) 

Skutsch F.: Forschungen z. lat. Grammatik u. Metrik. I. k. Plau-
tinisches u. Eomanisches. Studien z. plautinischen Prosodie. L. 1892. 
186 1. — Ára 4.40 m. (Ism. BPhW. és Arch. f. lat. Lex.) 

Tessing Sven: Syntaxis Plautina. Enuntiationes relativae. Enun-
tiationes conjunctionales. Venersburg 1892. 4-r. 90 1. (Ism. BPhW.) 

Thewrewk E.: Codex Festi Farnesianus XLIItabulis (phototypicis) 
expressus. Consilio et impensis academiae litterarum hungaricee ed. Buda
pest, Berlin. — Ára 42 m. 

TJiomson J. A.: De comparationibus Vergilianis. Lund. III-t-60 1. 
Thumb A.: Die neugriechische Sprache. Freiburg 1892. VH+36 1. 

— Ára 1 m. (Ism. BPhW.) 
Torp A.. Den Graeske Nominalflexion sammenlignende fremstillet 

i sine Hovedtraek. Christiania 1890. VIII+15 1. (Ism. DLztg.) 
VicolF. L.: DieNegationimLateinischen. Gymn.-Progr.(Ism. ZÖG.) 
Weir Smyth H.: The Vowel System of the tome Dialect. (Trans-

action of the American Philol. Association. Vol. XX.) Boston 1889. 
(Ism. ZGW.) 

Wetzel M.: Das Recht in dem Streite zwisehen Halé u. E. Hoffmann 
üb. die Tempóra u. Módi in lat. Temporalsatzen. Paderborn 1892. 47 1. 
Ara 0.60 m. (Ism. IndgF.) 

Witkowski Sz.: De vocibus hybridis apud antiquos poetas romanps. 
(Sitzungsber. d. Akad. d. Wiss. zu Krakau.) "Krakkó 1892. 29 1. — Ára 
1.20 m. 

Zander C.: De lege versificationis latináé summa et antiquissima. 
Lund. 4-r. 28 1. — Ára 0.55 m. (Ism. IndgF. III.) 

Zieler G.: Beitrage z. Geschichte des lat. Ablativs. L. Bonn 1892. 
88 1. (Ism. Arch. f. lat. Lex.) 

«A tudós szerző, Brugmann tanítványa, ezen értekezésében az abla-
tivus keletkezését vizsgálja. Az umbriai és oszk nyelv számbavételével 
kutatja, hogyan keletkezett ezen keverék-eset a h rom indogermán abla-
tivus, locativus és instrumentális esetből. Azon eredményre jut, hogy 
ezen elegyedés az itáliai ősrokonság idejébe esik.» 

Zimmermann A.: Etymologische Versuche. Gymn.-Progr. Celle. 
4-r. 19 1. (Ism. Arch. f. lat. Lex.) 

Zimmermann E.: De epistulari témporum usu Ciceroniano quae
stiones grammaticae. Eastenburg 1886—91. (Ism. BPhW.) 

Más indogermán nyelvek. Indogermán nyelvhasonlítás. 
Bartholomae Chr.: Arisches u. Linguistisches. (Beitr. z. Kundé der 

indg. Sprachen. XV. XVII. k.) Göttinga 1891. — Ára 5 m. (Ism. BPhW.) 
Bartholomae Chr.: Studien z. indg. Sprachgeschichte. II. Halle 

1891. VI+262 1. — Ára 7 m. (Ism. Lbl.) 
Beddel: Die Hauptprobleme der indg. Lautlehre seit Sdüeicher. 

Göttinga 1892. IX+414 1. — Ára 8 m. (Ism. IndgF. III. és Nyk.) 
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Beitrdge z. Kundé der indg. Sprachen. Hrsg. v. A. Bezzenberger. 
Göttinga. 

Benfey T.: Gesammelte kleinere Schriften. Ausgew. u. hrsg. v. A. 
Bezzenberger. B. — Ara 29 m. (Ism. IndgF.) 

Bielenstein R.: Die Grenzen des lettischen Volksstammes in der 
Gegenwart und im 13. Jahrh. Szt.-Pétervár 1892. 4-r. XVI+ 548 1. — 
Ára 17.50 m. (Ism. GGA.) 

Brugmann K.: Grundriss der vergleichenden Grammatikder indg. 
Sprachen. Kurzgefasste Darstellung der Gescbichte derAltindisehen, Alt-
iranischeri, Altarmenischen, Altgriechischen, Lateinischen, Umbrisch-
Samnitischen, Altirischen, Gothischen, Litauischen und Altkirchensla-
vischen. Strassb. Nagy 8-r. 236 1. — Ára 6 m. (Ism. IndgF.) 

Delhrück B.: Vergleichende Syntax der indg. Sprachen. Einleitung. 
Strassb. 88 1. (Ism. Lbl. és Meyer G. LC.) 

Geiger V.: Etymologie u. Lautlehre des Afganischen. München. 
Ara 1.70 m. 

Holder A.: Alt-celtischer Sprachschatz. L. — Ára 8 m. (Ism. LC. 
ésZGW.) . 

Horn P.: Grundriss der neupersischen Etymologie. (Samml. indo-
germanischer Wörterbücher. IV.) Strassb. Nagy 8-r. XXV+386 1. —-
Ara 18 m. (Ism. LC.) 

Hübner E.: Monumenta linguae ibericae. B. 
Jackson A. V.: An Avesta Grammar in comparison with Sanskrit. 

Pars I. Phonology, inflection, word-formation, with an introduction on 
the Avesta. Stuttgart 1892. XLVIII+273 1. — Ára 3 m. (Ism. GGA.) 

Meyer G.: Albanesische Studien. HL Lautlehre der indg. Bestand-
theile des Albanesischen. Bécs. 95 1. — Ára 2.40 frank. (Ism. IndgF.) 

Petz G.: Az indogermán hangtan jelen állásáról. (Lenyomat a 
NyK-ből.) Bpest. 8-r. 

Regnaud P.: Le Rig-Véda et les origines de la mythologie indo-
européenne. (Annales du Musée Guimet. Tome premier.) Paris 1892. 
VIII+419 1. (lem. .GGA.) 

Seidel A.: Theoretisch-praktische Grammatik der Hindustani-
Sprache. Hartleben. (Ism. Müller Fr. ZÖG.) 

Sémi nyelvek. 
Assyriologische Bibliothek. Hrsg. v. Fr. Delitsch u. P. Haupt. X. k. 

L..— Ára 10 m. (Ism. DLztg.) 
Bacher V.: Die hebráische Sprachwissenschaft vom 10, bis zum 

16. Jahrh. Mit einem einleit. Abschnitte über die Massora. Trier. I I I+ 
1141.— Ára 2.25 m. 

Bar Balule (Hassan): Lexicon syriacum, voces syriacas graecas-
que cum glossis syriacis et arabicis complectens e pluribus codicibus ed. 
notulis instruxit Rubens Duval. I—III. Paris. 4-r. VI+1208 1. — Ára 
60 frank. 

Barih J.: Etymologische Studien zum semitischen, insbesondere 
zum hebraischen Lexikon. L. IV+ 76 1. — Ára 4.50 m. 

Delitsch Fr.: Beitrdge z. Entz'ifferung u. Erklarung de kappa-
dokischen Keilinschriften. (Abhadlungen d. k. sáchs. Gesellsch. d. Wiss.) 
L. — Ára 3 m. , 
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Frances J.: Hebráische Prosodie, zum ersten Male ediert, u. mit 
-einer Einleitung, Anmerkungen u. Beilagen versehen v. H. Brody. Krakkó 
1892. (I?m. The Jewish Quarterly Review.) 

Grünert M.: Die Begriffsverstdrkung durch das Etymon im, Alt-
arabischen. Bécs. 48 1. — Ára 1.50 frank. 

Haupt P: Assyriologische Bibliothek. III. 2. Das bvbylonische 
Nimrodepos. Keilschrifttext der Bruchstücke der sogenannten Izdubar-
legenden, nach den Originalen im British Museum herausgegeben. L. 4-r. 
Ára 23.20 frank. 

Herner: Syntax der Zahlwörter im altén Testament. Lund. 149 1. 
Ára 4.50 m. 

Hőmmel Fr.: Aufsatze u. Abhandlungen arabisch-semitologischen 
Inhalts. München 1892. 128 1. Két táblával. (Ism. DLztg.) 

Müller D. II.: Die altsemitischen Inschriften v. Sendschirli in den 
königl. Museen zu Berlin. Text in hebr. Umschrift. Überstzg., Com-
mentar, grammat. Abriss u. Vocabular. (Wiener Zeitschr. f. die Kundé 
des Morgenlandes.) Bécs. 66 1. — Ára 5 m, (Ism. DLztg.) 

Nöldeke T.: Orientalische Skizzen. B. 1892. IX+304 l.(Ism. IndgF.) 
Peiser F. F.; Die hetisiscken Inschriften. Fin Versuch ihrer Ent-

zifferung nebst einer das iveitere Stúdium vorbereitenden methodisch ge-
ordneten Ausgabe. B. 1892. 4-r. XV+128 1. — Ára 6 m. (Ism. LC.) 

Rost P.: Die Keilschrifttexte Tiglat-Pilesers III. nach den Papier-
abklatschen u. Originalen des Britishen Museums. 2. k. L. XL—145 1. 
(Ism. DLztg.) 

Schach F.: Eine auferstandene Sprache. (Neuhebráisch.) B. 20 1. 
Ára 0.50 frank. 

Sckwally Fr.: Idiotikon des christlich palastinischen Aramáisch. 
-Giessen. XII +134 1. — Ára 6.40 m. 

, Scheffer G. II.: Elementarbuch der hebráischen Sprache. L. — 
—Ara 4.50 m. (Ism. ZGW.) 

Socin A.: Zum arabischen Dialekt v. Marokkó. L. — Ára 3 m. 
Winckler H.: Sammlung v. Keilschrifttexten. II. L. — Ára 6 m. 
Wright V.: Lectures on the comparative grammar of the Semitic 

•languages. New.-York. XI+ 288 1. — Ára 18 frank. 

Általános nyelvészet. Világnyelv. Nyelvtanítás. Vegyes. 
Analecta Graeciensia. Festschr. zur 42. Versamml. d. Philol. u. 

Schulmánner in Wien von Professoren der Univ. Graz. 218 1. 
Benne van a többi közt Meyer G. értekezése: Zur neugriech. Gram-

matik; és Schuchardt Hugóé: Der mehrzielige Frage- u. Belativsatz. 
(Ism. NyK. 1894.) 

Bahlsen L.: Derfranz. Sprachunterricht im neuen Kurs. B. 1892. 
-66 1. — Ára 1.40 m. (Ism. Arch. f. n. Spr.) 

Balassa J.: A gyermek nyelvének fejlődése. (Különny. a NyK-ből.) 
Bpest. 8-r. 

Baudouin de Courtenay: Vermenschlichung d. Sprache. (Samml. 
gemeinverstándlicher wissenschaftlicher Vortráge. 173. füz.) Hamburg. 

Bersanetti F. és Allan A.: Affinitá sintattiche tra il greco e l'ita-
liano: studio di filológia comparata, Bologna. XII +151 1. — Ára 2 frank. 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXIV. 15 
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Blau A.: Bibliotheca philologica od. vierteljáhrl. systemat. Biblio-
graphie der auf dem Gebiete d. class. Philol. u. Altertumswiss., sowie der 
Neuphilologie in Deutschland und dem Ausland erschienenen Schriften u. 
Zeitschriften-Aufsátze. 44. évf. Göttinga. 

Bock Fr.: Wesentliche Merkmale der verbesserten Sprachunter-
richts-Methode. Teschen 1891. 19 1. (Ism. Z. f. fr. Spr.) 

Borinski: Grundzüge des Systems der artikulierten Phonetik. 
Stuttg. 1891. V I I + 6 6 1, — Ára 1.50 m. (Ism. IndgF. III.) 

Bourdon B.: L'expression des émotions et des tendances dans le 
language. Paris 1892. 374 1. — Ára 7.50 frank. (Ism. DLztg.) 

Bucksath M.: Anleitung zum Ériemen d. malayischen Sprache 
für nach Ostindien reisende Deutsche. Bréma. 16-r. 71 1. — Ára 1.20 m. 

Christaller J. G.: Die Töne der Negersprachen und ihre Bezeich-
nung. Basel 19 1. — Ára 0.40 m. 

Dormoy E.: Le Balta, langage international conventionnel. 
Tours. 198 1. 

Edlinger A.: Über die Bildung der Begriffe, ein etymologisch-
vergleichendes Wörterb. aus allén Sprachgebieten. München. 

Gabelentz G.: Baskisch u. Berberisch. fSitzungsber. d. k. pr. Ak. d. 
Wiss. zu Berlin. Bölcs tört. oszt. 593—613.1.) (Ism. IndgF. és Lbl.J 

Giessivein S.: Die Hauptprobleme der Sprachwissenschaft in ihren 
Beziehungen zur Theologie, Phylosophie u. Anthropologie. Freiburg 1892. 
245 1. — Ára 5 m. (Ism. DLztg. és NyK.) 

Guardiola J.: Kosmai idioma, Gramátika uti nőve prata kiasmo 
orbo. — Universal-Sprache. Gramm, einer neuen Sprache, Orba genannt.. 
Paris. 96 1. — Á r a 2.10 m. 

Hauschild G. 11.: Die Verbindung finiter u. infiniter Verbalformen 
desselben Stammes in einigen Bibelsprachen. Berichte d. Freien Deutschen 
Hochstiftes. 2. füz. Frankfurt. 34 1. (Ism. Arch. f. lat. Lex.) 

Keller Gy.: Die Grenzen der Übersetzungskunst kritisch unter-
sucht mit Berücksichtigung des Sprachunterrichts. Karlsruhe 1891—92.. 
4-r. 43 1. (Ism. BPhW.j 

Kleinpaul R.: Das Lében d. Sprache u. ihre Weltstellung. L. 
Klussmann R.: Systematisches Verzeichn. der Abhandlungen, welche 

in den Schulschriften sdmmtlicher an dem Programmtausche theilnehmen-
den Lehranstalten enthalten sind. I. k. (1889.) 1876—85. Nagy 8-r„ 
VI I I+315 1. (1893) 1886-90 . V I I + 285 1. 

Ezen jegyzék a jövőben rendszerint 5 évi időközben fog megjelennie 
Lefevre, André: Les races et les langues. (Tome 76. de la Biblio-

théque scientifique internationale.) Paris. 303 1. (Ism. igen dicsórŐleg 
Bev. Ling.) 

«I1 présente des considérations particuliérement importantes sor 
quelques points d'ethnographie linguistique.» 

Loth J.: Les mots latins dans les langues brittoniques (gallois etc.)». 
Phonétique et commentaire avec une introduction sur la romanisation 
de l'íle de Bretagne. Paris 1892. 2461. — Á r a 10 frank. (Ism. DLztg 
és Lbl.) 

Marty A.: Über Sprachreflex, Nativismus u. absichtliche Sprach-
bildunq. (Vierteljahrschr. f. wissenschaftliche Philosophie. VIII—XVI.) 
(Ism. ZÖG.) 
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Steinthal ellen, ki a nativismus megalapítója, ő, mint az empiris
tám híve, azt állítja, hogy a nyelv emberi találmány s okozója gondo
lataink közlésének vágya és ösztöne. 

Mémoires de la société néo-philologique a Helsingfors. I . Helsingf. 
IV -f-412 1. (Ism. Valvoja és Die n. Spr.) 

Methode Schliemann z. Erlernung d. engl. Sprache. L. 
Meyer E.H.: Germanische Mythologie. B. 1891. Nagy 8-r. XI + 

354 1. — Ára 5 m. (Ism. GGA. IndgF.) 
Meyer G.: Essays u. Studien z. Sprachgeschichte u. Volkskunde. 

I I . Strassb. 380 1. Ism. Árch. f. n. Spr. és LC.) 
Műi Fr.: Anti- Volapiik od. die Mezzqfanti-Sprache. Eine einfache 

International- Grammatik als Schlüssel für allé Sprachen. Gleichzeitig 
als telephon. Geheimsprache. Neuwied. 52 1. — Ara 0.75 m. 

Misteli F.: Char akteristik der hauptsáchlichen Typen des Sprach-
baues. Neubearbeitung des Werkes v. H. Steinthal. B. XXVI+612 1. — 
Ára 11 m. (Ism. Akad. Értesítő BPhW. LC.) 

Müller M.: Die Wissenschaft d. Sprache. Neue Bearbeitung der 
in den Jahren 1861 u. 1863. ani k. Institut zu London gehaltenen Ver-
lesungen. Deutsche Ausg. besorgt durch B. Fick u. W. Wischmann. 2. k. 
L. 1892 -93 . Nagy 8-r. VII+722 1. — Á r a 11 és 14 m. (Ism. LC. és 
NyK. 1894.) 

Netter A.: La parole inte'rieure et térne. Paris 1892. 165 1.— 
Ára 2.50 frank. (Ism. DLztg.) 

Neuphilologisches Centralblatt. Organ der Vereine für neuere 
Sprachen in Deutschland. Hrsg. v. W. Kasten. Hannover. 

OhlertA.: Allgemeine Methodik des Sprachunterrichts in kritischer 
Begründung. Hannover. 292 1. — Ára 3 m. (Ism. DLztg. és BPhW.) 

Platzmatin Gy.: Weshalb ich Neudrucke der altén amerikanischen 
Grammatiker veranlasst habé. L. -— Ára 5 m. 

Potebnya A.: Misi i jazik. A gondolat és a nyelv. 2. kiad. Charkov 
1892. VI +128 1. (Ism. Arch. f. Slav. Phil.) 

«A nem rég elhalt szerző a XIX. sz. szláv nyelvészei között kétség
kívül a legmélyebb s legjelentékenyebb gondolkodó volt . . . A jelen 
munka, mely először 1862-ben jelent meg, Humboldt, Steinthal, Lotze 
nézeteit elemezve s bírálva, igen finoman tárgyalja azt a kérdést, mikép 
függ össze a beszéd a gondolattal.* 

Recha K.: Zur Frage iiber den Ursprung der perfectivierenden 
Function der Verbalprafixe. Nebst Einleitg. üb. das Zusammenwirken des 
syntakt. u. phonet. Factors. Jurjew (Dorpát). 123 1. — Ára 2.80 m. 

Reform. Zeitschr. d. allgem. Vereins f. vereinfachte Bechtschrei-
bung sowie des Vereins f. Lateinschrift. 17. évf. Hrsg. v. Lohmeyer. Norden. 

Riese A.: Griechisch als allgemeine Sprache der Arzte u. Gelehrten 
überhaupt. New-York. -— Ára 1 m. 

Riese S.: História Apollonii regis Tyri. L. XIX+131 1. — Ára 
1.40 m. (Ism. BPhW.) 

Rothfuchs Gy.: Beitrdge zur Methodik des altsprachlichen Unter-
richts, insbesondere des lateinischen. Marburg 1892. VII +156 1. -— 
Ára 2.70 m ; 

Schleyer J. M.: Grammatik-Lexikon: deutsch, populdr-neuarabisch 
u. Weltsprachlich. Konstanz. 12 r. 19 1. — Ára 0.20 m. 

15* 
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Schleyer J. M.: Notizen üb. die sog. «Normáig rammatik* der 
Pseudo-akademie Volapüka. Konstanz. 12-r. 13 1. 

Schoepke: Derfranz. u. engl. Unterricht im Dienste des Deutschen. 
Gymn.-Progr. Drezda. (Ism. Z. f. d. d. Unt.) 

Schuchardt H.: Baskische Studien. I. Über die Entstehung der 
Bezugsformen des bask. Zeitworts. (Denkschr. d. k. Ak. d. Wiss.) Bécs. 
— Ara 8.50 m. 

Schwidtal A.: Etymologisches Wö'Herb. der Mathematik u. Natur-
wissenschqften. Kattowitz 1890. — Ara 1 m. (Ism. ZGKW.) 

Seidel A.: Pralú. Grammatik d. malayischen Sprache. Bécs. X + 
176 1. (Ism. DLztg.) 

Sievers E.: Grundzüge der Phonetik, zur Einfiihrung in das Stu-
dium der Lautlehre der indogerm. Sprachen. 4. kiad. L. XVI+298 1. — 
Ara 5 m. 

Spill G.: Üaer den neu-fremdsprachlichen Unterricht. Hanno
ver. 30 1. 

Tumlirz Z.: Über Sprachmischung. Czernovitz. 16 r. 32 1. — 
Ára 0.40 m. 

Verliandlungen des 5. allgemeinen deutschen Neuphilologentages 
am 6., 7., 8. u. 9. Juni 1892. zu Berlin. Hannover. 80 1. — Ara 1.50. 

Vietor V.: a) Deutsche Lauttafel. b) Englische Lauttafel. c) Fran-
zösische Lauttafel. Nebst Erklárungen u. Beispielen. Marburg. 12 1. — 
Ara egy-egynek 1.50 m. 

Vietor V.: Wie ist die deutsche Aussprache zu lehren ? Marburg. 
26 1. — Ára 0.50 m. 

Vila J.: Elementos de la Gramdtica ambú ó de Annobon. Madrid 
1891. 31 1. (Ism. Lbl.) 

Vodskov: Sjaeledyrkelse og Naturdyrkelse. (Ism. IndgF. Hl.) 
Waetzoldt G.: Die Aufgabe des neusprachlichen Unterrichts u. die 

Fortbildung der Lehrer. B. 1892. (Ism. Die n. Spr.) 
Wershoven F. J.: Lehr- u. Lesebuch d. siamesischen Sprache und 

deutsch-siamesisches Wörterbuch. Bécs. 181 1. (Ism. DLztg.) 
Westphal R.: Allgemeine Metrik der indogermanischen u. semiti-

schen Volker auf Grundlage der vergl. Sprachwissenschaft. Mit einem 
Exkurse: Der griech. Hexameter in der deutschen Nachbildung v. R. 
Kruse. B. 1892. XIV+514 1. — Ara 10 m. (Ism. BPhW.) 

Whitney W.: Max Müller and the science qf language. A criticism. 
New-York 1892. 111+79 1. 

Winteler J.: Naturlaut u. Sprache. Ausführungen zu W. Wacker-
nagels Voces variae animalium. Aarau 1892. 37 1. (Ism. PhW. és BLbl.) 

«A szerző a nyelv történetének vizsgálata után 115 különböző 
madárfajnak hangutánzó szavait sorolja elő. Kapcsolatban ezen érdekes 
összeállítással kiemeli, hogy a hangutánzó szók a Grimm törvényének 
csak részben vannak vagy egyátalán nincsenek alávetve. (Vö. Gabelentz : 
Naturlaute als Ausnahme von den Lautgesetzen. 209 1.) • BPhW. 



Ismertetések és bírálatok. 
Indogermán mondattan. 

Berthold Delbrück. Vergldchende Syntax der indogermanischen Sprachen. 
I. Theil. Strassburg, Kari J. Triibner, 1893. 

Az indogermán nyelvtudomány újabb fejlődése három nevezetes 
korszakra oszlik; s e három korszak mindegyikét mintegy betetőzi egy-
egy nagy mű, mely összefoglalja az illető korszak egész tudományos fel
fogását, s az indogermán nyelvek történetére vonatkozó akkori nézete
ket. Az első korszak befejezője Bopp összehasonlító nyelvtana (1833), a 
második korszaké Schleicher nagy munkája (Compendium der vergl. 
Grammatik der indogerm. Sprachen, 1861); a legutolsó évtizedek mun
kásságának összefoglalója s az indogermán nyelvtudomány mai állásának 
hű kifejezője Brugmann összehasonlító nyelvtana (Vergleichende Gram
matik der indogermanischen Sprachen). E nagy mű 3. részének, az 
összehasonlító mondattannak megirására Delbrück vállalkozott. Nem 
szándékozom e nagyfontosságú mű részleteinek méltatásába bocsátkozni, 
s csak arra szorítkozom, hogy ismertessem a mű bevezetését, melyben a 
szerző a mondattani elméletek és nézetek fejlődését tárgyalja, azután 
pedig a saját felfogásáról ad számot a legfontosabb mondattani kér
déseket illetőleg. 

A mondattani kérdések fejlődését vázolva egyúttal a nyelvtudo
mány rövid történetét is adja. A nyelvtudományi nézetek fejlődésében 
három főkorszakot különböztet meg. A görögök vetették meg e tudo
mánynak alapját, s így az első korszak az ő működésüket foglalja magá
ban. A mondattanra nézve első sorban Dionysios Thrax munkája fontos, 
mert ő foglalkozik először a mondat meghatározásával s a mondatré
szekkel. Szerinte a modat (Aóyos) a szavaknak oly kapcsolata, melynek 
magában teljes értelme van; a mondatrész (ki$ts) pedig az összetételen 
alapuló mondatnak legkisebb része. A mondatrészek a következők: nő
mén, verbum, participium, articulus, pronomen, praepositio, adverbium, 
conjunctio. A mondatok szerkezetével s a nyelvhelyességgel Apollonios 
Dyskolos foglalkozik először, ezért nevezi őt Delbrück a syntaxis atyja-
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nak. A görögöket általában a nyelv használata vezette arra, hogy saját 
nyelvükről gondolkozzanak; a nyelvhelyesség kérdései vetik meg min
denütt a nyelvtudomány alapját, azonban csak hosszú ideig tartó foglal
kozás és elmélkedés után juthat a tudomány valamely nyelv szerkezeté
nek igazi megismeréséhez. A görök nyelvészek nem tudták helyesen 
megoldani ezt a feladatot, mert teljesen szakítottak a philosophiával, s 
még azokat a tanításait is mellőzték, a melyek nagy segítségükre lettek 
volna, így első sorban az alany és állítmány megkülönböztetését. 

A következő korszak — mely a scholasticusok működésével kez
dődik s a XVIII. század végéig tart — ép ellenkezőleg a philosophia 
hatása alatt áll. Most már teljesen egynek vették a nyelvtant és a logikát, 
s így alkalmazták arra a néhány nyelvre, a melylyel tudományosan fog
lalkoztak. Vizsgálódásuk tárgya kezdetben kizárólag a latin nyelv volt; 
később a göröggel s kis mértékben a héber nyelvvel is foglalkoztak ; az 
egyes élő nyelvek, ha néha-néha törődtek is egy kissé velük, nem hatot
tak a nyelvtani elméletek fejlődésére. A nyelvészek fó'figyelme a syntaxis 
felé fordult s az ítélettel foglalkoztak, melyet egy értelműnek vettek a 
mondattal; később a copula is (mely szó először Abailardnál fordul elő) 
mind nagyobb szerepet játszik a nyelvtani fejtegetésekben. E kor nyel
vészei e mellett az általános nyelvtan gondolatával is foglalkoztak. 

A múlt század yégével jelentékeny változáson mentek át a nyelv
tudományt illető nézetek; nagy befolyással voltak e változásra egyrészt 
Kant, Fichte, Schelling és Hegel philosophiai elvei; közülök Schelling s 
vele együtt a romantikus iskola irói a történeti német nyelvtan meg
alapítóivá lettek; a nyelv történeti fejlődésének felismerését még világo
sabbá tette Hegel. A másik fontos hatás, mely a nyelvtudomány fejlő
dését elősegítette, a szanszkrit nyelv megismerése volt, a mi alapját 
vetette az összehasonlító nyelvtudománynak. Azonban az összehasonlító 
nyelvészet elterelte a kutatók figyelmét a mondattani kérdések vizsgála
tától s majdnem teljesen a hangtan és az alaktan számára foglalta le, 
úgy hogy alig történt jelentékenyebb haladás a mondattan terén; az 
összehasonlító mondattan rendszeres tárgyalása pedig teljesen elmaradt. 

A nyelvtudományi nézetek fejlődésére e korszak első felében leg
nagyobb hatással voltak Humbolt Vilmos, Bopp Ferencz és Grimm 
Jakab, kiknek nézeteit Delbrück részletesen ismei-teti. Bopp volt az 
összehasonlító, Grimm a történeti nyelvtudomány megalapítója, s így 
szilárd alapot vetettek a nyelvtudomány további haladása számára. 
A korszak második fele Steinthal működésével kezdődik, a ki a logikát 
kiűzte a nyelvtanból s a psychologiát segítette helyébe. Az egyes mon
dattani kérdések megvilágítására nagy befolyással voltak még Schleicher, 
Miklosich, a ki megírta a szláv nyelvek összehasonlító mondattanát, 
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továbbá Curtius és Ludwig. A nyelvtudománynak legújabb korszakát a 
hangtani törvények pontosabb vizsgálata s a psychologiai, különösen az 
analógiás hatások kutatása jellemzi. Nem mondhatjuk, hogy az erre 
vonatkozó nézetek ma már megállapodottak, annyi azonban kétségtelen, 
hogy hangphysiologiai és psychologiai ismeretek nélkül nem szerezhe
tünk világos képet a nyelv fejlődéséről. Az erre vonatkozó nézeteket a 
legjobban és legtökéletesebben Paul fejezte ki Principien der Sprach-
geschichte ez. munkájában. 

E történeti visszapillantás után néhány fontos mondattani kérdés 
megvilágításához fog Delbrück. Az első kérdés, melyet tárgyal, a mondat 
meghatározása, s az erre vonatkozó fejtegetést bővebben ismertetem, 
mintegy adalékul ahhoz a vitához, mely a mondat meghatározását ille
tőleg a Nyelvőr XIX., XX. és XXI. kötetében folyt le. Az ókorban ez 
volt a mondat általánosan használt meghatározása: oratio est ordinatio 
dictionum congrua sententiam perfectam demonstrans; s ez megfelel 
Dionysios Thrax fentebb idézett meghatározásának. Evvel szemben a 
középkor felfogása az volt, hogy a mondat a logikai Ítéletnek nyelvbeli 
kifejezése, tehát szintén három részből áll: alany, állítmány és copula. 
Az újabb nyelvészek közül csakis Paul meghatározását idézi (i. m. 99. 1.): 
«A mondat nyelvbeli kifejezője, mintegy jelképe annak, hogy a beszélő 
lelkében megtörtént több képzetnek vagy képzetcsoportnak a kapcsolata, 
és eszköz arra, hogy a hallgató lelkében ugyanazon képzeteknek ugyan
azon kapcsolata jöjjön létre.» Ezen meghatározás szerint tehát nem 
szükséges, hogy a mondatban ragozott ige is legyen, s az ilyen monda
tok : omnia praeclara rara, minimum jus summa injuria, Traume, 
Schaume stb. époly teljes mondatok, mint pl. az ember él. E három 
meghatározásban közös, hogy a mondatot egységes, befejezett egésznek 
tekintik, a mi helyes is; másrészt meg, hogy szerintük a mondat több 
résznek a kapcsolata. A tapasztalat azonban ellent mond ennek a felfo
gásnak, akár a mondat nyelvtani tagoltságára, akár a fogalmak vagy 
fogalomcsoportok kapcsolatára gondolunk. Az indogermán nyelvekben 
is vannak egytagú mondatok (vagyis olyanok, melyek egy indulatszóból, 
egy vocativusból vagy egy úgy nevezett személytelen igéből pl. pluit 
állanak). Paul az ilyen mondatokat hiányosaknak tekinti; ezek — sze
rinte — csak állítmányok, melyeknek alanya hiányzik. Midőn pl. Lessing
nél (Emilia Galotti-ban) a herczeg így szól: Klagen, nichts als Klagen! 
Bittschriften, nichts als Bittschriften! Paul szerint ez csak állítmány, 
alany hozzá a levél, a mit a herczeg a kezében tart. Ezt a felfogást Del
brück nem fogadja el, mert hisz így az alany fogalmába olyasmit ma
gyarázunk bele, a mi a nyelv körén kívül áll. A mondat meghatározása 
•ezek után Delbrücknél így alakul: A mondat artikulált beszédben történő 
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oly kijelentés, melyet a beszélő és a hallgató összefüggő és befejezett 
egésznek érez. 

A legtöbb mondat több részből á l l ; így tehát a másik fontos kér
dés a beszédrészek megkülönböztetése. A beszédrészeket több szempont
ból próbálták osztályozni; Bopp eredetük szerint, mások a szavak jelen
tése szerint kisérlették meg az osztályozást, azonban egyik mód sem 
juttatott kielégítő eredményre. Schleicher a beszédrészeknek alakját 
vette tekintetbe; ebből a szempontból is csak tökéletlen osztályozáshoz 
juthatunk, a mennyiben csak ragozható szókat és nem ragozható szókat 
különböztethetünk meg. Delbrück a szavaknak mondatbeli szereidét veszi, 
az osztályozás alapjául s a következő osztályozást állítja fel: J) 

a J F ó ' n e v e k (Wörter, welche das Substrat der Aussage bilden); 
természetes, hogy főnévül használtathatnak melléknevek, névmások és 
számnevek is. 

b) M o n d a t s z ó k (Aussage-Wörter); ezek első sorban az igék,, 
de néha a névszók is használtatnak mondatszókul. 

c) J e l z ő s z ó k (Attributive Wörter). A tulaj donképeni jelző szó-
a főnév mellett a melléknév; de néha a főnév is lehet jelző szó. Az ige 
mellett jelző szó lehet az előljáró és a határozó szó. 

d) K a p c s o l ó s z ó k (Verbindende Wörter); ide tartoznak a-
kötőszók, az elöljárók, a mennyiben összekötik az igét az esettel, s né
hány parti cula. 

^ K i e m e l ő s z ó k (Hervorhebende Wörter); ide tartozik a leg
több particula. 

Delbrück számot ad végül arról, hogy mi a mondattan feladata f 
hogyan fogja Ő az összehasonlító mondattant tárgyalni. A mondattan a 
mondatról s a mondat részeiről szóló ismereteinket foglalja magában. 
Tehát kiindulhatna a mondatból, s a mondatrészeket a szerint tárgyal
hatná, a mint alkalom adtán előfordulnak. Delbrück nem ezt az u ta t 
választja, hanem a tárgyalást az egyes mondatrészekkel, ill. beszédrészek
kel kezdi. 

Az első beszódrész, melyet tárgyal, a névszó, melyet két csoportra 
oszt: főnévre és melléknévre; a főnévről szólva tárgyalja a főnevek ne
mét, számát2) és eseteit. A névszó után következnek a névmások, 

*) V. ö. ezzel azokat a mondattani definitiokat, melyeket én kisértet
tem meg a beszédrészekre nézve Kis m. nyelvtanomban. S. Zs. 

2) Nem hallgathatom el azt a kifogásomat, hogy ezek nagyrészt nem 
mondattani tárgyak. A nemek és számok csakis ott vágnak a mondattanba, 
a hol a szóegyeztetésről van szó. De mi köze pl. a mondattanhoz annak, 
hogy a fores szóban az ajtó kétrészű tárgynak van képzelve, a janua-ban 
pedig egységesnek? vagy hogy a német dpfel-t eszik, tehát az almát egyed-
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azután a számnevek, melyeknek használatában annyi a sajátságos vonás, 
hogy érdemes őket külön tárgyalni. A névmások és számnevek körében 
szintén megkülönbözteti a főnévi és melléknévi használatuakat. Ezután 
következnek az adverbiumok, mert nagyobb részük nem egyéb, mint a 
nevek, névmások és számnevek egyes esetei. Ezután tárgyalja a praepo-
sitiokat. Ennyit foglal magában. a műnek eddig megjelent első fele. 
A második kötetben folytatni fogja a beszédrészek tárgyalását az igével 
s befejezi a particulákkal. A kötőszókat nem külön tárgyalja, hanem az 
összetett mondattal kapcsolatban. Az egész műnek második főrésze a 
mondattal, és pedig először az egyszerű, azután az összetett mondattal 
foglalkozik. I t t lesz szó a szórendről és a mondatbeli nyomatékról is, 

BALASSA JÓZSEF. 

A nyelvhelyességről . 

Setala Emil: Oikeakielisyydesta suomen kielen kaytantöön katsoen. (A nyelv
helyességről tekintettel a finn nyelv használatára. — A Valvoja ez. 
folyóiratban, s külön is ilyen mellékczímmel: Yleistajuista kielitiedettá 
II. Népszerű nyelvészet II. — Porvoo 1894. 8-r. 46 1. ára 1*50 frank.) 

Setálá Emil igen érdekes fejtegetéseket tett közzé e tárgyról, mely 
mi nálunk már száz év óta annyiszor foglalkoztatta az elméket. S h a fej
tegetéseit rövid kivonatban, egészen tárgyilag ismertetem, a magyar 
olvasó bizonyosan szívesen veszi. 

S. abból indul ki, hogy a nyelvhelyesség kérdése két előző nagy 
kérdés eldöntését föltételezi, t. i. hogyan fogjuk fel a nyelvvizsgálat és 
nyelvhasználat egymáshoz való viszonyát ? és milyen viszony van, milyen
nek kell lenni az irodalmi nyelv s a népnyelv között ? 

«Két évtized óta a nyelvbúvárnak a nyelv életéről való fölfogása 
nagyon megváltozott, természetes tehát, hogy sok tekintetben máskép 
fogja föl a nyelvészetnek a nyelvhasználathoz való viszonyát, mint 
ezelőtt . . .» Mindenekelőtt biráló átnézetben ismerteti S. a finn és egyéb 
nyelvészek közt eddig uralkodott nézeteket. Noreen (kinek ide vágó 
tanulmányát tavai mi is ismertettük) három álláspontot különböztet 
meg: az irodalomtörténetit, a természetrajzit és az «észszerű álláspon
tot.* Az első szerint csak az irodalom-, ill. nyelv-történet ismerője álla
píthatja meg a nyelvnek helyes formaját. A második szerint szakértő e 
dologban a nyelvet beszélő nemzetnek akármelyik tagja, a helyességet a 
szokás dönti el, s a nyelven nem szabad semmit mesterkedni. A harma
dik, Noreené, tulajdonkép a czélszeriíségi álláspont, mely a szerint ítéli 
meg a nyelvbeli kifejezést, hogy jól, világosan, egyszerűen fejezi-e ki a 
gondolatot. 

S. azonban kifejti, hogy Grimm és követői nem azt követelik, a 
mit a humanisták, hogy t. i. teljesen valamely elmúlt irodalmi arany-

nek tekinti s többesbe teszi, ellenben a magyar almát eszik, tehát az almát 
anyagnak appercipiálja, úgy mint pl. a kenyeret. Világos, hogy ezek jelen
téstani kérdések, s korántsem mondattaniak. S. Zs. 
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kor nyelvszokását kövessük, hanem olyan nyelvalakot tartanak helyes
nek, mely a megállapított nyelv törvények szerint fejlődött, s viszont 
hibáztatják azt, a mi közbejött más analógiák, «hamis analógiák* miatt 
eltér a rendes fejlődéstől. Ezt az irányt tehát inkább etymologiai v. 
nyelvtani iránynak nevezhetni. A finn nyelvészek is jobbára ilyen irány
ban mozognak fejtegetéseikben, így Becker, Renvall, újabban Genetz, 
Ahlman, s kivált Lönnrot és Ablqvist, kiknek oly nagy hatásuk volt a 
finn irodalmi nyelvre. Lönnrot szerint p. a se illativusa sihen, nem a 
szokásos siihen, mert igazság szerint *sehen volna, s az első e szabálysze
rűen csak rövid i-vé válhatik. Ablqvist szerint az általánosan használt 
elámaa partitivus helyett ezt kellene i rn i : elámátd, s általában mindig 
a teljesebb, eredetibb alak a helyesebb ; otaksua hibás képzés, mert a 
-ksu igeképző csak melléknévhez járulhat. Ahlman szerint sanomaton, 
(,mondatat]an'), ha szenvedő értelmű, helyesen így van : sanottamaton, 
mintegy ,mondatlan'. — A nyelvész tehát földeríti a nyelvnek természe
tét s általános törvényeit s e szerint helyreigazítja a hibás alakokat az 
irodalmi nyelvben, melynek első sorban kell helyes nyelvnek lennie. 

A másik álláspontot S. népnyelvi álláspontnak nevezi (az említett 
finn nyelvészek is, minthogy régi klasszikus finn irodalom nincs, a nép
nyelvet vették utolsó forrásul a nyelvtörvények megállapítására). E sze
rint az idegenek és műveltek befolyásától ment, romlatlan népnyelv az 
irányadó. Persze egyik egy, másik más nyelvjárást tart legjobbnak, s a 
népnyelv alapján egyik egy, másik más kifejezésmód helyességét 
vitatja. — Ez iránynak főképviselője a finneknél Avellan, ki p. kartanosi, 
myötyasi h. jobbnak tartja a rövid kartanos-t, myötyás-t, mert az élő
beszéd jobbára ezt hallatja; így pimeá korkea h. pimia, korkia stb. De 
Ahlqvist szerint is p. nem helyes a többes illativusában a -sin rag, mert 
a népnyelvben ez az alak nem járatos, pedig ez nyilván ellenkezik az ő 
nyelvtani álláspontjával. 

Mind a két álláspont követeli az irodalmi nyelvnek javítását: tisz
títását és gazdagítását. Meg akarják tisztítani a nyelvet hibásan alkotott 
szóktól, továbbá az idegen szóktól s idegenszerű szólásoktól. Ezek he
lyett részint új kifejezéseket kell alkotni, részint a népnyelv gazdag tár
házából meríteni. így jut mind a két irány a purizmushoz, melyet Finn
országban a nemzeti mozgalom is támogatott. (A legmerészebb finn 
nyelvújító a negyvenes években Kilpinen volt; ő neki köszöni a finn 
irodalmi nyelv sok máson kivül a következő szókat: tiedé tudomány, 
taide művészet, yksilö egyén, henkilö személy, kirjailija iró. A fiatalabb 
finn írók közül sokan iparkodnak népies kifejezéseket, sőt tájszókat is 
meghonosítani az irodalomban.) 

A czélszerűségi állásponton áll p. a finneknek két jeles politikai 
irója, Snellmann és Meurman. Az előbbi azt állítja, hogy e téren a jeles 
író az egyetlen törvényhozó, s az ő példáját követi a többi; azt vitatja, 
hogy a próza nyelvének első sorban világosnak kell lennie, akkor egy
úttal szép is. és jobb a könnyen érthető idegenszerűség, mint a homá
lyos eredetiség. Meurman szerint p. a műszóknak nem az legnagyobb 
érdemük, ha organikus fejleményei a nyelvnek, hanem az, ha hatá
rozottak és félreérthetetlenek; épen azért nagyon alkalmasak a holt 
nyelvekből vett szavak, melyeket nem nehezebb megtanulni, mint a 
hazai elemekből képzetteket, mert «a dolgot nehéz megtanulni, nem 
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pedig a szót.» Minthogy pedig a holt nyelvek szókincse nem felel meg 
minden szükségletnek, új szókat is kell alkotni, de ezeknek helyességét 
nem a nyelvtani szabály dönti el, hanem a művelt nemzet a maga össze
ségében. — Godenhjelm szerint nem kell minden idegen eredetű kifeje
zésmódot elítélni, hanem azt kell előbb nézni, vájjon a népnyelvben is 
járatos-e; de ha nincs is elterjedve a közbeszédben, az a kérdés, hasz
nára lehet-e a nyelvnek, előmozdíthatja-e a kifejezésnek természetessé
gét és szabatosságát. 

S. szerint mind a három irányban van valami igaz, de egyik sem 
foglalja magában a teljes igazságot. 

A nyelvtani álláspont a használatot azoktól a «törvényektől" teszi 
függővé, melyeket a nyelvész «állapít meg». De a nyelvészetnek föl
fogása a nyelvtörvényekről s az egyes nyelvi alakokról igen változandó, 
tehát könnyen megeshetik hogy ma olyan javítást teszünk a nyelven, a 
mi holnap tévedésnek fog bizonyulni. A nyelvtani álláspont különösen 
gyakran tévedett a «hamis analógia* eredményeivel szemben, melyeket 
azelőtt ritka, kivételes jelenségeknek tekintettek, holott most tudjuk, 
hogy véghetetlen nagy számmal vannak minden nyelvben. Tévedtek 
abban is, hogy a teljesebb és eredetibb alakokat elvszerűen jobbaknak 
tartottak a lenézett «kopott» és «i*omlott» alakoknál, pedig ezek épen 
olyanjói, sőt jobban fejezik ki a gondolatot, pl. az elvontabb fogalmakat 
s viszonyokat stb. Aztán meg, ha következetesek akarnánk lenni, azt 
kellene mondanunk, hogy a mai finn alaknál helyesebb az eredeti köz
finn alak, emennél meg a finn-ugor alak; csakhogy ezt a nyelvet ma senki 
sem értené. — Téves fölfogásra vezetett továbbá a nyelvtani álláspont 
az irodalmi s a népnyelv egymás közti viszonyával szemben. Minthogy az 
irodalmi nyelv az egyetlen helyes nyelv, melyben a nyelvhelyesség alap
elvei megvalósultak: az irodalmiaktól eltérő kifejezésmódokat hibásak
nak tekintették, úgy hogy — különösen a nagy közönségben — az a 
nézet kapott lábra, hogy a nyelvjárások az irodalmi nyelvnek elváltozott, 
elromlott alakjai. 

A természetrajzi vagy népnyelvi álláspont helyesen tartja, hogy a 
nyelvtörvények épen a nyelvhasználatban nyilatkoznak meg, hogy tehát 
ennek a rendszabályozása nem a nyelvész dolga. Ez az irány azonban 
annyira ment, hogy a népnyelvet, a nyelvjárást mint természetesebben, 
szervesebben fejlődött nyelvet az irodalmi nyelvnek föléje helyezte. Már 
pedig az a fölfogás, mely a nyelvet teljes, önálló szervezetnek tartotta, 
tévedésnek bizonyult. Ez csak képes kifejezés, valamint az is, hogy a 
nyelv «nő, fejlődik» stb. Nem a nyelv maga fejlődik, változik, hanem az 
emberek fejlesztik, változtatják, igaz, hogy jobbára öntudatlanul, észre
vétlenül, de sokszor bizony tudatosan is, mint a nyelvújítások tényei 
szembetünőleg bizonyítják. S nincs is olyan lényeges különbség az iro
dalmi s a népnyelv között. A nép emberének is sokféle befolyás alatt 
egyénivé fejlődik a nyelve: egyiknek gazdagabb a szókincse, mint a 
másiknak, egyik jártában-keltében a szomszéd nyelvjárásokból, a másik 
még idegen nyelvekből is elsajátított egyet-mást. A köznyelv pedig vala
mely hatalmasabb vagy középső terület dialektusából fejlődik, s azután a 
többi nyelvjárásból is átvesz kifejezéseket s alakokat, s ezeket a más-más 
vidéki írók nagyrészt szintén öntudatlan alkalmazzák. E szerint az iro
dalmi nyelv maga is nyelvjárás, s ha a népnyelvjárások jobban használ-
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hatók tudományos czélra, az irodalmi nyelvnek viszont gyakorlati fon
tossága nagyobb. Hogy az irodalmi nyelv teljesen a népnyelvjárások 
kifejezéseire szorítkozzék, az ép oly képtelen követelés volna, mint hogy 
a nép irodalmi nyelven beszéljen, ha helyesen akar beszélni. Hogy pedig 
a többség nyelve legyen a helyesség mértéke, arra már Noreen találóan, 
megfelelt. Különös volna, ha egyedül a nyelv volna olyan kivételes dolog, 
hogy a többség döntése csalhatatlanul határozza el, mi a jó, mi a rossz. 
S ez esetben minden újítás hiba volna, pedig ezektől függ a nyelvnek 
egész élete és fejlődése. 

A czélszerűségi álláspont sem adhat mindig biztos és kizárólagos 
mértéket. A nyelv nem csupán czélszerűségre törekszik. Czélszerű volna 
pl., ha a finn nyelv a comitativust nemcsak többesi alakkal mondhatná: 
isci poikinensa, a minek csak azt kellene jelenteni: az atya fiaival, hanem 
az egyesszámi tőből is : isá poikanensa vagyis egy fiával (vagy viszont a 
magyarban az atya fiastul s az atya fiakostul), mégis hibás ez az alak, 
csupán azért, mert nem járatos. 

A nyelvhelyességről való ítéletünkre kétségkívül az van legnagyobb 
hatással, hozzá vagyunk-e szokva valamely kifejezéshez vagy nem. A mi 
szokatlan, az sérti fülünket. S az irodalomnak külön nyelvszokása van, 
melyet sem egyes vidékek, sem p. régi korok mértékével nem lehet mérni. 
Az irodalomban is, mint a népnyelvben, két ellentétes irányt latunk: 
az egyik konzervatív, mely minden bántó eltérést kerül, a másik haladó, 
a nyelvet fejleszteni akarja s új fogalmak kifejezésére alkalmasítani. Leg
jobb nyelvalak az, mely e kettőt kellő egyensúlyban tartja, de a legtöbb-
íróra fontosabb a konzervatív szempont, mert nem mindenkiből válik 
alkalmas nyelvjavító. 

Igen nehéz a nyelvhibának általános érvényű meghatározását adni. 
Mindenesetre relatív fogalom ez: a mi p. az egyik vidéken a nyelv
szokásba ütközik, máshol egészen szokott lehet. (A debreczeni fület sérti,. 
ha ilyent hall: embörségös embör; de a szegedi ember még több joggal 
fogja a debreczenit hibáztatni, ha így beszél: a városháza felé kitűzték 
a zászlót.) Kétségtelen azonban, hogy hibáknak tekintendők a nyelvet 
megtanuló idegenektől s a gyermekektől alkotott analógiás képzések (p. 
sokabb, isztam). Hibák továbbá azok az esetleges nyelvbotlások, össze-
zavarások, melyeket figyelmetlen vagy gondatlan beszédben az is elkövet,, 
a ki különben egészen bírja a nyelvet. Hiba tehát mindaz, a mi ellen
kezik a nyelvet beszélő közösségnek szokásával egy bizonyos időben. De 
a mi jelenleg hiba, az jövőben helyes lehet, ha elterjed. Legkönnyebben 
olyan kifejezések terjedhetnek el. melyek nem ellenkeznek a szokással,. 
de valami új fogalmat vagy fogalomkapcsolatot jelölnek (új szók stb.). 

Minthogy már most a helyességet vagy hibásságot a szokás dönti 
el, s minthogy másfelől a nyelvhibát csak relativ fogalomnak ismerhetjük 
el, S. szerint a nyelvhibákkal szemben nagyon szabadelvű, engedékeny 
fölfogáshoz jutunk. «Tout comprendre c'est tout pardonner, s a nyelvé
szetnek föladata mindenekelőtt a megértés, nem pedig a megítélés.» És 
rendszerint nem is arról kellene beszélni, hogy melyik kifejezés helyes,-
melyik hibás, hanem csak melyik jobb s melyik rosszabb. Az ilyen kér
dések eldöntésében aztán igen jó szolgálatokat tehet a czélszerűség szem
pontja. A czélszerfíség dönti el azt is, melyik új szót vagy szólást kelL 
pártolni s alkalmazásba venni s melyiket ellenezni. A legjobb nyelv tehát 
az, a mely mind a szokásnak, mind a czélszerűség kívánalmainak megfelel.. 

SIMONYI ZSIGMOND. 
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A Finn irodalmi társaság* évkönyve. 
Suomi. Kirjoituksia isánmaallisista aineista. Kolmas jakso. 6. osa. 

A finn irodalmi társaságnak a múlt évről szóló évkönyve fek
szik előttünk, igen értékes s változatos tartalommal. A társaság 
különös gondot fordit a hajai nyelv minden szempontból való át
kutatására s vizsgálatára. így például egy külön bizottsága van, 
Krohn Károlylyal az élén, mely a népnyelvi hagyományok gyűj
tését intézi, és nem csekély sikerrel, a mit annak is köszönhetni, 
hogy az egyes gyűjtőket kisebb-nagyobb (15—150 márka) jutalom
ban részesíti. A példát ajánljuk irodalmi társaságaink, különösen 
az Akadémia figyelmébe. így megnyerhetnők mi is pl. a néptanítók 
közreműködését, s kellő utasítás mellett becses és megbízható nép
nyelvi anyagot nyerhetnénk. Sőt nem is tanácsos a dolgot nagyon 
halasztgatni, minthogy a műveltség s az irodalmi nyelv terjedésevei 
igen sok különösség s sajátság csakhamar el fog tűnni a népnek 
nyelvéből. 

Fent említett czéljának megfelelőleg a Társaság már évek óta 
buzdítja és segíti a finn nyelvjárások tanulmányozását. Ebben a 
kötetben is három nyelvjárás van tüzetesen s mintaszerű pontos
sággal leírva. Ebben a tekintetben már olyan helyes hagyomány s 
gyakorlat fejlődött ki Finnországban, hogy a kezdő nyelvészek is 
egészen megbízhatóan teljesítenek hasonló feladatokat Továbbá 
nemrég megkezdte a Társaság, a mint már e folyóirat olvasói előtt 
ismeretes, a régi finn nyelvemlékek :kiadását. Ezzel függ össze a 
jelen évkönyv egy értekezése Petander-töl: E s i t y s p i i s p a E e -
r i k k i S o r o l a i s e n P o s t i l l a n k i e l e s t á czímen, melyben 
egy 1621 s 1625-ben kiadott prédikáczió-gyűjtemóny nyelvezetét 
ismertetik s közöl belőle mutatványokat is. 

Általánosabb érdekű Wichmann ily czímü értekezése: T i e-
t o j a V o t j a a k i e n M y t o l o g i i s t a . A votjákok pogány vallá
sáról már több munka jelent meg, a melyek közül Peruchvinét 
részletesen ismertette Munkácsi ezen folyóirat XXI. kötetében. 
Sokat foglalkozott vele Aminoff, de korai halála megakadályozta őt 
összegyűjtött jegyzetei rendezésében s kiadásában. Az ö hagyo
mánya s saját személyes tapasztalatai s vizsgálata nyomán írta 
meg azután Wichmann érdekes értekezését. 

W. értekezésének első részében elsorolja a votják istenek s 
szellemek neveit és megmagyarázza jelentőségüket. Mielőtt röviden 
elsorolnám Őket, meg kell jegyeznem, hogy írásmódja némileg eltér 
a Munkácsiétól, de minthogy nekem a rövid ismertetésen kívül 
nincs más feladatom, nem tartom magamat illetékesnek, hogy vál
toztassak rajta. 

A föisten neve inmar, jelentése a. m. az ég. Másutt kuaz 
a neve, a mi l e v e g ő t jelent. A házi istenség neve vorsud, 
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vossud, Munkácsi szerint s z e r e n c s e , á l d á s . Más istenségek 
inva : ég vize; sundi-mumi: hajnal-anya; güdiri-mumi: villám
anya ; müéem-mumi: föld-anya. Nevezetes istenség kilt'siú, kil-
disin W. szerint összetétel ebből kildis : tereintő és in: ég; Munkácsi 
egybeveti a vogul Kaltés-ékwd istennővel. Összetételei d'ü-kilUin ~ 
gabona-termő ég; m ü-k.: fóld-teremtő ég, végre mü-kUUin-mumai 
(Műnk. mu-kildisin-mumi) : föld-teremtő-ég-anya. 

Ezek a föistenségek, de mellettük a votják ember egész kör
nyezete telve van szellemekkel, istenségekkel. Külön istenei, ill. 
szellemei vannak lakásának, minők a római Lares ós Penates, 
ilyen pl. a korka-murt: szoba-ember; az istállónak gid'-murt : 
istálló-ember, gid'-kuzo: istálló-gazda; a fürdőnek. Továbbá az 
erdőnek pales-murt: fél-ember, mdes-nüna : erdő-bátya stb. Sok
szor összekerülnek az emberrel, s hol megsegítik, hol bántalmaz
zák. Némely vidéken félszeműeknek gondolják őket. Még kártyázni 
is szoktak egymás között. 

Számtalan mennyiségben képzelik a kun: fejedelem nevezetű 
szellemeket, mivel minden állat-, fa- s kő-fajtának megvan a maga 
külön kiin-ja, a melyek vagy színre vagy alakra különböznek 
egymástól. Persze, hogy a víznek is vannak szellemei, a vu-murt : 
víz-ember, vu-kuzo : víz-gazda, a melyek minden folyóban, tóban 
s patakban tömegesen laknak, és egyre szaporodnak a vízbe fúltak 
seregéből, a kiket ők szolgáiknak tartanak. 

Ezek az istenek W. szerint általánosak az egész votják nép 
között, de kívülök még sok számos gonosz szellemet ismernek, 
helyenként váltakozva, a melyeket nagyrészt a tatároktól kaptak. 
Vannak azonban eredetiek, ilyenek az egyes betegségek gonosz 
szellemei. 

A második fejezet az áldozatokról szól. Az áldozatok még 
most is általánosak. Az áldozatok között először megemlítendők a 
nemzetségi áldozatok, melyet több falu ugyanazon egy szárma
zású lakossága tart évenként vagy néha nagyobb időközökben. 
Ilyen a demen-vös, a melyet évenként júniusban szokott három 
falu népe megtartani Bussurman Mo&ga faluban, a Jelabuga, 
kerületben. Ugyanitt minden harmadik esztendőben tizenegy falu 
áldoz, s ez a legnagyobb ilynemű áldozat. Méncsikót, fekete ökröt, 
riska borjut s egy pár fehér ludat áldoznak. A gonosz szellem neve 
lud. A szó erdőt, mezőt jelent, tehát voltaképen a lud-bfm laka 
szellemeknek szól az áldozat. Erdő sűrűjében, domb-tetőn tartják 
meg az áldozatokat. Az áldozati állatoknak (ürü s egy pár lúd) a 
vérét, szívét, körmeit tűzbe vetik, a többit megeszi az áldozó pap,. 
lud-uiüs, segédeivel. Leggyakoriabbak házi (kuala) áldozatok, 
melyéket a vorsud számára szentelnek. A vorsud házvédő szel
lem,! tulajdonkép egy kis faládika, kosár vagy kéregdoboz, a 
melyben pénzdarabok, néhol méz s alatta friss fenyőlomb van. 
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A kualah&n balról a sarokban egy padkán szokták tartani. Neve
zetes szokás, hogy a fiú, mikor családot s külön kuala-ialapit, 
apja házából viszi magával a vorsud-ot; azaz az apai házban 
levő vorsud tartalmából lop egy részt, a melyet, hozzávéve ha
mut is a tűzhelyről, nagy szertartások közt magával visz. A vorT 
sud-nak vannak meghatározott áldozatai is, de különben minden 
esemény alkalmával, minő ha fiú születik, házasság, betegség stb. 
áldoznak. Eendes áldozatok : kenyér, sör, valami kása-féle s pálinka. 
Ha fiú születik, akkor fajdkakast áldoznak neki, hogy a csemetének 
«tiszta szeme s éles füle» legyen. W. leirja az áldozati szertartást 
és imádságot (finn fordításban) is, a melyet tér szűke miatt ez alka
lommal nem közölhetünk; csak megemlítjük, hogy inmar neve 
az imádságban rendesen előfordul. 

A másik csoportba azok az áldozatok tartoznak, a melyek a 
földművelést s hasonlókat illetik. Ilyenek a guMor-sid-pöston: 
fű-leves, főzés, a melyet jó szénatermésért nyújtanak i n m á r 
nak. Áldoznak a vetés kezdetekor mü-kilt'sin-mek, a mikor egy 
gödröt ásnak s ebbe kenyeret s tojást tesznek. Azután, mikor a 
tehenet legelőre bocsátják pudo ponna vösaskon: marháért való 
imádság; ekkor a falu utczáján áldoznak ökröt s fehér-bárányt 
inmar-nak. Szárazságkor, ha esőt kérnek zor kuriékon e s ő 
k é r é s . Érdekes megemlíteni, hogy némely helyett a falu népe 
összegyülekszik valamely folyó vagy forrás partján s egymást meg
öntözik. Olyasféle mint a húsvéti öntözés. Nagy áldozat a jü-vil-
vös: gabonaföld-áldozat, melyet némely helyen pünkösdkor, 
másutt pl. Mozgában őszszel, viszont néhol nyáron tartanak meg. 
Méncsikót s ökröt szoktak áldozni, s utána nagy lakomát csapnak. 
Maga a pópa is megjelenik a szentképekkel, misét is mond, de 
részt vesz a lakomában is. Maga W. is jelen volt ilyen lakomán 
de az áldozattól elkésett. Ilyenkor még a halottaknak is áldoznak, 
hogy ne zavarják az ünnepséget. Ezeken kívül még áldozni szok
tak a többi erdei, vizi stb. említett isteneknek és szellemek
nek. A többi között figyelemre méltó, hogy betegség alkalmá-
vala iuno : varázsló a beteg házában egy fekete tyúknak vérét ereszti, 
aztán bedobja valamelyik szomszéd udvarába, a ki a betegséget 
amattól megkapja. 

Végűi hosszan fejtegeti az értekező azt a kérdést, vájjon 
divatban voltak-e emberáldozatok is a votjákoknál. S z m i r n o v azt 
állítja, hogy igenis megvolt, sőt most is megvan még, s bizony
ságai mende-mondák, meg némely félreértett szokások. Mert 
például abból, hogy némely vidéken a temetőben a fákra bábukat 
szoktak aggatni, csakugyan bajos emberáldozatra következtetni, 
a mint S z m i r n o v teszi. De maga W. is elhiszi a dolgot, még 
pedig azért, mert kérdezősködvén, egyik falu a másikra ráfogta, 
miközben nagyon erősködtek, hogy náluk ilyesmi sohase volt 
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divatban. Sőt találkozott olyan ember is, a kit már elfogtak, 
hogy áldozatként megöljenek, de szerencsésen meg tudott még 
menekülni. Persze W. nem magával az illetővel beszélt; csak 
mástól hallotta a dolgot. Sőt annyira megy W., hogy nem tudom 
miféle alapon, a votjákokon kivül még az osztjákok, mordvinok, 
észtek, zűrjének és lappokra is ráfogja, hogy valamikor embereket 
is áldoztak. Sőt S z m i r n o v ebből még azt is következteti, hogy 
hajdanában emberhúst is ettek. Szerencsére a magyarokról, vogulok-
ról finnekről és cseremiszekről még nem állították ugyanezt. Ezek
ről hála istennek még nincsenek bizonyítékaik. 

W. értekezésének utolsó fejezete a halottak tiszteletéről, a 
temetésről stb. szól, de ez is bármily érdekes, részletesebben most 
nem tárgyalható. 

Egyéb tartalma a kötetnek a Társaság értekezleteiről tudósít. 
A kiadványok között ránk nézve a legfontosabb Setála hangtana 
(Yhteissuomalaisten klusiilien história), melyből tavai a második 
füzet jelent meg. Megemlítem még, hogy a Társulat régi érdemes 
elnöke Yrjö Koskinen gyönge egészsége miatt leköszönt s hogy 
helyébe Genetz Arvid tanárt választották meg. 

SZILASI MÓEICZ 

Bevezetés az újgörög- nyelvtanba. 

O. A. Hatzidakis: Einleitung in die neugriechische Grainmatik. (Indoger-
maniscke Grammatiken. Bánd. V.) Leipzig, Breitkopf u. Hártel, 1892-
XVI. 464. 10 márka. 

Az újabb (közép- és új-) görög nyelvvel való foglalkodás, melynek 
nyomait a tizenkettedik századig követhetjük visszafelé, csak szórványos 
volt a jelen századig, azóta aztán gyakoribbá és rendszeresebbé vált. Chri-
stopulos, a geniális lyrikus, 1805-ben megjelent nyelvtanában felállította az 
£eol-dór hypothesist, mely szerint a mai görög nyelv összes dialektusai
val együtt az ókori a3ol és dór nyelvjárásokon alapul. Theoriáját csakha
mar általánosan elfogadták és az utolsó évtized kezdetéig érvényben 
maradt, még akkor is, a mikor a jelen század derekán az újgörög nyelv 
kutatása az épen megalapított összehasonlító nyelvtudománynyal érint
kezett, a mint ezt Mullach nyelvtana, továbbá a Németországban kép
zett, jeles tehetségű görög nyelvésznek, Maurophrydesnek és Curtius 
Oyörgy tanítványának, Deffnernek működése mutatja. Hogy végre az 
újgörög nyelvtudomány a múlt évtized elején a mai színvonal magasla
tára emelkedett, az elsői sorban a czímben jelzett munka szerzőjének, az 
athéni egyetemen az általános nyelvészet tanárának az érdeme, ki az 
újabb görög nyelvre vonatkozó tudományos kérdésekben első tekintély" 
Hatzidakis, mint Delbrück jenai tanár tanítványa — kinek a jelen mun-
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i á t is ajánlja — Németországban nyervén kiképezését, terjedelmes iro
dalmi működést fejtett ki az újabb görög nyelv terén. Munkáinak egész 

.sorozatával szállott síkra az újgörög nyelvi kérdésekben tekintélynek 
örvendő Deffner ellen, kimutatván, hogy az ókori dialektusok — cseké-
lyes maradványoktól eltekintve — kivesztek, és hogy a mai görög köz

nyelv és- dialektusai, az egyetlen czakón dialektus kivételével, mely a 
régi lakónok nyelvéből származik, nem az seol és dór dialektusoknak, 
hanem az alexandriai korszakban az attikai irodalmi nyelvből keletkezett 
köznyelvnek, xotWj dcátexToq-nuk a tovább fejlődései. Hatzidakisnak ezt 
& magyarázatát az újabb görög nyelv eredetéről helyesnek ismerte el 
Európának minden jelesebb nyelvésze. Hasonlóképen fontos és az eddigi 
magyarázatok között minden esetre legtöbbet érő az a theoria, melyet 
Hatzidakis a mai köznyelv dialektusaira nézve állított föl. Ezek t. i. sze
rinte két főcsoportra, egy északira és egy délire oszlanak, határvonalat 
képezvén a kettő között az Athéntől északra eső és annak közelében elha
ladó 38. szélességi fok. 

Ez Hatzidakis tudományos működésének jellemzése főbb vonásai
ban, melynek legkiválóbb mozzanatát az előttünk fekvő munka képezi. 
Benne adva van mindaz, a mit a szerző az utolsó évtizedben részint 
görögül, részint német nyelven közölt, de nem változatlanul, hanem új 
formába öntve és átdolgozva. A «Bevezetés* czím kevesebbet mond, 
mint a mennyit a munka tartalmaz, mert ez nemcsak hogy alaptételeit 
adja egy tudományos újgörög nyelvtannak, hanem a fölépítéshez szüksé
ges igen-igen számos részletet is foglal magában. Három fejezetre oszlik, 
melyek után a munkának majdnem felét kitevő 10 excursus, továbbá 
helyreigazítások és pótlások, tárgy- és névmutató következnek. A három 
-nagy fejezet három egymással benső összefüggésben álló alaptételt fejte
get kimerítően, melyek mindjárt az első fejezet elején (1^—2 11.) a követ
kezőképen vannak formulázva: 1. Az újgörög nyelv kutatásának a 
klasszikus korszaknál kell kezdődnie, miközben a szóbeli és Írásbeli ha
gyomány egyaránt tekintetbe veendő, mert általában véve csakis ennek 
a két tényezőnek szemmel tartásával lehetséges az újgörög nyelv megis
merése. 2. Az újgörög nyelv nem a dór vagy ásol dialektusokból szárma
zik, hanem egészen természetes tovább fejlődése a xotvrj diáXexvoq-nnk. 
3. Az újgörög nyelv főtulajdonságai már a x o ^ ' - b e n előfordulnak, tehát 
eredetének ideje a xoiwj idejébe helyezendő. 

Az első fejezet (Ziel und Methode der neugriechischen Sprachfor-
schung, 1—49 11.) az első tétel fejtegetésének van szánva. Ennek a tétel
nek az a követelménye, hogy t. i. a kutatásban az Írásbeli és szóbeli ha
gyományt egyaránt tekintetbe kell venni, sok nehézséggel jár, s ennek fő-
oka Hatzidakis szerint az, hogy az atticizmusra való törekvés miatt, 
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mely már a xowirj-ben mutatkozott s azóta az egész középkoron át a mai 
napig folyton érvényben maradt, nem bírunk a múlt századokból iro
dalmi emléket, mely korának népnyelvéről hű képet ad. Ez a xotvrj óta 
divó kétnyelvűség (őty/Maaia) annál is inkább megnehezíti ebben a 
tekintetben a kutatást, mert nem volt pusztán egykorú kétnyelvűség 
(homochrone Diglossie), a mint ez minden népnél minden időben mu
tatkozik habár csekély mértékben is a beszélt és irott nyelv között, ha
nem történeti (historische Diglossie), a mennyiben t. i. az eltérés a nép
es irodalmi nyelv között a görögben az által lett nagyobb, hogy az utóbbi 
nem a korabeli beszélt nyelv alapján állva alakult, hanem attól egészen 
elválva tudatosan a nyelvnek egy régibb fejlődési fokát (az attikait) 
utánozta. Mindezekből kiviláglik, hogy helytelenül vélekedik úgy Psy-
chari (Párizsban az újabb görög philologia tanára), hogy a byzantiumi 
nyelvformáknak a szövegek alapján eszközölt összehasonlító statisztikája 
alapján földeríthető a középkor népies nyelve, mert a középkori irodalmi 
művek általában véve archaizáló műnyelven írvák, és még a népies 
irányúak is a régies formáknak és helytelen képzéseknek vegyülékét mu
tatják. Másrészt azonban az se volna helyes, hogy az irodalmi nyelvem
lékeket a népnyelvre nézve egészen hasznavehetetleneknek ítéljük, 
hanem oda kell törekednünk, hogy azoknak felhasználásában szigorú kri
tikát alkalmazzunk, annak megkülömböztetése czéljából, hogy mi bennük 
archaizmus, mi népnyelvi jelenség, és mi pusztán tudatlanságból (az 
attikai nyelv kellő ismeretének hiányából) származó helytelen képzés. 
Ebből a czélból leghelyesebb, ha az irott forrásokat egyrészt a klasszikus 
korszak és különösen a xotfrf, másrészt a mai élő népnyelv tanulságaival 
összehasonlítjuk, mert sok olyas, a mi új képződés színezetével bír, 
már axoív^-ben előfordul, és megfordítva, a mi réginek látszik, még 
manap is létezik. Általában véve nem lehet a középkori görög nyelvnek 
egy határozottan körvonalozott helyet adni a görög njrelv fejlődése tör
ténetében, mint Psychari akarja, mivel még a xoc;7Jnek és újgörögnek 
határai is sok tekintetben összefolynak, hanem egyrészt az ógörög (külö
nösen a xocs 7J) másrészt a mai köznyelv dialektusaival együtt az a két 
sarkpont, melyekből a görög nyelv történetének tanulmányozása ki 
kell hogy induljon. 

A második fejezet (Abstammung des Mittel- und Neugriechischen, 
50—171 11.) a második tételt fejtegeti, mely szerint a mai görög népnyelv 
nem a régi aeol és dor dialektusokból, hanem a xocvyf-bol származik. 
Minthogy t. i., mint említettük, Hatzidakis föllépéséig általánosan el volt 
fogadva az a nézet, hogy a mai görög népnyelv az ókori dialektusokból, 
nevezetesen az aaol és dór dialektusokból származik, Hatzidakisnak ezen 
második tétel bizonyításánál természetszerűleg negatív módon kell eljár
nia, azaz bebizonyítja, hogy a régi dialektusoknak főtulajdonságai a mai 
görög népnyelvben fel nem találhatók. Ezt kilencz pontban teszi meg, 
melyek röviden a következők: 1. A hosszú dór és aaol « = ion — att. y 
(m. pl. d rcfjíá) az újgörögben nem mutatható ki, kivéve egy-két igen 
ritka esetet, m. pl. r] áxouá Kephalleniában. 2. A dór hosszú a vagy 
rövid á, melyeknek a többi dialektusokban egyéb magánhangzók felel
nek meg (m. pl. Ttpázog, *'Apza\n<i) szintén nem fordul elő. 3. Hasonló
képen elenyészett a boeotiai, cyprusi, macedóniai, arkádiai lakóni u he-
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lyett álló oo, mert azokban az esetekben, hol a mai görögben az ógörög y 
helyett ou áll, m. pl. a cyprusi és alsó itáliai cVoy-ban e h. iaú, egy tisz
tán és önállóan újgörög hangfejlődéssel van dolgunk ; csak a régi lakó
nok nyelvéből származó czakón dialektusban maradt meg néhány szó
ban kétségtelenül, m. pl. xoús = xócov, aoúpoo — oúpco, yowaíxa = 
yo^alxa. 4. A a helyett álló r (pl. Xéyo^vc) sehol se fordul elő. 5. A régi 
digammát ( / ) azelőtt sok újgörög /?-ban és j--ban vélték felfedezhetni, 
sőt épen ez szolgált fő bizonyítékul az seol dór theoria hivei számára. 
Hatzidakis itt is kimutatja, hogy e hang két-három szótól eltekintve (a 
minő különösen e helynév: BoíruXug = foívuXug), szintén kiveszett. 
Nagy nehézséggel jár a j'-nak mint irrationalis spiránsnak megmagyará
zása, de annyi bizonyos, hogy semmi köze sincs az ókori digammához. 
Az sem tagadható, hogy Hatzidakisnak erre vonatkozó fejtegetései meg
győzőbbek mint a Krumbacheréi (v. ö. Ein irrationaler spirant im 
Griechischen. Sitzungsber. d. bayer. Akad. d. wiss. 1886), de nem olyan 
természetűek, hogy azok alapján az összes ide tartozó jelenségeket meg
magyarázhatnék, s így ez a kérdés teljesen megoldottnak még nem 
tekinthető. 6. A dór dialektusnak egyik legfőbb sajátossága, hogy a 
sigmás aoristusban az ion-att. a helyett c-t mutat (m. pl. sőíxa$a). 
Hasonló jelenségek előfordulnak ugyan gyakran a mai görög nyelvben 
is, de nem tekinthetők a dorizmus bizonyítékainak, mert az újgörög 
aoristusok egészben véve az ion-att, és nem a dór képzésmódot követik, 
és mert a c"-vel bíró alakok elterjedése a hangtörvény szerint c-vel bíró 
alakok analogikus hatásának az eredménye, mely analogikus hatás már a 
xors/j-ben mutatkozik, és később mindinkább általánossá válik, úgy 
annyira, hogy még a verba purákat is körébe vonja, m. pl. dxoXoúi}rj~a 
e mellett: dxoXoő&-/]oa. 7. A dór és aeol hangsúlyozást szintén sok eset
ben vélték feltalálhatónak az újgörögben, a mennyiben annak minden 
hátratolását (m. pl. iXéyov e h : iXeyov) dorizmusnak, és minden előre 
vonását (m. pl. nórajiog e h : norafióg) aeolizmusnak tekintették. Az új
görögben való hasonló jelenségek azonban a hangsúlyozás analogikus 
kiegyenlődésén alapulnak, tehát pl. dvdptönoi dvé-ptéTtwv-xmk és dydpco-
7roys-nak, iXéyav éXéyofiev-n&k és éXéyers-riek analógiája szerint hang-
súlyoztatik. 8. Dór és aeol végződések, m. pl. a nomennél -OJ e h. -op 
{TZOTO-IXO)), -aig, -o:g, ojg, og e h. -ag, oug (toug ziftacg, zorg &éo(g, ztog 
ftsoíg, rög, d-eóg), vagy a verbumnál 7j e h. a ; rj e h. a, éta e h. eö, érj e h. 
fj stb. (vtxfj, oprj, Tzotéco, doxérj) nem fordulnak elő az újgörögben. 9. 
általában véve az ógörög dialektusok egyéb tulajdonságaiból is úgyszólva 
semmi se maradt meg a mai görögben. — De az előbb említett oko
kon kívül a görög nyelvnek története is arról tanúskodik, hogy a mai 
görög nyelv nem a régi dialektusokból hanem a xov;r}-hől származott, mert 
történetileg is kimutatható, miként enyésztek lassankint a régi dialektu
sok, és miként foglalt mindinkább tért a xow/j, míg végre a Kr. u. 7. 
század előtt teljesen győzedelmeskedett. 

A harmadik fejezet (Die Entstehungsepoche des Neugriechischen, 
172—22911.) a harmadik fő tétel fejtegetését foglalja magában, nevezete
sen azét a kérdését, hogy minő időszakba helyezendő tehát az újgörög
nek a *oív^'-ből való kifejlődése ? Hogy e kérdés sikeresen megfejthető 
legyen, mindenek előtt szükséges a xocvrj-nék alapos ismerete, de mivel 

Ifi* 
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a xoturf eddigelé még igen csekély mértékben részesült tudományos fel
dolgozásban, Hatzidakis ebben a fejezetben magára vállalja a fáradságos 
munkát, hogy a xowrj ismeretéhez szükséges adatokat összegyűjtse, ós 
teszi ezt olyan részletességgel, hogy munkájának harmadik fejezete a 
xoiv/j leggazdagabb és legjobb ismertetésévé válik. Ebbeli tanulmányá
nak eredménye az, hogy már a xoiv/j mind magában foglalja az újgörög 
nyelv főtulajdonságait, s így ennek a keletkezése a xotvvj idejébe helye
zendő. E szerint a görög nyelv fejlődésének történetében csak két fő-
korszak különböztetendő meg, t. i. az ógörögé és az újabb görögé, mely 
utóbbi a xo&rj-vel veszi kezdetét, s így helytelen dolog Psychari szerint 
a középkori görög nyelvet külön fejlődésbeli foknak tekinteni. De 

még két más igen fontos tanulságot szolgáltat a xotvij-iiek és az újgörög
nek története: az egyik az, hogy a görög nyelv kihalásáról szó sem 
lehet; a másik, hogy elhamarkodott dolog volt bizonyos újgörög nyelvi 
jelenségeket szláv és román nyelvi befolyásokra vezetni vissza, holott 
ezek a jelenségek már az illető népekkel való érintkezésnél jóval előbb 
megvoltak az újabb görög nyelvben. 

Az imént tárgyalt fejezetek egyes részeihez csatlakozik a részletes 
kérdéseket fejtegető, becses 10 excursus (az I—VI. az első fejezethez, a 
VII. VIII. IX. és X. a másodikhoz), melyek részben mint külön értekezé
sek jelentek meg görög vagy német nyelven. 

Az első excursus (230—231 11.)-a xap d\Lepi czakon genitivusról; 
a második (232—233 11.)' az újgörög szóvégi s-ról értekezik. 

A harmadik excursus (Über den Sprachkarakter der mittelalterlí-
chen und neuen Autoren, 234—2841\.), a legnagyobb a tíz között, bőven 
fejtegeti azt a két themát, melyet az első fejezetnél ismertettem röviden, 
t. i. Psychari ellenében a középkori írók nyelvének vegyülékes termé
szetét, és hogy miként kell azokat a görög nyelv történetére nézve érté
kesíteni, továbbá a görögöknél fennálló kétnyelvűségnek okait. Ezeket 
négy pontban foglalja össze és kimutatja, hogy a görög irodalmi nyelv
nek szükségképen oda kellett fejlődnie, a hová ma fejlődött. Ez utóbbi 
kérdés dolgában három párt különböztethető meg a mai Görögország
ban : Az egyik a puristáké, élükön Kontos athenaei egyetemi tanárral, 
kik az irodalmi nyelvet (a xad-apeőouaa-t) lehetőleg archaizálni akarják; 
a másik a nép nyelvét szeretné az irodalom nyelvévé tenni, élén Psychari 
párisi tanárral; a harmadik az előbbi kettő között állva és a mai iro
dalmi nyelv megalapítójának, az 1748-tól 1833-ig élt geniális Koraesnak 
elveit követve oda törekszik, hogy az irodalmi nyelvet a beszélt nyelvvel 
ez utóbbi főbb elemeinek felhasználásával kapcsolatban tartsa s így élet
képességét megőrizze. Hatzidakis ez utóbbi pártnak a fő embere, s mint 
ilyen abban a nézetünk szerint helyes meggyőződésben van, hogy 
Koraes az újgörög irodalmi nyelv kérdését minden időre megoldotta 
(257 L). 

A negyedik excursus (Grammatikervorschriften, 285-—303 11.) 
fontos methodikai szempontból, a mennyiben számos példa alapján 
kimutatja, hogy a xoivr/ idejéből való atticistáknak (kik az akkor beszélt 
görög nyelvet az attikai nyelv szellemében szerették volna megjavítani) 
és ellenfeleiknek az antatticistáknak adatait miként lehet az akkori be
szélt nyelv megismerése szempontjából értékesíteni. 
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Az ötödik excursus (Zum Vokalismus des Neugriechischen, 304— 
353 11.) több fontos megfigyelést tartalmaz a hangzókra nézve, a melyek
nek külömbsége alapján itt adja Hatzidakis az újgörög dialectusoknak 
már említett két főcsoportra való osztását. A külömbség alapját az 
képezi, hogy az északi csoportban a hangsúlytalan u és i hangok ele
nyésznek, a hangsúlytalan o hang u-vá és e hang i-\é gyöngül, míg a 
déli csoportban az említett hangok általában véve változatlanul megma
radnak, tehát pl. a déli csoportban : fiouxévrpi, ncdápc, ajyeXog,; az északi 
csoportban : pxivtpe, izd-ápi, ayytXouq. Megjegyzem, hogy Krumbacher 
a második fejezet ismertetésénél említett értekezésében kevesebb sikerrel 
kisérlette meg az újgörög nyelv dialectusainak az irrationalis (parasiti-
kus) j alapján három csoportba való osztását. 

A hatodik excursus (354—373 11.) az újgörögben mutatkozó genus 
változásokat és a hetedik (374—375 11.) a praepositióban nyilvánuló 
népetymologiát tárgyalja; a nyolczadik (376—389 11.) adalékokat szol
gáltat az újgörög declinatióhoz, a kilenczedik (390—417 11.) az újgörög 
prsesens -képzésről ós a tizedik (418—440 11.) az újgörögben mutatkozó 
hangsúlyváltozásokról szól. 

A helyreigazításokból és pótlásokból (441—446 11.) két dolog eme
lendő ki. Nevezetesen egy pár érdekes nyelvi jelenségre vonatkozó meg
figyelések, melyeket Hatzidakis 1891-ben tett Ikaros szigetén; erről 
megjelent egy előzetes értesítés az 'd&qva I l l i k (1891) kötetében, és e 
könyv kiadása után Ikarisches czímen egy bővebb fejtegetés Indogerm. 
Forsch. I I . (1892). Továbbá megjegyzések az alsó-olaszországi görög 
nyelvről, mely Hatzidakis szerint szintén a xotwj álapján fejlődött. 

Ezek után befejezvén ismertetésemet, meg kell jegyeznem, hogy az. 
terjedelmesebb létére sem adhat fogalmat a könyvnek rendkívül gazdag 
tartalmáról, melyből nemcsak a közép- és újgöröggel, de az ógöröggel 
foglalkodó is sok tanulságot meríthet. Azonban Hatzidakis munkája az 
általános nyelvészet szempontjából is kiváló figyelemét érdemel, míg az 
újgörög nyelvtanulmányokra nézve alapvető jelentőséggel bír. 

PECZ VILMOS. 

A Schlagl i szójegyzék. 

A Schlagli magyar szójegyzék. A XV. század első negyedéből. Az eredeti 
kéziratból közzétette, bevezetéssel és magyarázatokkal ellátta Szamota 
István (a szójegyzék fényképével). Budapest 1894. Kiadja a magy. tud. 
Akadémia. Ára 2 frt. 

I. 

A magy. tud. Akadémia nagy érdemet szerzett magának az által, 
hogy költséget nem kiméit a Schlagli magyar szójegyzéknek e kiadására; 
a feldolgozó meg dicséretet és őszinte méltánylást érdemel, ki ezt a 
valóban nehéz feladatot oly alapossággal, szakértelemmel és tapintattal 
megoldotta. 
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Terjedelemre nézve nem nagy ugyan e munkálat. Mindössze 111 
lapból és e szójegyzéknek fényképezett része 7 lapból áll, de annál nagyobb 
volt a vele és benne végzett munka. 

A bevezetésben 1—8. old. számot ád szerzó' e munka történetéről 
és az általa követett eljárásáról; a 9—10. oldalon idézi a felhasznált kút-
forrásokat, számra nézve 32-t, mely összeállítás már is szaktudósra vall, 
ki bizalmunkat megérdemli. 

Erre következik maga a szójegyzék a 11. laptól a 90-ig, mely 2140, 
helyesebben 2139 szót tartalmaz, mivel szerzőnknél a 61. szám után a 
63. szám következik. 

Ezt követik a 91—96. lapig a «Hortularium»-ban előforduló magyar 
szók; továbbá 96—97. a «Pótlások»; végre 98—111. a tárgymutató. 

E munka megérdemli, hogy a szakember tanulmányozza; sok becses 
adatot talál benne : azért én is nagy érdeklődéssel fogtam e munka tanul
mányozásához, melynek eredményét ezennel közleni akarom. 

Mindenekelőtt ki kell jelentenem, hogy a feldolgozó módszerét, 
mint tudományost, helyeslem; a feldolgozó ugyanis 1. egyes adatait a 
kútfőkből merített idézetekkel törekszik bebizonyítani; 2. nem elégszik 
meg az eredetinek pontos reproductiójával, hanem iparkodik, és pedig 
nagy pontossággal, a szövegben foglalt ferde és eltorzított alakokat lehe
tőleg reconstruálni; 3. ha bizonyosat nem mondhat, vagy valamit nem 
ismer, azt őszintén be is vallja, mi ritka lelkiismeretességéről tanúskodik; 
ennélfogva 4. adatai, nemcsak magyarázatait, hanem transscriptióit ille
tőleg, megbízhatók, mit eléggé méltányolni nem lehet. 

A szerzőnek ezen bemutatása után lássuk most már magát a nyelv
emléket és a benyomást, melyet pontos áttanulmányozása reám tett. 

A Schlágli, valamint a Beszterczei szójegyzék csak másolata lehet 
egy eddig fel nem bukkant eredetinek. Ez a másolat azonban nem teszi 
azt a benyomást, mintha a másoló az eredetit folyton maga eló'tt tartotta 
és azt hűségesen követte, hanem mintha nagyobb részét tollbamondás 
után írta volna. Ennek bizonyítéka: 1. a szóknak, kivált a latinoknak 
éktelen elferdítése, a jelentéseknek több helyütt való hibás alkalmazása, 
a mint azt Szamota úr lépten-nyomon jelzi és kimutatja; 2. hogy sokkal 
több szó foglaltatik ebben mint a beszterczeiben; végre 3. hogy több szó 
szervetlenül, úgyszólván ötletszerfíleg be van toldva a tárgyi szócsoport 
sorozatába. Ez utolsót úgy képzelem: A másoló leírt nagy nehezen egy 
csoportot, azután pihentette terhes munkáját. Mikor ismét hozzálátott, 
valami eszébe ötlött, és nem is tekintve, vájjon illik-e az a csoportba vagy 
nem, oda biggyesztette. Az ilyen nyugvópontok kétféle természetűek: 
1. a minden átmenetet kizáró kifejezések mint 602—603 ursica—cava = 
medvebarlang; 960—961 cremium — strigilis stb. 2. olyan szók, melyek-
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ró'l már volt szó, de szerepeltetésük feledésbe menvén, mint betoldások 
ismét előkerülnek, mint pl. 391 és 578 pugnellus, 294 és 562 coma (ill. 
-.comes), 282 és 563 capülus, 1411—1413 és 1418—1420 bidellus, emeritus, 
iuvencus, 1681, 1682 és 2096—2097 muscipula— decipula stb. 

Még kiemelem, hogy a másoló több helyütt a főnevet jelzőjével 
írta le, mint 864—865 coshda fetida, 602—603 ursica cava, 1006—1007 
lens aquatica ; másutt meg a vezető főnév elhagyásával, csak annak jel
zőit vette fel, mint pl. 901—902 drága — lappá az Arctium kihagyásá-
"val 1589 eginus, 1807 pulvina, pluma kihagyásával stb. 

Azonban a másolat mind ezen árnyoldalai mellett rendkívül sok 
becses adatot tartalmaz, melyeknek nagy hasznát veheti a nyelvész. 

Említettem már, hogy Szamota úrnak javításai és magyarázatai 
:gondosak, hiteltérdemlők, vannak azonban 1. szók, melyek figyelmét ki
kerülték; 2. olyanok, melyekről ő maga bevallja, hogy nem ismeri. 

Minthogy a dolog érdekelt, hozzáfogtam az egésznek revideálásá-
hoz és ha e nehéz és fárasztó munkálkodásomnak eredményét e helyütt 
közlöm, teszem azt abból a czélból, hogy munkálata minél tökéletesebb 
legyen. 

Lássuk tehát 1. azokat a szókat, melyek Sz. úr fürkésző szemét ki
kerülték, ezek : 

143. manius pro : manis, mane 2 végz. melléknév. — 184. gnanus 
pro : nanus. — 297. fronticulus pro : frontatus. — 416. centuplex pro : 
centupeUio (= centum pettio, der zweite Magén der wiederkáuenden 
Thiere. Pl. H. N. 28, 9, 42.) — 566. pectorax pro: pectorale, melynek 
alakjára a megelőző torax volt befolyással. — 637. lenis alkalmasint levir 
akar lenni. — 670. area talán : aréna = bajhely. — 786. barbota pro : 
barbatus (se. mullus). —• 795. lumbus, csuka, lupus-n&k olvasandó. — 
801. petirnus p ro : petrinus. — 860. leusticum p ro : ligusticum. — 884. 
bolerbita, szárm. pulex-höl, nem. der polei, das flöhkraut, bolhafü, bolha-
sertecsék, olasz puleggio, polio; tehát összevonva bol- és herba-ból. — 
939. olis p r o : olus. — 1081. stips p ro : stipa = quaedam parva 
arbor, ut dicunt copa, quia ex ea stipantur tecta. 1. Duc. — 1122. 
cratus p ro : crater. — 1150. tapoletus pro: tapetum. — 1194. peri-
clides pro : periclisis = ora, extremitas, circumtextum vestis vei véli. 
Purpura in orbem currens. 1. Duc. — 1248. exametus pro: stametus = 
vulgo gallice: estamine ex voce latina stamen. 1. Duc. — 1253. brusul 
pro : brustus = himzett 1. Duc. — 1261. tindatus pro : tinctatus = pet-
tegetett. — 1286. ferrelanus pro: ferrelameus. — 1302. sealprum p ro : 
clathrum. — 1320. celte pro : celum. — 1374. marnulus pro : marculus. 
L. Keller. Latéin. Volksetymologie. pag. 288. — 1392. strepa p ro : stra-
pes. — 1398. antrena pro: antela v. antilena 1. a 2190. számot. — 1500. 
marchies pro : marchus 1. Duc. 

A 70-ik oldalon nagy zavar uralkodik és ekképen állítandó helyre : 
1573. lucus helyett surculm teendő. — 1576. laeum helyett lucus 
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teendő. — 1580. vimen után jön siron, mely tehát nem egyéb mint a 
magyar szirony. I t t e szerint olyan zavar uralkodik, mint a minőt Sz. úr 
az 1677—1679. számnál kiemelt.— 1709 brueus-ra, nézve 1. Duc.-nál 
Atelabus szó alatt: Ex locusta brucus nascitur. Cum autem alae crescere 
coeperint, atelabus dicitur. — 1714. ranaculex gondatlan összeállítás és 
külön Tana, külön culex veendő, melynek tehát semmi köze a szarvas-
bogárhoz. — 1771. gulcus pro: gallus. — 1826. tristeca pro : trisdeca 1. 
Duc. — 1872. muscido pro : mucido. — 1873. muscidus pro : mucidus. — 
1906. fascinula pro patinula. — 1925. varia talán auris. — 1943. mol-
nale pro: molare. — 2024. cays talán Lais, a híres hetaera. — 2045. 
sarabus pro : scariatus 1. Duc. Scaria alatt. — 2063. rames pro : trames. 
— 2078. guctus pro : jactus. Jactus tesserarum. — 2105. nexorum pro :• 
nexorium. — 2134. carlignum p ro : culigna, ez a csobány. 

Ennyit egyelőre ezekből; lássunk most azokból a szókból egynéhá
nyat, melyeket Sz. úr nem ismer. Törekedtem ezeknek is nyitjára jutni.. 
Ezek: 

91. niridus p ro : tepidus. — 623. vorbo pro : nmbo. Az ilyen ditto--
graphiák gyakran fordulnak elő. — 792. scarpo pro : carpio. — 804. sca-
rabeus pro: carassius. Ez latinizált magyar szó ép úgy mint 790. posar-
dus pozsárból, hasonló. — 822. cetegus pro : cesegus = keszeg. — 857. 
sanapum p ro : sinapi.— 868. caeanusca idem ac cacalia = vad kömény.. 
— 880. riti?nenium pro : artemisium. — 894. centunritelium p ro : cen-
taurium. — 918. calcalingtim pro : canilingum egyszerű fordítása a Cyno-
glossumnak, melynek mása az agniglossum 2169. sz. alatt Dief-nál Hunds-
zunge, Schaffzunge a fordításra nézve lásd még 1787. a hol dulcissona =• 
pticlomela. — 956. luba p ro : huba. Hogy a szláv nyelvből vesz vezér
szókat, bizonyítja a 938. sz. eibidus és 1867. sz. crusea. — 978. aticabu-
lum pro: stivabulum ad normám thuribulam. — 969. ancabulum talán : 
ansabulum. — 1004. simphorizator pro: stupanizator =s csepüt csináló, 
tehát meg van magyarázva a magyar chepes szó is, mely nem más mint 
c-epüs. Hogy pedig helyes az én állításom, ebben támogat a 2120. sz. alatt 
előforduló stupazona = madzag. — 1007. cefatiea pro: aquatica erre utal 
a jelentése vizi. — 1028. extalmlum pro: extribulum. A mint íero-ból tribu-
lum ép úgy van képezve extero-bó\ extribulum. — 1160. tindata pro : face-
lata a középkori íróknál gyakran előforduló olasz szó. — 1161 rusta hibás 
dittographiája mpera-O&K. — 1198. serpata pro : striata. — 1217. sardis 
alkalmasint sardo akar lenni, 1. Duc. — 1232. pigrus pro : pirgus. —• 1236. 
rustura p ro : rotatura. Eotatus figuris rotularum ornatus, ubi de pannis • 
sermo est. Duc. —1251. duppler = gyapot.— 1279. rinca nem ismeretlen, 
hanem annyit jelent, mint: Baltheus militaris, cingulum militare, 1. Duc. — 
1356. simarius ta lán: semarius = non integro corpore, herélt. — 1361. 
sonipes jelentése hibás, mert nem lusta, hanem gyorslábú, szaporán járó, 
azért is a következő 1362. roctator pro: troctator.*) — 1363. roncinator 
pro: calcitrator. 

1377. epulatus-t (zabált) szerző crapulatus-xa, javítja, minden ok 
nélkül, mivel olyan tulajdonsággal ellátná, moly épen ellenkezik termé
szetével, hogy t. i. részeges, kótyagos. — 1461. emioneus pro: aegonomus 

*) Troctus ugyanis Duc. szerint citatus equi gradus. Gall. Trotte.. 
Ital. Trotto. 
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gör. di$ és wp.óq-loó\. — 1468. soluens pro: stolidus. — 1472. leposuga 
pro: leporagus = leporem ágens. — 1515. sermisorium p ro : sermisso-
rium = vas in quod serum imittitur. — 1517. paxilla pro: patella; 
paxillus különben = fogas. — 1589. eginus pro : erinus = két-kétágú, 
csak jelzője a borostyánfának. — 1601. reola pro : betula. •— 1631. basel-
lus talán hibás dittographiája bubalusnak. — 1647. quigus a német 
quicken-höl = nyávogni, e szerint ez csak jelzője a vadmacskának. — 
1680. lusorus a mus sorex-nek ferde alakja. —1748. iftnilio talán ugyanaz 
mint 1758. pampilio. •— 1801. origa pro: aurita, a bagolynak jelzője = 
füles, tehát nem illik melléje a kakuk megnevezés, mely cuculus-hoz tar
tozik. — 1813. bitagus talán : psittacus. — 1949. facér p ro : macellarius. 
•— 1989. vicemens pro : vehemens. L. Keller. Latéin. Volksetymologie pag. 
139. — 2038. ipomaries pro : hypomanes. — 2045. sarabus pro: scariatus 
1. Scaria = pustella Duc. 

Ha ezeket az alakokat: 433. dorsitergum, 1477. turper, \173.pinx, 
1774. icisés 2048. citocinericium jól nézem, mintegy megtestesülve látom 
magam előtt az íródeákokat, kiknek egyike diktál, a másika meg utána 
ír. Mintha hallanám, mikor az egyik azt mondja: tetrix, tetricis és a 
másik utána írja: pinx — icis és ismét: dorsUm, dorsi, tergum hát, mint 
a hogy 48 előtt én is tanultam, és az író csak ezt írja: dorsitergum, há t ; 
végre, midőn lelkesíti, ezt mondva: scribas cito: cinericium, az meg mecha-
nice utána írja: citocinericium. Evvel úgy hiszem ez alakok genesisét 
megvilágítottam volna. Marad még a turper = czenk. Én benne ezt a 
népies német szót látom: der Tutler, a szopó (v. ö. görög rcrdóg), de 
némileg elferdítve. 

Záradékul szeretnék a fennebb említett csepűs-ön kívül még egy 
magyar szót a nyelvészek számára meghódítani és ez: a 2077. sz. alatti 
agasah, melyet Sz. úr megfejteni nem tud. Én azt gyanítom, hogy ez 
az olyan ostáblának a megnevezése, melynek mezeje nem áll négyszögek
ből, hanem hegyes háromszegű alakokból, azaz : ágakból, melynek német 
neve: der lange Puff. En tehát az említett szót ágas sach-n&k olvasnám, 
melylyel, úgy hiszem, a valót eltaláltam. 

BAETAL ANTAL. 

II . 

Szamota pompásan felhasználta a B. Szj. kiadásából meríthető ta
nulságot s igen áttekinthetővé tette könyve berendezését azzal, hogy a 
szavakat íigyszólván puszta szószövetkép közli, s ami magyarázata van, 
azt a lap aljára veti. 

Ezek a magyarásatok igen nagy becsüek és szigorú tudományos 
fegyelemmel vannak összehordva. A felületes sejtéseknek nyoma sincs az 
egész könyvben. Hanem azért legyen szabad nekem is felsorolnom, a mit 
esetleg gondoltam olvasás közben, vagy a mit máskép olvasok, mint 
Szamota. Bartal úr ismertetését szintén volt módomban látni s fonto-
sabb dolgokban tekintetbe vettem. 
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Latin olvasatok. 

A mit az olvasatok során akár itt, akár a magyar részben följegy-
zek, az csak legritkább esetben sejtés, és ekkor világosan kifejezem ezt, 
különben mindig valóban a kéziratban található betűk mások, vagy 
másoknak látom őket, mint Sz. 

122. ebdomada helyett én ebdomoda-t látok. — 123. ebdomadarius : 
ebdomodarius. — 129. medies : a d felett egy olyan n - t jelentő rövidítés 
van, mint a 131-ben, tehát valóban meridies áll a kéziratban s nem kell 
a jegyzetbeli javitás. — 130. medionalis: i t t az e alatt van a röviditő jel, 
meridionalis. — 216. nepos: nepus és talán így is ejtették. — Q30 obstetrix: 
obstitrix. — 284. cicilium: í crinicilium, mert az első szótag felett rö
vidítő jel van. A szó tán összevethető ezzel: criniculus — egy kis hajszál. 
— 378. mama : mamma, az a felett egy vonás van, mely úgy látszik, az 
m felé volt szánva. A rövidítő jel sokszor esik kissé félre a helyétől. — 
383. brachium: brahium van. — 600. teres: ez a latin sorba jutott magyar 
szó: törés. Az 598. «hastiludium: öklelés» második fordítása «láncsa törés* 
volna, de mivel az 599. helyen «lancea* is előfordul, a leiró zavarba jött. 
V. ö. «844 borstere», «846 sotere» ellenben 1942. «twrw», 1944. «twre 
BOB. — 623. vorbo: bizonyára umbo-n&k hibás leirása es a 622. umbus 
hibátlan irásu középkori alak, mert a BSzj. is umbs, tehát umbus szót 
ír. — 792. scarpo: starpo mert úgy van irva, mint 789. sturio, nem pedig, 
mint 781—782. 783: pixis. Aszó persze még így sem tiszta. — 795. 
lumbus : bumbus még így is czifrább a b vége a többi b betűknél. — 801. 
silunis : silurus,úgy látszik, hogy az n első lába r-re van javítva, s ekkor az 
utána következő silurus-sz&l ismétlést alkot, mint az 1690. serpens; Sz. jegy
zete fölöslegessé válik. — 857. sanapum : sanapium, iu ki van írva, s m rö
vidítéssel jelezve ; lehet hogy a «sinapi»-ból keletkezett középkori alak, 
melynek első tagját azonban csakis a magyar népies alak hatása alatt 
írhatta a leiró a-val i helyett. — 894. centunritelium : centauritelium, a t 
után oly ferde n van, Hogy inkább a-nak lehetett szánva. — 900. ligu-
strum : lugustrum áll. —- 901. drága: raga, a d-n keresztülmenő vonás oly 
erős, hogy nem lehet szóvégző jel, hanem törlő húzás. — 954. biulus az 
első u felett egy jel van, mely ro ru rövidítés vagy c betű lehet. Ha c, 
akkor bucilus, mely a czipó-t jelentő bucilla-val összefügghet. — 1084. 
clavis: clavus, Sz. jegyzete fölösleges. — 1148. matrusium: matrasium. 
— 1213. podus : perodus, mert a p alatt jel van, s így a szó még közelebb 
áll a poderis-hez, melyre Sz. kijavítja. — 1231. láma: lamma, v. 
lamna, mert a és m fölött vízszintes vonás van. — 1245. pelimelieus : 
polimelicus. — 1329. vehiculum: vochiculum, persze hibásan veh. helyett. 
— 1396. camus : canius szintén hibásan m helyett. — 1416. tauro : tau-
rus, mert ami o-nak látszik, kissé megrongált rövidítése az ws-nak. — 
1461. emioncus (kechke paztor) emíon custos, két, egymástól nagyon 
messze írt szó. a cus bizonyára a custos csonkítása, és ennek fordítása a 
• pásztor*, az emion pedig egy «kecske* jelentésű szó elrontott alakja. — 
1476. licisca: liciscus, nem a, hanem us jel van ott. — 1489. grestum: 
agrestum az a ós g egymásba van irva. — 1494. materha : maceriha, mert 
a rövidítést m-nek is lehet olvasni és ennélfogva itt áll az a maceriaBzó, 
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melyre Sz. az 1493-at javítja. — 1514. cratas : előtte kettőspont van. — 
1553. nespula: nespulus, az a-us jelre van igazítva; annál biztosabb, hogy 
Sz. helyesen javította ki a szót a jegyzetben. — 1591. faximus: faxinus, 
a. m. fraxinus, Sz. szerint is. — 1647. quigus: sokfélekép olvasható. Az 
u és i felett egy vízszintes vonás van : n ?, a g-nok olvasott rész épen nem 
hasonlít a többi </-khez, inkább az-its jeléhez, vagy a cow-hoz a 1983. con-
dolmatica-h&n, sőt a q is lehet a con rövidítése, mert olyan, mint az 
1072. compcs eleje. Tehát g-val: quinconus, quirconus, q nélkül convin-
conus, convinusns. Talán ennyiből hamarább kihüvelyezi valaki a titkot, 
mint kevesebb lepelből.— 1690. serpens kétszer van írva, de az egyik 
Sz.-nál kiesett a fölé irt idem-mel együtt .— 1712. bon biceps: bone-
biceps, tehát még közelebb áll az 1715-höz (bombiceps). — 1773. pinx: 
pemix, mert a p alatt egy vesszőcske látható. — 1774. icis: úgy látszik, 
hogy a megelőző pemix szó genitívusi végzete : pernicis. De mivel a B 
Sz.-ben is igen hasonló a fajd latin neve : nys, lehet, hogy mégis a fajd
nak valami neve lappang az icis alatt is. — 1798. noctiorax : nocticorax, 
sajtóhiba ? — 1843. asinus : asimus a jegyzet fölösleges. — 1859. atro-
cica: artocica. — 1869. vnica : rwca=mica, mint Sz. mondja.— 1918. 
isticio: isticius is lehet, mintha rongált -us jellel volna irva. — 2045. sa-
rabus: sarabrum. —• 2048. citocinericium : citocinerencium. — 2050. 
•<iparitor: az -or végzet úgy látszik iráshiba -io helyett (^jelentés). — 
2106. teules: ez magyar szó, csak rossz sorba jutott. Ugyanis a 2105. felett 
az üres sor végére irva van egy szó, melyet Sz. kihagyott: devium, 
s ennek a fordítása ez a latin sorba keveredett teules: teultes=töltés. 
V. ö. 2067. lime.n: gátonmenő út. — 2138. decruscatus: decruscalus vagy 
decrustalus. 

Latin sejtések és magyarázatok. 
A magyarázatokhoz tartozik annak megállapítása, hogy minő vi

szonyban van a SchSzj. a BSzj-kel. Ez annál szükségesebb, mert igen 
könnyen azt találhatjuk hinni, hogy a mily közel állnak egymáshoz a 
fölfedezés idejében, oly szorosan függnek össze eredetben is. Pedig az én 
nézetem szerint nem hasonlítnak jobbár, egymáshoz, mint általában az 
ugyanazon tanító rendszer korszakának termékei szoktak, mint pl. ahogy 
Szepesi- és Schultz nyelvtana hasonlít egymáshoz. A BSzj. eleje csonka 
ugyan, de a közös csoportok közé is van a Sch Szj.-ben sok olyan ékelve, 
ami a BSzj-ben nincs meg, s ámbár a BSzj ünnepiesen.fejezi be Írását s 
marad annyi helye is, hogy még csatolhatna hozzá csoportokat, nem teszi, 
s így a SchSzj-nek a végén is vannak új csoportok, végre pedig a szavak 
száma a közös csoportokban sem egyenlő. Ezt a távolságot a két codex 
között főkép a latin szók alakjának felfogása dolgában szükséges jól szem 
előtt tartani. Mert ha egyszer világos, hogy nem közös eredetiből má
solták, vagy diktálták őket, akkor azon látszólag hibás alakok, melyek 
mindkettőben egyformán fordulnak elő, nem tekinthetők kétségtelenül 
hibásaknak. így helyesnek kell lenni a B. 1278-ban muscido-u&k, mert 
Sch. 1278. is igy irja, helyes lehet a B. 796. turper: Sch. 1477., úgyszin
tén B. 630. serpata (redelt, redőit) Sch. 1198. serpata (redlett). 

577. cubitus (könyök), 578. pugnellus (marok) panczél-részek épen 
úgy mint 562. coma (orjegy) szerszám, 294. comes (üstök) testrész, ós 
563. capellum (orjegy) szerszám, 282. capillus (haj) testrész. I t t tehát 
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nincs szórakozott anyagismétlés, mintBartal gondolja. — 660.area(baj), 
ezt Bartal arena-ra, javítja, de mivel a BSzj-ben bajszérű-\el van szintén 
area fordítva, semmi ok sincs ezt a jól ismert area szót elváltoztatni. — 
860. leusticum : ezt is fölöslegesnek tartanám a klasszikus ligusticum-ra 
visszaváltoztatni, hisz a magyar népies alak világosan hirdeti, hogy való
ban g nélküli alakban használták a kulináris Magyarországban. A leves
tikom második e-je az itteni alaknál fogva magyar bővítésnek látszik. •— 
1008. cicerpisum: bizonyára két szónak kell számítani cicer, vei pisum, 
mert mind a kettő ismert szinonim szó. — 1096. 1097. tignum és tignus, 
1162. 1163. supera és superus ezek mutatják, hogy nem mindig iráshiba, 
ha egy-egy szó egy kicsit rontottnak látszik. — 1160. tindata hogy ez 
nem hibásan facelata helyett írt szó, mintBartal gondolja, azt bizonyítja 
1261. tindatus. — 1881. pir (tűz): a görög Ttup. — 842. jegyz. seps-t 
nem szükséges sepes-re javítni. — 1468. soluens (kamasz): nem szük
séges stolidus-ra, javítni, mert kutya-fajt jelent s a BSzj-ben is hasonló : 
silens, Nyirkállainál pedig silvens. Tehát silvens a helyes alak. — 1785.. 
jegyz. anaparda sem teljesen ismeretlen, mert a BSzj-ben anaperda. 

Magyar olvasatok. 

A ság ség képző külön van írva ezokben is : 10.14.19. 28. 32.1957. 
1982. 1990. — 34. ztvle: ziwle. — 46. magas ki van húzva s így a pólus 
nincs lefordítva. — 52. archangal: arhangal. Érdekes sajátsága a leíró
nak, hogy a ch-t és h-t kölcsönösen fölcseréli anélkül, hogy ebből követ
keztetni lehetne valamit ejtésére. I t t az arkangyal eh -ját írja fe-val, 2077-
ben a sach lesz neki sah népies hagyományunk ellenére, de tévednénk, 
ha itt a ch-nek nyelvünkben h-ra, való átváltozását keresnők, mert a 383. 
brahium latin szó is így van írva, s megfordítva a 1329. h helyett van 
eh : vochiculum, 153. pedig egy magyar szót változtat meg így: chetfe = 
hétfő. — 88. (serenum) der: az r felett olyan jel van, mint 208. (matróna) 
ro jele : ? derő. — 143. holvalbanj világ: Sz.: «holvalbani világ», pedig 
a mit ő j'-nek néz, az törlő vonás, mert a leíró előbb m-t írt s aztán ennek 
utolsó lábát kihúzta. Nagyon valószínű Bartal sejtése, hogy itt két szó 
van: manius: holvalban (való) és lux : világ, különben alig is hagyták 
volna a melléknevet lux előtt hímnemű végzettel. Már hogy a manius 
hibás alak manis helyett, nem akarom eldönteni, de nem tartom szük
ségesnek föltenni. — 381. lapehka: lapichka, mert a p alatt egy víz
szintes vonás van. — 422. gívmor: inkább ywmor. — 456. láb nom :. 
lob nom. — 701. veelg: vewlg. — 905. zemet izt: zemet ize, igaz, hogy a 
szó végző vonás tévedésbe ejtheti az embert, hogy t-t olvasson, de a meg
előző szó felett világos, hogy zemet ize volt írva (mit aztán kitörültek és 
idem-et írtak fölébe), tehát i t t is így kell és lehet is azt olvasni. Az izé 
második fordítása a manummm-n&k. — 907. aproboytorian: aprobay-
torian, mint 901, is. — 1089. zollot caro : zallot caro, mert az első o fő
kép a vastag vonások fekvése miatt inkább ot-hoz hasonlít; zallot = ? szál
lott «szalult» helyett, mint vedlett «redőlt» h. s ekkor a szobor-n&k szaluit 
(faragott) karó új elnevezését találjuk itt. —1206. soporlak: soporlah. -— 
1217. capca: capta, tehát kapta, — 1231. ig: az i betű feltűnően nagy 
és gondosan van írva, azonkívül ferdébb is, mint máskor, tehát nem 
lehetetlen, hogy ri, re, vagy ir szótagnak kell számítani. A g lehet gy is,. 
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ha kell. — 1365. kethivy: keth ivy. — 1366. harumivy: harum ivy. — 
1380. lovag: lován. — 1446. kwpwlw tec: kwpwlw tee: vagyis 
té, a hogy Szolnok-Dobokában is ejtik. A «köpülő tej» olyan kifeje
zés, mint 1944 «törő só» == törni való só. — 1642. neye (ursa): 
ineye, azaz a medve ünője. A BSzj-ben ellenkezőleg tisztán neye áll i 
nélkül. — 1662. methe: niethe, mert az m első lába felett ékezet látszik, 
mely az utolsóhoz is tartozhatik. így a szó még jobban hasonlít a BSzj-
ben levó' nyércz-hez. — 1716. basilicus: basalicus (magyar szó). — 1742. 
solum: solium (sólyom), mert nincs ugyan több lába ötnél, de az első láb 
felett pont látszik. 2171. is solyum. — 1797. pubdenevere: pub denevére. — 
2045. és 2046. varas: tekintettel arra, hogy a bűvölés szavai közt fordul
nak elő, varázs-nak lehet olvasni, mint 2015. varasus: varázsos. Az egyik 
.azonban «varas» (varos, varangyos) is lehet. — 2048. pepelche: az első e fö
lött egy vízszintes vonás van, n v . r ? — 2084. hasarth sem (decius): a má
sodik szó nem a decius felett áll, hanem igen távol tőle az utána követ
kező taxillator felett. — 2085. hasart: Jiasartos (taxillator) és mivela 
sem-nek olvasott szó is felette van, ezzel össze kell függenie. Talán few 
hasartos ? — 2132. megnyomdok: megnomdok. — 2138. pirosolthracus: 
pirosolthiracus, vagy -iratus is lehet, mert az a felett és a feljebb álló 
alupnus e je alatt egy jel látszik, talán = i. 

Magyar sejtések és magyarázatok. 

224. éltető (dajka) mint tulajdonnév a Székelyföldön ma is fen-
maradt. — 270. «nascens, zilekedven, szülekedvény»: ez nem főnév, hanem 
határozó igenév a participium fordítására: születés közben levén. — 342. 
pubes, fan: 1. Tsz. = pelyhedző. — 382. kar skv == kar szijj, a fegyverek 
ós szerszámok csoportjából került a testrészek közé. — 432. «spicium, 
hator, hátorr» : inkább «hátorj», orja. — 5 0 1 . (vicarius) vicaris: ezt 
népies alaknak tartom, mint a kalamáris is -rius végzet átalakítása. V. ö. 
530. anglis: ánglius helyett. — 623. (umbo) vasa: ez nem a vas szavunk, 
hanem, azt hiszem, összefüggésben van a BSzj. 143. szavával: umbus: 
vza = uzsa, mely Tagányi szerint (Századok XXIII. 315.) ószláv alakjá
ban unzsa lenne. Az itteni szó első a-ja tehát úgy látszik n helyett áll : 
vnsa, ejtsd: unsa, mai ejtés szerint: unzsa. — 631. A hogy itten két 
szóval van lefordítva a latin szó : had avag sereg, úgy van a 644.-ben is 
kayaltas után hirdetés kitéve. Tehát kiáltás = kikiáltás, falun át kiáltás, 
(dobolás helyett). — 1062. (clibanus) eg kemenche: nem lesz egy, hanem 
ég kemencze értsd égő, égető, mint es : e?ő, hajválaszt: hajválasztó stb. —-
1189 .(matrasium) matraz : mivel a matrácz már előfordult az ágyneműk 
közt (1148.) s itt a hajdiszek csoportja van, ez más jelentésű, mint az 
előbbeni. Szolnok-Dobokában matruska a neve annak a fonott kendőnek, 
«zsák» -nak, melylyel játék közben egymást zsákolják a gyermekek. S mivel 
a BSzj. 623. matazium szava szövéssel van fordítva, annál valószintíbb, 
hogy valóban fonat-ot hajfonatot kell itt értenünk. A matraská-böl ép 
úgy lett matruska, mint maskara-hói maskura. — 1204. tsaphel, safeU, 
ezt safél-nek is lehet ejteni. L. a Pótlások 96. jegyzetében: Saffyl. — 
1224. ziw (szijj), ezt a w-t két w-nak is lehet venni, mint a BSzj.-ben van, 
s akkor szivu az ejtése, melyből a ma is hallható sziju, majd szijj kelet
kezett .— 1261. «tindatu8, chey, cseje» összefüggésben lesz a NySz. cseje 
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szavával. — 1500. marchies, march : ime az erdélyi diákok mai marczi-
jának régibb alakja. — 1852. (pasillus) tid, idem : e szó a,placenta: béles 
után következik, tehát a magyar szó a töltött csonkítása lesz: töltött 
béles. — 2040. kerékvágás: «keresztút* szerepe a varázslásban eléggé 
megmagyarázza, mikép kerülhet ez a szó is a bűvölés szavai közé; ép 
így a bűvölés szerszámait kell látnunk a 2043. pénzolvasó asztal-Áb&n s 
a 2044. szemfedel-ében. — 2079. ris: talán összefüggésben van az -ál 
gyakorító-képzős riszál igével: akoczkát rázza. — 2106. teules : teidtes. 
L. a latin olvasatok közt. — 2128. «biborburuc, bíborburok»: nem így, 
hanem bőrök, és egy az 1153. bibor-ral aBSzj. 592. bibor berech-nek pedig 
ö hangzós párja. Közelebbi megfejtése így sincs, de talán elég is, ha két-
három helyt egyforma szót fordítanak vele, (sátor), s megállapíthatjuk 
az ejtését. — 2258. «frixormm, ratoth, rántott" ; Szolnok-Dobokában ma 
i s : rátota (értsd : rátotta) a rántotta neve, tehát itt sincs iráshiba. 

A Jegyzetek-hez : 571. jz. A BSzj.-beli leleknz bizonyára képzó'tlen 
melléknévi igenév: léleközö, i t t : lélekvas ma lélekző vas lenne. — 968. jz. 
A BSzj.-beli ed fel (spica) annyi lesz, mint egy szál elrontott leírással. 
I t t : búzafŐ, de 969. arista (szintén = s%)ica) eg zal: egy szál. — 1115. jz. 
A zegi szó nincs a BSzj.-ben is határozottan így írva, hanem egész hatá
rozottan : yegy-nek. (556.) Csodálom, hogy másnak is lehet látni. Mivel 
a latinja: lagana olyan korsót jelent, melyet a korcsmák előtt czégérül 
ki szoktak akasztani, lehet, hogy itt czégér jelentésben találjuk ismert 
jegy szavunkat, V. ö. «Az corona es az istap a kirali birodalomnak iegie» 
NySz., '(chimer awag yegy». NySz. (Weszpr. C. 121.)— 1854. jz. ABSzj.-
1263. alatt nem hobanca, hanem hobarica áll, mit persze szabad hobancára 
javítani. — 1944. jz. törő so-ban a törő nem másolási hiba, hanem szen
vedő értelmű melléknévi igenév: törni való só, vagyis kősó, ellentótben 
a főtt sóval. V. ö. a 181. jegyzetének idézetében a főtt só fordítását: 
Tymino salium aquatieomm. — 1946. jz. A véres-t fölösleges kiegészí
teni, hogy hurka, pusztán véres-xiok hívják azt sok helyt. — 2065. jz. 
itinerator útadó a magyar szó nem jelent mást, mint a latin, mert nem 
a tiibutum-va, kell itt gondolni, hanem útra kiddő-re. V. ö. kiadni vala
kinek az utat. (Olv. utazó ? S. Zs.) 

Végül álljanak itt az Egyetértés ismertetőjének sejtései is, mert 
megérdemlik, hogy ne engedjük a napilapok fölbúhatatlan tömegébe el-
temetődni. (Egyetért. 1893. ápr. 18.) 

965. manipulus kerté; manip. a BSzj.-ben = kéve, de nem lesz ez 
a kerté egy a kfn. gerter, gértel = sarló szóval? — 1134. lectile: nem 
tippay, hanem toppay = topp alj: NySz.: top = hüfte, schenkel, tehát : 
derék-alj. •— 1677. murilegus famachka, Szamota: erdei, vadmacska, 
holott az alföldön famacska a. m. fából készidt egérfogó. Innen a köz
mondás «esendők vagyunk, mint a famacska» ; (egyszersmind elárulja a 
famacska érzékeny voltát). A murilegus latin szó olyan, mint muscipula — 
macska is, egérfogó is. — 2077. tabula agasah, Sz. szerint értelem nél
küli szó, pedig = vigaság. — 2138. decruscatus pirosoWiracus nem pira-
solth rák? (Én a 965-re megjegyzem, hogy az utána élló gélima: idem 
szót Sz. ismeri Dieffenbachból, de jelentését nem idézi; a 2077-re pedig 
sokkal tetszetősebbnek találom Bartal megfejtését; végre a 2138-ban 
nincs ra, hanem ro.) 



A SCHLAGLI SZÓJEGYZÉK. 2 5 5 

Sajtó- és tollhibák. 

92. tirinm van Sz-nálfmwm helyett.—169.innep: inep. -— 291. disc-
cinale : discrinale. — 706. pasit: pasith. — 791. porandus :parandus. — 
801. petirnus: petrinus. — 924. berwk: beruk. — 1008. chicher borsó: 
chicer borsó. — 1157. merelt: merelth. — 1277. partahw : párta hw. — 
1358. dextarius: dextrarius. — 1383. ezper: ez per. — 1419. meritus: 
emeritus. — 291. jz. disriminale : discriminale. — 409. jz. 479 : 409. — 
556. jz. 550—680.: 5 5 6 - 6 8 0 . — 618. jz. betű hű : betű-hű. — 746. jz. 
és : is. — 997. jz. zab-nak régi: ^aö-nak a régi. — 1001. jz. Dfef: Dief. — 
1301. lokalóda : lókaloda. — 63. lap jz. Wakaro : 1404. Wakaro. — 1706. 
jz. 1706: 1705. — 1973. jz. A latin szó: A latin szó ismeretlen. — 2043. 
jz. trapesicum : ? trapesitum. -— A szójegyzékből kimaradt: es borju, a 
föfödél melló'l az 1183. sz., a sólyom melló'l a 2171. sz. 

Végső' benyomásom Szamota fáradságáról az, hogy úgy olvasatai
val, mint magyarázataival lekötelezte tudományunkat.*) 

KALMÁR ELEK. 

*) Bármily tetszéssel és elismeréssel fogadjunk is valamely művet, 
lehetnek némi megjegyzéseink még külsőségeire is, a nélkül, hogy a kákán 
csomót keresnénk. Mért hallgatnám el én is pl. mennyire csodálkoztam, 
szinte hihetetlennek tartottam, hogy két messze eső helyen, Beszterczén és 
Schláglben egymástól vajmi kevéssé függő iratokat fedeznek föl, s ezeknek 
fényképe az Akadémia szerencséjére teljesen egyenlő nagyságú; sőt pom
pásan beleillik a Nyelvtud. Értekezések méreteibe. De csak a BSzj-ről 
tudom biztosan, hogy akkora mint az eredetije, tehát gyanúm a Sch. Szj. 
ellen fordul, hogy tán kicsinyítve van. Pedig nem aprólékos kiváncsiságból 
érdeklődöm, hanem, mert tudni akarom, hogy egyforma helyzetben 
vagyok-e a kézirattal szemben a közlővel, vagy pedig ő nagyobb, tehát 
világosabb betűket olvasott. Nem találta el tehát egészen az igazat a 
közlő, midőn a szószövet-kritikai leírást egészen fölöslegesnek gondolta. 

Az is külsőség, de minek hallgatnék róla, hogy a czím hiányos. 
«Magyar* szójegyzék, holott a jegyzék «latin-magyar* s nem semmiség a 
«latin»-ról elfeledkeznünk, mikor a «magyar glóbus* mellett külön magyar 
Bómáról, magyarországi latinságról gondolkodnak nem minden ok nélkül 
nálunk az elmék. Igaz, hogy a mit Szamota így a czímkórság színe alatt 
elvett a latin szóktól, azt bőven pótolta a jegyzetekben nekik szentelt 
gonddal, értelmük és alakjuk tudományos megállapításával, de mégis van 
szomorií következménye is a hiányos czímnek: talán e miatt felejtette el 
a könyv végén a latin szavakat is betűrendes szómutatóba összefoglalni. 
Pedig akadt volna nem egy ember, ki ezt is jó néven vette volna. Ha talán 
a második kiadásban pótolná ezt a mulasztást, jó lesz a megfejtetlen szó
alakokat egy jellel külömböztetni meg az elfogadható s elfogadott alakok
tól, sőt a magyar szómutatóban sem ártott volna ezeket a jeleket kirakni, 
mert így a ki csak mellékesen szorul a könyvre s ennélfogva csak a szó
mutatót nézi, az agasah után azt fogja gondolni, hogy az eső és esős is 
úgy áll az iratban, mint a szómutatóban. 

Mért bocsátanám meg továbbá azt a külsőséget, melyet igen sajná
lok, hogy a hútforrások jegyzéke az idézett müvek megjelenő helyét és ide
jét, esetleg a kiadás számát nem közli. így lehet egy doktorátust tevőnek 
elsorolnia a használt műveket tanára előtt, kiktől ezen műveket meg
ismerte, de mi tűrés-tagadás, nekem sem az a szerencsém nem volt, hogy 



Kisebb közlések. 
Kifejez : kifejt. Pázmány Kalauzának I. kvében, a II . r. 2. szaka

szában (Bellaagh 35. 1.) azt mondja «az föld körül forgó eqeknek nagy 
voltokból azt hozza ki Aristoteles, hogy . .» vagyis: «azt következteti, 
hogy*. Ugyanezt a gondolatot a I I . kv. VI. részében (B. 99. és 145. 
NySz. I. 964.) így mondja «ezekből [a csodákból] azt fejezi ki Sz. Agos-
ston, hogy ..» Ez a két kitétel így egymás mellett önkéntelenül hasonló 
észjárásból származónak tetszik, s ha Pázm. synonym szólásait is egybe
vetjük : vmiből tanúságot vesz (47. 65. 1.), vmiböl erősség (bizonyság) 
támad (93.), vmiből bizonyságot támaszt (99.), látjuk, hogy jő mindenütt 
igéből származó szóval él s így nem valószínű, hogy a kifejez szóban a 
fő, fej főnév képe lebegett volna szeme előtt, hanem bizonyára a, fej igé
nek z képzős gyakorítóját érti, mely a, fejt gyakorítónak (snóha művelte
tőnek) párja. 8 valóban a NySz-nak fejez 1)2), kifejez 2) 3) 1) (főkép ily 
rendben olvasva), kifejezés, megfejez, fejezés, kifejezget czikkelyei alatt 
minden mondatban fölcserélhetjük a -z képzős szót a -t képzőssel, vagy 
a magyaráz szóval. 

Érdekes, hogy így e szók eredeti magyar észjárásból származóknak 
bizonyulnak s mégis meglepően hasonlítnak a latin kifejezéshez, mely a 
fejés egy másik módjának képe. A latin exprimo, expressio u. is eredeti
leg «kisajtolást», «kiszorítást)) jelent, pl. a gyümölcsből a lének, a lép-
ből a méznek kiszorítását, s mint a gyakorító pressare ubera kifejezés 
mutatja, a tej kiszorítását is a tőgyből, minthogy a kecskét ily módon, 
tőgye nyomogatásával kell fejni. A német ausdruck és ausdrücken a latin 
szónak fordítása. KALMÁR ELEK. 

a közlő előttem tegyen doktorátust, sem az, hogy az ő történet-irói kar
társa legyek, de még csak a németbe vágó műveket sinc3 szerencsém 
ismerni. Pedig van itt elsorolva nem egy könyv, melynek felfedezésén 
örülök, s örül tán több is, és mint olyan, ki nem járhat akadémiai könyv
tárakba, a megvehetőket megvenné. De a közlő tanítása nyomán meg sem 
mozdulhat, hogy hol keresse azt a könyvet, s ha Szamota meg nem mondta 
neki, a vidéki könyvkereskedő bizony nem fogja megmondani. A kiadás 
száma sem fölösleges lom, mert ha tudom, hogy a közlő a 3. kiadást 
használta s valamit nem ismer, a 4,, 5. kiadást még reménynyel csap
hatom fel, hogy ott megtalálom azt, a mi a 3. kiadásban nem volt meg. 

K. E. 



A M. T. AKADÉMIA NYELVÉSZETI KIADÁSAI. 
NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK. Kiadja a M. T. Akadémia Nyelv

tudományi Bizottsága. Szerkeszti H u n f a l v y Pá l , I—XIV. köt.; szer
keszti B u d e n z J ó z s e f , XV—XXII. köt. 1862—1892. Ára kötetenként 
II—X-ig 1 fit 50 kr., Xl-től fogva 3 frt. 

NYELVEMLÉKTÁR. Régi Magyar @odexek és Nyomtatványok. Kiadja 
a M. Tud. Akadémia Nyelvtudományi Bizottsága. 1874—90. 8-adrét. 
I. kötet. Bécsi Codex. Müncheni Codex. Közzéteszi: V o l f Gy. 
II. kötet. Weszprémi C. Peer C. Winkler C. Sándor C. Gyöngyösi C. 

Thewrewk C. Kriza C. Bod C. Közzéteszi: Vo 1 f G y. 
III. kötet. Nagyszombati C. Szent Domonkos C/ Virginia C. Közzéteszik; 

K o m á r o m y L. és K i r á l y P. 
IV. V. Érdy C. — VI. Tihanyi C. Kazinczy C. Horvát C. — VII. Ehren-

feld C. Simor C. Cornides C. Sz. Krisztina élete. Vitkovics C 
Lányi C. — VIII. Sz. Margit élete. Példák könyve. A sz. aposto
loknak méltóságáról. Apor C. Kulcsár C. — IX—X. kötet. Érsek
újvári C. — XI. kötet. Debreczeni C. Gömöry C. — XII. kötet 
Döbrentei G. Teleki C. — XIII. Festetics C. Pozsonyi C. Keszt
helyi C. Miskolczi töredék. — XIV. Lobkowitz 0. Batthyányi C. 
Czech C. — Közzéteszi V o l f G y. Ára kötetenként 2 frt. 

RÉGI MAGYAR NYELVEMLÉKEK. V. kötet: A Jordánszky-codex biblia
fordítása. Kinyomatta T o 1 d y; a Csemez-töredék szövegével kiegészítette 
és előszóval ellátta V o l f Gy. 1888 Ára 6 frt. 

RÉGI MAGYAR KÖLTŐK TÁRA. (Corpus poetarum.) Szerkeszti S z i-
l á d y Á r o n . I. kötet: Középkori magyar költői maradványokl877.II.—V. 
kötet: XVI. századbeli magyar költők 1880—86. Ára kötetenként 2 frt. 

CODEX CUMANICUS bibliothecae ad templum Divi Marci Venetiarum. Jegy
zetekkel s glossariumokkal kiadta gr. Kuun Géza. 1880. N.8-rét. Ara 5 frt. 

UGOR FÜZETEK. Adalékok az ugor nyelvek ismeretéhez és összehasonlításá
hoz. (Különnyomatok a Nyelvtudományi Közleményekből.) 
I. szám. G e n e t z A. Orosz-lapp nyelvmutatványok. 1879. Ára 60 kr. 

H. sz.Zürjén nyelvmutatványok. Közl.Budenz J. s Halász 1.1880. Ára60kr. 
III. szám. H a l á s z I. Svéd-lapp nyelvtan és olvasmányok 1881. Ára 60 kr. 
IV. szám. Máté evangélioma moksa-mordvin nyelven. Tyumenyev fordí

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

tanulmányok I. 1884 Ára 60 kr. 
VII. szám. H a l á s z Ignácz. Svéd-lapp nyelv. I. Ára 1 frt 20 kr. 

VIII. szám. Halász Ignácz. Svéd-lapp nyelv. II Ára 60 kr. 
IX. szám. Halász Ignácz. Svéd-lapp nyelv. III Ára 1 frt 20 kr. 
X. szám. Halász Ignácz. Svéd-lapp nyelv. IV Ára 1 frt 60 kr. 

Halász Ignácz. Svéd-lapp nyelv. V Ára 3 frt. 
RÉGI MAGYAR NYELVÉSZEK Erdősitől Tsétsiig. (Corpus Grammatico-

rum linguae Hungaricae veterum.) Kiadta T o l d y F. 1866. Ára 2 frt. 
REGULY ANTAL HAGYOMÁNYAI. A Vogul föld és nép. Kidolgozta 

H u n f a l v y P á l 1864 Ára 2 frt. 



BUDENZ J. Magyar-ugor összehasonlító szótár. 1873—81 Ara 5 frt. 
SZAEVAS GÁBOE. A magyar igeidők. 1872 . . Ára 1 frt. 
P. T H E W R E W K EMIL. A helyes magyarság elvei Ára 1 frt. 
IMRE SÁNDOR. A magyar nyelvújítás divatba jöt t idegen és hibás szó

lások bírálata. Ara 1 frt. 
K A L E V A L A . A finnek nemzeti eposza. Fordí tot ta B a r n a F é r d . Ara 1 frt. 
É R T E K E Z É S E K A NYELV- É S SZÉPTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Kiadja 

a M. T. Akad. Az I. oszt. rendeletéből szerk. G y u l a i P á l , osztálytitkár. 
I—VIII . köt. 1867—1880. Ára21 fit 65 kr. — IX. köt. 1881. Ára 3 frt 20 kr .— 
X. köt. 1882. Ára 4 frt. - XI . köt. 1883. Ára 3 frt 70 kr. — XII . köt. 
1885. Ára 5 frt 10 kr. — XI I I . kötet. 1886. Ára 3 fit 40 kr. — XIV. köt. 
1887—89. Ára 3 frt 80 kr. — XV. köt. (1 —9. sz.) . . . . Ára 4 frt 65 kr. 

AZ UGOR N Y E L V E K ÖSSZEHASONLÍTÓ A L A K T A N A . I r t a B u d e n z J . 
Első füzet: Igeképzés. 1884. (Különnyomat a Nyelvt. Közi.-bői.) Ára 1 frt. 
Második füzet: Névszóképzés. 1887 Ara 80 kr. 

Sz. BÁLHSÍT GÁBOR. Kazáni-tatár nyelvtanulmányok. 
I. füzet: szövegek. 1875. I I . füzet: szótár 1876. I I I . füzet: nyelvtan 1877. 
Egy-egy füzetnek ára 1 frt. 

SZINNYEI JÓZSEF. Finn-magyar szótár 1884 Ára 3 frt. 
SIMONYI ZS. A magyar kötőszók, egyúttal az összetett mondat elmélete. 

I. kötet- (A mellérendelő kötőszók.) 18S1 Ára 1 frt 20 kr. 
I I . III . köt. (Az alárendelő kötőszók) 1882—83 Ara 2 frt 70 kr. 

SIMONYI ZS. A magyar határozók. Lko t . 1. és 2. fele 1888 ós 1890 Ára 3 frt 20 kr. 
SIMONYI ZS. A magyar nyelv. A művelt közönségnek. I . k. A magyar 

nyelv élete. I I . k. A magyar nyelv szerkezete 1889 Ára 2 frt. 
BALASSA JÓZSEF. A Phonetika Elemei, különös tekintetfel a magyar 

nyelvre. 1886 Ára 70 kr. 
BALASSA JÓZSEF. A magyar nyelvjárások osztályozása és jellemzése. 

Melléklet: A magyar nyelvjárások térképe 1891 Ára 1 frt 80 kr. 
OSZMAN-TÖRÖK N É P K Ö L T É S I GYŰJTEMÉNY. I., I I . köt . : Oszmán-tőrök 

népmesék és népdalok. Gyűjtötte dr. K u n o s Ignácz. 1887—89. Ára 5 frt 10 kr. 
HÁROM KARAGÖZ-JÁTÉK. Török szövegét följegyezte és magyarra fordította 

dr. K u n o s Ignácz. 1886. (Különnyomat a Nyelvtud. Közi.-bői. Ára 1 frt. 
VOTJÁK N É P K Ö L T É S Z E T I HAGYOMÁNYOK. Gyűjtötte és fordította 

dr. M u n k á c s i Bernát 1887 Ára 2 frt. 
MUNKÁCSI BERNÁT. A Votják Nyelv Szótára L — 3 . füzet 1890—93. 

Ára 4 frt 50 kr. 
MUNKÁCSI BERNÁT. Vogul Népköltési Gyűjtemény. 1892. 

I. köt. 1. füz. Regék ós énekek a világ teremtéséről . . . Ára 1 frt 50 kr. 
I I . köt. 1. füz. Istenek hősi énekei, regéi és idéző igéi Ára 4 frt. 

I H . köt. 1. füz. Medveénekek Ára 5 frt. 
A BERZTERCZEI SZÓSZEDET. Latin-magyar nyelvemlék a XV. századból. 

Kiadta F i n á l y Henrik. (A nyelvemlók hasonmásával). 1892. Ára 2 frt. 
A SCHLAGLI MAGYAR SZÓJEGYZÉK. A XV. század első negyedéből. 

Közzétette, bevezetéssel ós magyarázatokkal ellátta S z a m o t a István 
1894 Ára 2 frt. 

FBANKUN-TÁRSULAT NYOMDÁJA. 


