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1 magyar magánhangzók története. 

A nyelv története folytonos változás. Változik a szó alakja, 
jelentése és a mondat egyes részeinek összekapcsolása módja; s e 
változások menetét megvilágítani, okait kutatni és megmagyarázni 
a történeti nyelvtudomány feladata. A fejlődésnek természetes útja 
az volt, hogy a nyelv régi alakja az idők folyamán apáról fiúra 
szállva s különböző ethnologiai és psychologiai hatás alá kerülve, 
folyton változott, átalakult, míg mai alakját nyerte. Azonban ezt a 
mai alakot sem tarthatjuk végső eredménynek, melynél a nyelv fej
lődése megállapodik, változása véget ér; mai nyelvünk is csak egy 
lánczszem a magyar nyelv változásainak végtelen sorozatában, melyet 
megelőz egy hosszú, beláthatlan múlt, s melyet követni fog egy 
még ismeretlenebb jövő. A nyelvtudománynak első feladata a multat 
világítani meg, hogy világosan látva és megértve nyelvünk eddigi 
fejlődését, következtethessen jövő változásaira. 

A kutatás menete legtermészetesebben a fejlődés menetét kö
vethetné úgy, hogy nyelvünk legrégibb alakját véve alapúi, végig 
kísérné fejlődését lépésről lépésre egész mai alakjáig. Csakhogy mi
nél messzebb haladunk visszafelé, annál ismeretlenebb a nyelv alakja, 
úgy hogy ép a kiinduló pont — melynek legszilárdabbnak kellene 
lenni — egészen homályba vész. Ep ezért ellenkező irányban kell a 
kutatásnak haladnia. Legjobban ismerjük nyelvünk mai alakját, és 
pedig mind az irodalmi nyelvet, mind az egyes nyelvjárásokat. Ezt 
a mai alakot kell tehát alapul venni kutatásunkban, s egyrészt a 
ínyelvjárások, másrészt a régi nyelvemlékek segítségével vissza kell 
Msérnünk nyelvünket fejlődésében a meddig csak lehet; ezután az 
•összehasonlító nyelvtudomány veszi át a vezetést s felderíti nyelvünk
nek még régibb alakját. A történeti kutatásnak tehát a nyelv fejlő
désével ellenkező utat kell követnie. 
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Ezúttal nyelvünk történetét csakis egy szempontból fogjuk 
vizsgálni. A magyar nyelv külső alakjának változását akarom bemu
tatni, a mint az a magánhangzók fejlődósében és folytonos átalaku
lásában jelentkezik. Csakhogy midőn mi az egyes hangok történetét 
és fejlődését vizsgáljuk, ismét ellentétbe jutunk a nyelv igaz törté
netével. A nyelv fejlődésében az egyes hangoknak nincs külön éle
tük; a hang csak része a szónak vagy szólamnak, melylyel együtt 
él, változik s tűnik el. Tehát csak a szavak alakjának változásáról 
szabadna igazán szólanunk. Ha pl. a magyar nyelv történetét vizs
gálva azt látjuk, hogy a tanít szó régibb alakja tanojt, nem felel meg 
a valóságnak, ha azt mondjuk, hogy az oj-hő\ í lett, mert tényleg 
nem ez a hang változott meg, hanem az egész tanojt szó helyébe 
lépett több fokozaton keresztül tanít. Ep így ha azt látjuk, hogy a 
régi üdnap szó helyett ma így mondjuk ünnep, nem helyes feltün
tetése a tényeknek, ha azt állítjuk, hogy a dből lett n, az ö-ból e; 
hanem a fejlődést úgy kell felfognunk, hogy az üdnap szó helyébe 
lépett ünnap, ennek a helyébe pedig ünnep. Minthogy azonban az. 
egyforma hangcsoporttal biró szavak változása nagyobb részt egy
formán történt, a fejlődés menetének könnyebb feltüntetése czéljá-
ból mintegy külön életet tulajdonítunk az egyes hangoknak, s külön 
tárgyaljuk az egyes hangok változásait, az egyes hangok történetét.. 
Azonban e fejtegetések közben sohasem szabad megfeledkeznünk 
arról, hogy a hangoknak nincs külön életük a nyelvben, s hogy a 
mit mi hangváltozásnak nevezünk, az nem egyéb, mint a szavak 
és szólamok külső alakjának változása. 

A magyar magánhangzók fejlődósét vizsgálva, csakis azokat a 
szavakat vehetjük tekintetbe, a melyek a magyar nyelvnek eredeti 
szókincséhez tartoznak, s ki kell rekesztenünk tárgyalásunk köréből 
az idegen nyelvekből átvett szavakat. Az idegen eredetű szavak 
hangjainak fejlődése ugyanis a legtöbb esetben külön utat követ, s 
ép ezért e fejlődés megvilágítása a nyelvtörténeti vizsgálódásnak 
külön, önálló feladata. 

I. H o s s z ú m a g á n h a n g z ó k . 

A mai irodalmi nyelv hosszú magánhangzóinak történetét a. 
következő sorrendben fogom tárgyalni: é; á; í; ó, ő; ú, ü. 
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1. é. 
Az é-t a magas hangok sorában, tehát a szájüreg elülső részé

ben képezzük a nyelv középső állásával és ajakműködés nélkül. 
A mai nyelvjárások azonban többfélekép ejtik ezt a hangot; és pedig 
nemcsak azt tapasztaljuk, hogy az é helyén az egyik nyelvjárás egy, 
a másik nyelvjárás más hangot ejt, hanem a legtöbb nyelvjárás 
kétféleképen ejti az irodalmi nyelvben egyformán jelölt é hangot. 
A szavaknak egy részében nyiltabb, más részében zártabb hangot 
ejtenek nyelvjárásaink; így pl. a rábavidéki nyelvjárásban a nyiltabb 
hang ié) a zártabb í, i; az északkeleti nyelvjárásterületen é (eé) és í, 
a palócz vidéken pedig leginkább é és é, í állanak egymással szem
ben. (V. ö. Magy. Nyvjár. 112. s köv. 11.) S a különböző nyelvjárások 
majdnem mindig ugyanazon esetekben ejtik a nyiltabb és a zártabb 
magánhangzót. 

S a mint a mai nyelvjárások különbséget tesznek a kétféle é 
hang között, épúgy egyes nyelvemlékeink is azt tanúsítják, hogy 
nyelvünk régibb korszakaiban is megvolt a különbség a nyiltabb és 
zártabb é között.1) Noha codexeink ós a régi nyomtatványok tökélet
len írásmódja ritkán árulja el az e és á-féle hangok minőségét, mégis 
legalább egynehány nyelvemlékünk pontosan megkülönbözteti a 
kétféle é hangot. A codexek közül csupán a Bécsi és Müncheni jelö
lik meg a zárt és nyilt hang különbségét, de nem jelölik az illető 
hang hoszszuságát; ugyanis az e és é számára az é, mig az e és é 
szá-mára az é jelet használják. Régibb iróink közül legpontosabban 
jelölik a kétféle é hangot Erdősi Sylvester János (e és í), Heltai 
Gáspár (p és é), Sztárai Mihály (p és é), Telegdi Miklós (e, ee és p) és 
Komjáthy Benedek (e, p és í). Megemlíti a kétféle é különbségét 
Geleji Katona István is Magyar Grammatika]a-ban.2) 

*) Az é hangnak e kétféleségét Budenz vette először észre Heltai mun
kái alapján (A magyar nyelvben megvolt kétféle e'-ről. Magy. Nyvszet, V.) 
Azután szólt róla Simonyi Zsigmond (Nyőr, IX: 7. s köv. 11.) és Szántó 
Kálmán (u. o. 388. s köv. 11.). 

2) «Az accentusok között-is felette szükséges volna az acutusokat a 
gravisoktól, fő-képpen az e vocalis felett, meg-különböztetni; mert a'nak a' 
Magyar nyelvben, mint szintén a Görögben, nagy ususa vagyon, mint 
sokak helyett ezekből a' szócskákból meg-tetszik : ég, ardet, ég coelum ;. él 
vivit, él acies; fél, metuit, fél, medius; er, valet, ér, véna. etc. Mellyeket 

17* 
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Az a kétféleség, melyet az é hangra nézve majdnem minden 
nyelvjárásunk többé-kevésbbé feltüntet, valamint említett nyelv
emlékeink tanúsága, kétségtelenné teszik, hogy nem gondolhatunk 
az é hangnak esetleges újabbi ketté válására, hanem valósággal két 
külön hanggal állunk szemben, melyek mindegyikének megvolt a 
maga külön története.*) A nyelvjárásoknak egy — s mondhatjuk, 
aránylag kis — részében egyformává lett ez a két külön hang, s az 
irodalmi nyelv ezeknek a hangállapotát fogadta el. Azonban még ezek
nek a nyelvjárásoknak egy-egy szaván vagy alakján is meglátszik a 
két hangnak eredeti különfélesége. Nekünk tehát, midőn a mai é 
hang történetét akarjuk vizsgálni, külön kell választanunk ezt a két 
hangot, s külön kell kutatnunk, milyen hangból fejlődött s milyen 
változáson ment keresztül a nyiltabb és a zártabb é hang. Ketté kell 
tehát választanunk azokat a szavakat, melyeket az irodalmi nyelv 
ma á-vel ejt; s e kettéválasztásban egyrészt a nyelvjárások, másrészt 
az említett nyelvemlékek tanúságára fogunk támaszkodni. E mellett 
a nyiltabb é hang mellett bizonyít az is, ha az illető szó egyik 
vagy másik alakja máig megőrizte a nyiltabb magánhangzót. 

A) A n y i l t a b b é. 

A legtöbb nyelvjárás ma 6-nek ejti ezt a hangot; nyiltabb é-t 
ejtenek helyette a palócz vidék nyelvjárásai, rövid e-t a göcseji s 
egyes szavakban az őrségi és hetési, valamint egyes palócz nyelv
járások. Dipthongusnak ejtik a Rába vidékén (lé), valamint a 
felsőtiszai nyelvjárás egy részén (eé). E különböző hangok arra mu
tatnak, hogy a nyílt hosszú é volt eredetibb alakjuk; ezt őrizték meg 
változatlanul a palócz nyelvjárások a tő első tagjában mindig (ész, 
kéz), s néha a másodikban is (tehén, levél) ; más nyelvjárások zár
tabbá változtatták a magánhangzót, de megőrizték hosszúságát (ész, 
kéz; tehén, levél, ül. lész, Wéz, tettén, levHi). Egyes ragos és képzős 

magam sem distingválhattam, nem lévén gravisos e-k, hanem csak acutusok-
val kellett mindeniket signalnom.» (Corpus Gramm. 304 1.) 

*) A kétféle é hangnak külön fejlődését még régibb időbe is vissza-
kisérhetjük; a vogul nyelvben ugyanis a nyiltabb <?-vel szemben á (oa), a, 
e áll, míg a zártabb hangnak i, f felel meg. (V. ö. Munkácsi, A magyar 
összehas. nyelvtud. jövő föladatai, Bud. Szemle, 71. köt.) 
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alakokban megrövidült a magánhangzó, de megtartotta nyíltságát 
(eszes, kezet, tehenek, levelem). A göcseji nyelvjárás a ragtalan alak
ban is nyilt, rövid e-t ejt (esz, fel, kez; szekér, tehén, levél); a palócz 
nyelvjárások némelyike szintén e-t ejt a második szótagban: kevés, 
nehéz, kerek, kötél, tehén stb. így tehát az eredeti é hangból az iro
dalmi nyelvben egyrészt é, másrészt e lett; *kéze-ből lett kéz és 
keze-t. 

a) A tő első tagjában. 

A tőszótagban áll a nyiltabb é a következő szavakban: 
ég, eget; ej Helt. | éhes; ehés Dt^/ésíg Eáb., éhség BC, eség 

Mel. | él, élés; éles Ft , ''élés Eáb.; plo Helt. | én, engem; én, engem 
Ft., lén Eáb.; en MC | ér, erek, eres ; lér Eáb.; er Helt. | ért, értelém ; 
ért, Ft., {értenyi Eáb.; ért BMC, értelem Helt.; nem vethető össze 
az ér- igével (Budenz MUgSz. 870.), mely ugyané nyelvjárások
ban í-vel van | érez; léréz Eáb.; érzik BC, erzeni Helt. | bél, belet 
belek, belső; Wél Eáb.; bfl Helt. | dér, deres (v. ö. dermed); der Helt. | 
fél, fele és féle (efféle, afféle); fél, féle Ft., fél Eáb. ;fél BC fele 
Helt. | fér-ni; fér Ft. fér Eáb. \ hét, heten, Itét Eáb.; hét BC | hév, 
heves, hevül \ jég, jeges; jég Ft., fég Eáb.; gypg Helt. | kérd, kérdez ; 
kérdez Ft., kérdez Eáb.; kérd MC, kergye Helt. Nem tartható egy 
tőből eredettnek a kér- igével (Bud. MUgSz. 23.), mely ugyané 
nyelvjárásokban í-ve/ hangzik | kés, ¥és Eáb.; kes Helt. j tö, kettő; 
két Ft.; tó BC, kpt Helt. | feás, &<3M, kezes; kéz Ft.; tó BC, kez 
Helt. | Zé, Zms; lé Ft., Z*é Eáb. | légy, legyet; légy Ft. | név, neve, 
neves; név Ft., nlév Eáb.; npw Born. ] m/áZ, nyele; nyel Mátra 
vid., nylél Eáb. | rév, reves, redves; rév Ft. | sért, sérül; sért, 
sérül Ft., slért Eáb.; sprt Helt. | s#án, szenes; szlén Eáb. | tél, 
telet; tel Helt. | térni (v. ö. ter/öd) és tér, teret; tér Ft., tér Eáb.; 
fjpriw Helt. 

Ide kell sorolnunk a következő szavakat is, melyeknek ugor 
eredete még nincs kimutatva, így tehát egyik vagy másik esetleg 
idegen eredetűnek is bizonyulhat: béna Ft., tféna Eáb. | bérez Ft. | 
czéda Ft. | csélcsap Ft. | gége Ft., glége Eáb. | gém Ft.; glém 

*) Az idézett nyelvjárások rövidítései a következők: Ft. = Felsőtiszai 
nyvj.; Dt. = Dunántúli nyvj.; Ráb. == Rábavidéki nyvj. A nyelvemlékeket 
és régibb irókat a Nyelvtört. Szótár rövidítéseivel idézem. 
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Ráb. | mész, meszet, meszes; m'ész Ráb. | pép Ft. | réz, rezes, réz Ft. 
rléz Ráb. | szék Ft., szlék Ráb. szék Helt. | vércse, vlércse Ráb. | vézna 
Ft. | zsémbel, zsémbes Ft. (A Ztén és véka szavakat a rábavidéki nyvj. 
nyíltabb hanggal ejti: klén, vléka; ellenben a felsőtiszai ?'-vel: 
kín, víka.) 

Itt kell megemlítenünk azokat a szavakat is, melyeknek első 
tagjában a legtöbb nyelvjárás rövid e-i ejt [tej, kel, ver stb.), míg 
egyes nyelvjárások hosszú á-vel ejtik. Ez az é főleg az északkeleti é3 
a két erdélyi nyelvjárásterületen, valamint a Dunántúl egyes helyein 
divatos: és (esik),féj (fejni), kén, mér, nyél, nyer, szed, szél, vér, 
vész igék; hél (hely) Dt., téj (tej); bé igekötő; nékem, vélem stb. v. ö. 
nekem, vele Helt. 

Tovább kutatva ez é hang eredetét, azt látjuk, hogy a rokon 
nyelvekben egyszerű magashangzó felel meg neki, mely valószínűleg 
nyilt és hosszú volt már az ugor alapnyelvben, bár Budenz csak egy
két szónál állapítja meg az eredeti hosszúságot: hét ug. sáts-; fél 
ug- Pál*-', légy ered. *léde-. Némely szóban Budenz a mássalhangzó 
csoport eltűnésével magyarázza a magánhangzó hosszúságát (1. két 
ug. kgktg; sért ug. ssgr-); ezt azonban nem fogadhatjuk el, mert mint 
alább látni fogjuk, a mássalhangzóból keletkezett ;-s diphthongusból 
nem é, hanem é lett. E szavakban is — mint a legtöbb hasonló 
esetben — a két mássalhangzóból előbb kettős, azután egyszerű 
mássalhangzó lett (kt: ü, v. ö. kettő; a szó végén, hosszú magán
hangzó után pedig egyszerű t hangzik; — épígy gr: rr: r). A ma
gánhangzó hosszúsága pedig vagy eredeti, vagy pedig ugyanúgy 
fejlődött, mint a többi idetartozó szóban. 

b) A többi szótagban. 

A 2. és 3. szótagban levő é legnagyobbrészt a raghoz vagy 
képzőhöz tartozik, csak néhány kéttagú szavunk van, melyeknek 
második tagja az eddigi elemzés szerint a tőhöz tartozik, bár lehet
séges, hogy a későbbi kutatás ezeket is, vagy legalább egy részüket, 
képzett szónak fogja kimutatni. Ez az é hang is eredetibb e-ből fej
lődött, melylyel ugyanolyan változások történtek, mint a tő első 
tagjában álló e-vel; vagyis a *tehéne, * egére alakból lett egyrészt 
tehén, egér, másrészt tehene-k, egere-t. Az egyes nyelvjárások is ép-
úgy ejtik ezt az é-i, mint a tő első tagjában állót; csakhogy még 
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gyakoribb a rövid nyilt e (tehén), mivel e szótagnak nincs oly nyo
matéka, hogy megőrizte volna a magánhangzó hosszúságát. 

Ilyen nyíltabb é van a következő szavak második tagjában: 
egér, egerek, egerész; egér Ft., eglér Eáb. | egyéb, egyebet; egyéb Ft., 
£gyebB.elt. \ fenék, feneke; fenék Ft., fenlék Eáb. | fövény és föveny, 
fövenyes; föttény; azonban a régiségben ilyen alak is van t 

fuinnes Knauz, fovin KBécs. | nehéz, nehezen; nehéz Mátra vid., 
nettéz Ráb. | tehén, tehenet; tehén Ft., tettén Eáb., tehén Göcs., Mátra 
vid. | tenyér, tenyeres \ szekér, szekeret; szekér Göcs. A rábavidéki 
nyelvjárás tanúsága szerint ide kell sorolnunk a menyét (m'ényiét), 
kövér (kövlér) s a valószínűleg összetett ösztövér (ösztövér) szavakat 
is, bár az é nem rövidül meg bennük. 

A képzőkben és ragokban ritka a nyíltabb é ; ez a hang van 
meg néhány deverbalis névszóban : fedél, fedelet ;fédlél Eáb. | kötél, 
köteles; köPélBiáb., kötél Mátra vid.; kötelHelt.; | levél, levelek; levlél 
Eáb., levél Göcs. Továbbá néhány denominalis képzésű névszóban: 
kerék, kerekes, kereket; keték Eáb., kerék Mátra vid. | kevés, kevesen ; 
kevlés Eáb., kevés Göcs. Mátra vid. Ezeknek eredetibb alakja szintén 
* fedele, *kötéle, *keréke stb. volt.1) A névragok közül csak a -nél hang
zik nyíltabb é-vel; ez eredetileg csak mélyhangú volt (v. ö. nálam), 
s az é hangzó-illeszkedés által jött létre; ezért nem is váltakozha
tok í-vel. 

Az igék ragjaiban is gyakoribb a zártabb, mint a nyíltabb é.2) 
A nyíltabb hang áll a második személy l ragja előtt a perfectumban 
s az imperativusban: estei, éheztél Orth. Cr., szerettél, vettettél Sylv., 
•estei, lőttel, ígértei Heltai, és kírtél, szerettél Ft. — szerettessél Sylv., 
essél, egyel, nevetéssel Helt.; egyél, emlékezzél, szerettessél Ft. Ez ala
kok többi személye nyilt e-vel van (kértem, kértetek, kértek és kérjek, 
kérjetek, kérjenek), s a 2. személyben is ennek a hangzónak kellene 
lennie (kértei, kérjél); a borsodi nyelvjárás így is ejti ez alakokat: 

x) Az -él, ill. -él deverbalis névszóképzőt Budenz úgy magyarázza, hogy 
az é-ben még igeképzés rejlik s az l a tulajdonképeni deverbalis képző 
(Ugor-al. 216. 1.). 

2) A legrégibb magyar nyelvtanok közül az Ortbograpliia Cracoviensis 
és Erdősi Sylvester nyelvtana következetesen megkülönböztetik az igerago
zásban is a kétféle e-t; a nyelvjárások tanúságán kivül tebát főleg ezeknek 
segítségével állapíthatjuk meg az igeragokban előforduló e'-k minőségét. 
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öregettel, nyertei, kértei, vettél, — egyel, kérjél (épúgy mint kötél), & 
a szlavóniai nyelvjárásban is hallhatók ily alakok : vetél (vetettél), 
kötél (kötöttél). Szinnyei szerint az l hatása nyújthatta meg a magán
hangzót és pedig úgy «hogy az l elveszett, pótló nyújtást hagyva 
maga után (v. ö. tavai: tava, közel: közé): vártai, kértei: *vártá, 
kérté. A kétféle alakot vegyest használhatták, mint ma is a vártál, 
ós várta, kértél és kérté alakokat s így könnyen megtörténhetett, 
hogy a kettőnek egymásra hatásából vegyülék-alak állott elő, t. i. 
*vártai + * várta = vártál és kértei + kérté = kértél, s az utób
biakból lett a mai vártál, kértéh. (Nyőr. XX. 237.) Valószinübb 
azonban Setálá magyarázata (Tempus- und Modusstammbildung, 
142.1.), hogy az -ál, -él végzet a többi / végű 2. személy analógiá
jára fejlődött (kérél, kérnél; irál, imái). 

Ezeken kívül csak az ikes igéknél nyíltabb az é a felszólító ós 
feltételes mód 3. személyének ragjában evek, ennék; v. ö. bizec, es-
nec Orth. Cr.; szerettetek, szerettetnek Sylv. Ez az -ék rag csak újab
ban fejlődött a teljesebb -éjek alakból s ezért nem lett belőle az z-s 
nyelvjárásokban sem í. (V. ö. zarmazneyek, elmelkedneyek, imad-
kozneiek Lobk. c.; kernyewl metelthethneyek,fogattattneyek Pozs. c s 
a göcseji nyelvjárásban énneik.) 

B) A z á r t a b b é. 

A másik é hang, mely a rövid e-vel nem váltakozik, a magyar 
nyelvterületnek egy részén épen úgy hangzik, mint az é-bő\ fejlő
dött é, azonban nyelvjárásainknak nagyobb részében ettől határo
zottan különbözik. A nyugati ós dunántúli nyelvjárásterületnek 
egy részén í-nek, a göcseji nyelvjárásban V'-nek hangzik; z-nek ejti 
ezt a hangot még az északkeleti és a királyhágóntúli nyelvjárásterü
let is; a székelység egy része pedig az é-nól valamivel zártabb han
got, é-t ejt helyette. 

Határozott különbséget tesz a kétféle é között az északnyugati 
nyelvjárásterület is, és pedig úgy, hogy ez a hangzó mindig valami
vel zártabb az előbbinél. 

A régibb irók közül azok, a kik különbséget tesznek a kétféle 
é között, ezt a hangot vagy á-vel (e, ee) jelölik az £-vel szemben ,̂ 
vagy pedig z-t irnak helyette. Tehát az a különbség, a melyet mai 
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nyelvjárásaink tesznek az é ejtésében, ugyanígy megvolt már 
nyelvemlékeink korában is. 

aj A tő első tagjában. 

A tő első tagjában álló zártabb é-nek a rokon nyelvekben, ill, 
az azok segítségével megállapított ugor alapnyelvben, legtöbbször 
teljesebb alak felel meg: égni, íg Ft. Ráb., ug. alakja jsng- \ élni, 
élet; üek, ílet Ft., ug. jsls- \ ének; ínek, v.ö.lapp. jána,jedna | ér/ 
érkezik; írek, írkezni, ebből *jer- \ ért-, értek, s az -ért rag; írtek, 
ezírt, v. ö. vog. jer, oszt. jir | év; ív, töve ug. j;gs- | émelyeg, ímelég 
Eáb., ered. *ejme- \ fék, fik, ebből *féje-k \ fény, fényez; fínyes 
Ráb., töve ug. psjs- | férj, férfi ; fírje, fírfi, összetétel e két szóból 
*fij + érje j kéj, kény, kényszerít, kínyés Ráb., kínyszerit Ft., töve 
ug. kfgr, melyhez ny képző járult | lék, lik, ug. lsge-k \ lélek, lilék, 
töve ng.lsgl | lépni,lépés; lípek,lípís,ered. Hejep- \ mély, mii Ráb., 
ug. msgs-l j méz és méh töve ug. m$ff; s ebből lett méjéze, méjze-
és méz (1. Nyőr. XXI: 337, 481) | nép, níp; összetett szó ebből 
nej + pi | néz, níz töve nsgs-, ebhez járult az -sk képző j rémül, 
rémítő; rímsígés Ráb., töve ug. rsgs + m \ rés, rís ebből *rejes \ ré
szeg ; ríszég Ráb., ug. rsjs-sz | séd (v. ö. s^í) ebből *Srjed \ szédül, 
szídül; töve ug. tsgs- \ szék, a tojás szíktyé Ráb. ebből *szejk \ véd, 
víd, ug. Vsfjg-d | üáfo&t, vílemíny Ráb. ebből *v«/7- | w?swi, wso, töve 
ug. Vgngg-sk || á/&, énh, inh ebből *jVm/i | évad, ivad, töve ug. jaga-, 
ebből lett *jovod | ááw$ (v. ö. diadal), töve *áaj | /lázaa és fó/w, 
/iiw (padlás), tövük hgjB- \ vékony, víkony töve ug. vBjs-. 

A most elsorolt esetekben az é mindigj-s diphthongusból fejlő
dött ; a magánhangzó, mely a j előtt állott vagy mélyhangú, vagy 
magashangú, tehát a diphthongus vagy aj, oj, vagy ej, éj. Az előbbi 
esetben a ; assimiláló hatása előbb magashanguvá változtatta a 
hangzót (v. ö. paraj és patéj, taraj és taréj), s így ebből is ej, ill. éj, 
e1 lett. Megjegyzendő, hogy a j legtöbbször ugor g-höl fejlődött. A szó
kezdő é-t legtöbb esetben megelőzte a j , s ebből a ja, je szótagból lett 
é vagy í. Az így létrejött él diphthongus azután különbözőkép válto
zott a különböző nyelvjárásokban. A nyelvterület egy részén é, míg 
másutt az é-nél valamivel zártabb hang, vagy a még zártabb í 
lett belőle. A diphthongusnak ilyen egyszerű hanggá válása nyelv
emlékeink korában már megtörtónt, s már ekkor megvolt a különb-
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ség az í-zö és é-ző ejtés között. E mellett bizonyít, hogy a HB.-ben 
is néhány alakban í áll az é helyén: scegin, lukiért, szentii, ilezie, 
nugídmabeli. Egyes nyelvemlékeinkben szintén látjuk az í-zóst; így 
a Döbrentei-(1508-ból) és a Lobkowitz-codex (1514-ből) állandóan 
i-t irnak a zártabb é helyett: viros, ytiló, tigodet, torid stb. Döbr.-c, 
igirted, dicsiret, feyr (fehér), mine (méné) stb. Lobk.-c. Állandóan 
i-t irnak e hang helyén Sylvester és Komjáthy is. 

így látva e hang történetét, nem helyes, ha eredeti alakjául 
*é't irunk, mert hisz a magyar nyelvterületnek egy nagy részén ez 
a hang sohasem volt é; a mai nyelvjárások különböző hangjainak 
közös alapja az él diphthongus. 

Több szóra nézve, melynek első tagjában szintén a zártabb é 
hang van, nem mutatható ki a j -s diphthongus, de valószínű, hogy 
szintén ilyen eredetűek: félni, fü; késa, kisafa; kész, kísz, kísztet ; 
rész, rísz; vétek, víték. A néha, néhány, némelyik (níha, níhány, 
níméllik) névmások előtagjában Szarvas a néz, niz ige tövét látja 
(Nyőr. XXI: 145.1.). 

Sok oly szóban, mely ilyen zártabb á-vel van, a rokon nyelvek 
is ilyen zártabb i, é hangot mutatnak; valószínűleg ezekben is él 

diphthongusból s azt megelőző aj, ej szótagból lett a zárt magán
hangzó, a mit az altáji nyelvek összehasonlítása idővel még ki is 
mutathat. Ilyen szavak: éber, íbred és emelte, imette v. ö. finn Urna, 
vog. ilm | édes, ídés, egy tőből való az íz szóval | ék, ík \ ép, épít; 
íp, ípsíg, ípitt Káb.; v. ö. finn. ilpo, oszt. élip \ évni, ívni | féreg, 
fírég, | fészek, físzek ; v. ö. vog. piVi, pWá \ gyér, gyír I kegy, 
kéd, kígy; e szó é-je nem assimilatio által keletkezett, mint 
Budenz véli (MUgSz. 13), hisz mint önálló szó is gyakran előfordul 
a régiségben; s ellene szól zártabb é hangja is | kém, kim \ kér, 
kír | kéreg, kírég \ lép, líp (milz) | mér, mírtík és méltó, míltó \ négy 
nígy v. ö. vog. nile, finn neljá, mord nila, cser. nil \ régi, rígén > 
v. ö. rinkim \ szégyen, szígyén | szél, széles, szil, szílés v. ö. vog. sel} 

ni, séll, oszt. sil | szép, szíp \ tétova, títova, első tagja a ts mutató 
névmás, mely zártabb hangzóval van ebben isilyen | tép, típ \ téved, 
tévelyeg, tíved; vog. tipyfl-. tippel-, lip.tipte | vég}; víg; v. ö. finn vii-
mehe \ vén, vín | vér, vír, vírés ; v. ö. vog. vir, viyir, zürj. vir, cser. 
vür, vir, finn vére. \\ Néhány szóban megrövidül az c, s ilyenkor é 
lép helyébe: étel, ítél ós eszik \ létei, lítel és léssz \ mégyen, mész, 



A MAGYAR MAGÁNHANGZÓK TÖRTÉNETE. 267 

mígyen, mísz,mín és megy éh \ tétel, títel, títlen, jó tít és tesz \ téged, 
tígéd és te. 

Az és, még kötőszók é-je is e zártabb é; Sztárai mindkettőt á-vel 
irja (v. ö. mig KBécs, László); az és-ből idővel is lett. A rábavidéki 
nyelvjárás azonban a nyíltabb hanggal ejti őket; {és, mlég; Sylves-
ter is így irja meg. A még kötőszó Simonyi szerint (Kötőszók 1: 95) 
«a ma szónak -ig ragos alakja lehet, s ez esetben régebben *maj-
ég, vagy akár *má-ég, *ma-ég volt.» Ez az eredet a zártabb hang 
mellett bizonyít. 

A zártabb é van a következő szavakban is, melyeknek ugor 
eredetét az eddigi vizsgálódás még nem mutatta ki: békó, béklyó, 
bíkó; dél (habár delet), díl, dibe Ft. Ráb.; délczeg, dílczeg; ékes, 
ikes; kérkedik, kirkédik; kérődzik, kírüözik Ráb. ; mén-ló, min; 
méreg, mírég. 

b) A többi szótagban. 

A zártabb é néha összetétel útján került a szó második tagjába : 
szélvész, sz{élvísz Ráb.; testvér, tesfír Ráb., tesvir Ft . ; húsvét, husvít 
Ráb.; vőfély, vófin Ráb.; ismét, ismit {és + még összetételéből). 

A tőhöz látszik tartozni, legalább eddig képzőnek ki nem 
mutatható, a következő szavak második tagjában álló é: ágyék, 
ágyik; ágik Döbr.-c. (agok Komj.) | fazék, fázik és fázok; ragok és 
képzők előtt az é megrövidül: fazekat, fazekas \ kenyér, kinyer és 
kinyir (de: kényeret) | kemény, keminy j öszvér, öszcir j személy, 
szémil Ráb. | szemérem, szemírém Ráb. | tömérdek, tcmírdek; aligha 
függ össze, mint Budenz hiszi (MUgSz. 861) a kövér szóval, mely
nek á-je a nyíltabb hang, v. ö. kövlér Ráb. | tajték, tajtík \ vendég, 
vendig \ zsombék, zsombík. 

A szó belsejében álló é a legtöbb esetben képzőhöz vagy rag
hoz tartozik. A n é v s z ó k ó p z ő k b e n gyakori a zártabb é, s ez 
néha a mélyhangú szókban is megmarad (akadék, játék, árnyék, 
hajlékony). Ez az é van meg a következő deverbalis névszóképzők
ben : < ékony, < ékény: hajlékony',feledékeny; — < ék:maradék, 
hasadék, ajándék, mérték; — < ét, < éd: sötét, segéd; — < énk: 
félénk; — < ény: edény, remény, serény; — < ély: veszély, segély, 
szegély; — < ér:fehér, vezér, tündér; — < és: evés, szedés, vetés; 
< ész: egész; — -més, -meny, -vény: kéi emés, tünemény, vetemény, 
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fösvény, kelevény, köszvény, örvény, törvény. Mindezekben a dever-
balis /képző van (v. ö. Ug. alaktan, 192. L), mely a tő végső hang
zója mellé kerülve, alkotta az aj, oj, ej, éj diphthongust, s ebből ép-
úgy lett él és é, í, mint a tőszótagnak ugyanilyen diphthongusából. 
Az í-zö nyelvjárások ezeket a képzőket is mind í-vel ejtik. 

Ugyanígy fejlődött a zártabb é a diminutiv ;' képzőből néhány 
névszóban árnyék, környék, lágy ék, tájék, vidék; csekély, kevély, 
sekély ; legény, nőstény, sörény, szegény. Az egerész féle névszókban az 
é frequentativ igeképző s a szó végéről lekopott a nom. verbale képző. 
Ilyen diphthongusból való a -ség képző á-je is ; pl. szípsíg Ráb, Ft. 
(V. ö. mord. ci, si, finn sáa, a m. nap) ; 

A zártabb é van a következő n é v r a g o k b a n : -ént és -int: 
szer ént, szerint; részént, részint; akként, százanként, százankínt; 
-ég, ig: mindég, mindig; — -kép, -képen (ugyanaz, mint a kép fő
név): máskép, máskíp, ekkíppen;—ért:búzáért, buzáír Ft., búzáit 
Göcs.; miért, mért, mír Ft. 

Az i g é k r a g j a i b a n gyakori a zártabb é, s ezt az Orth. 
Crac. í-vel, Sylvester nyelvtana pedig i-vel irja. Ilyen az elbeszélő 
múlt é-je: késék, késéi stb. v. ö. valék, iűuétec Orth. Cr., szerette, 
szeretil, szeretink, szeretitek, szeretinek Sylv. Ez idő ragja az ugor -j 
(1. Setálá Tempus, 101.1. és Budenz, Ug. al. 355. 1.), mely az igető 
véghangzójába olvadt (*mondajk, *kérejk: *mondélk, *kéréik), s az 
é, í a mélyhangú igék 1. személyében is megmaradt: adék, láték. 
Ep így hangzik a feltételes mód á-je: olvasnék; szeretnék, szeretnél 
stb., v. ö. szeretnik, szeretnil, szeretnink, szeretnitek, szeretninek Sylv. 
A feltételes mód jele *naja, *neje, s ebből lett né\ né; Setálá (u. o. 
102. és 158.11.) ebben az alakban is elbeszélő multat lát, vagyis a 
ns. conjunctivus képzőhöz a fentebbi -j járult. Az ikes igék megfe
lelő ragjai ugyanígy hangzanak, csak a 3. személyben (esek, esnék) 
van, mint fentebb már láttuk, a nyíltabb é. Debreczenben a felté
teles mód minden személye é-vél s nem í-vel hangzik: ennék, ennél, 
ennénk, ennétek, ennének; ezt csak úgy magyarázhatjuk meg, hogy 
a debreczeni nyelvjárásban az -éjé- szótag egyszerűen összevonódott 
é-vé, akkor midőn az é1 diphthongusból már í lett, tehát nem velük 
együtt tette meg a fejlődésnek ezt az útját. 

Az ikes igék felszólító módjában szintén a zártabb é van: 
egyék, így ék; v. ö. egyik Ft., aggyík, hozzík Debr.; vettesséc, szentel-
tesséc Orth. Crac, szerettessik Sylv. A tárgyas ragozás megfelelő alak-
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jaiban szintén a zártabb é hangzik: szeretem, szereted stb., tenném, 
tennéd stb., kérjétek, kérjék ; v. ö. szeretim, szeretid, szeretitek, szere
tilek Sylv.; tűttétec, kerghettéc, tegétec, dicsérjétec Orth. Crac. Mind
ezekben az alakokban a 3. személyre mutató -j rag volt, mely az 
igető végső magánhangzójába olvadva, hozta létre az & diphthongust. 

Szó belsejébe kerül az é akkor is, midőn egy e végű szóhoz rag 
vagy képző járul : gége, gégét; epe, epém; este, estére; szeme, szemét 
stb. E szavakban, mint látni fogjuk, az é az eredetibb hang, mely
nek hosszúságát a hozzájárult rag vagy képző megőrizte, s története 
ugyanolyan, mint a szó végén álló é hangé. Bővebben e hangokról 
a szóvégi e-t tárgyalva fogunk szólani. 

C) S z ó v é g é n á l ló é. 

Az é, ha szó végén áll, mindig képző vagy rag; a tőhöz 
csakis néhány idegen szóban tartozik. A névragok közül ide tartozik 
a helyhatározó -é rag ezekben: belé, fölé, felé, mellé, mögé stb.; ez 
az é az ugor lativus -ga rag maradványa, melyből előbb -j lett, s 
úgy olvadt egybe az előtte álló magánhangzóval; — a -vé (-rá) rag 
eredetileg *velé volt s ebből lett -vé épúgy, mint a belé-bő\ bé (1. Si-
monyi, Magy. névrag. 31. 1.). Ugyanilyen diphthongusból (illetőleg 
ezt megelőzőleg a j dimin. képzőből) lett a nomen possessivum képző 
é, mely egy az i melléknévképzővel (Budenz, Ug. al. 267.1.): apámé, 
fiúé, övé. Az igeragok közül é-re végződik a tárgyas igeragozásban 
az elbeszélő múlt s a feltételes mód egyes számú 3. személye: kére, 
lémé; mindkettő teljesebb alakból lett, melyben megvolt a 3. sze-
mélyü tárgyra mutató elem; tehát e helyett állanak: *kéréje, kérnéje. 

A szóvégi é mindezen esetekben teljesebb alakból lett ós pedig 
egy -je szótag veszett el utána; a mai nyelvjárások a szó végén mégis 
mindig a nyíltabb é-t ejtik. A felsőtiszai nyelvjárás mindegyiket 
•á-nek ejti, s a nyiltabb hangot irják az Orth. Crac. és Sylvester is: 
here, visele, esmere Orth. Crac, szerété Sylv. Ennek okát abban lel
hetjük, hogy az < éje szóvégből később lett é, mint a szó belsejében 
álló él diphthongusból, tehát a fejlődése is máskép történt. Az él 

már egyszerű hanggá vált a szó belsejében (és pedig részint é, részint 
í lett belőle), midőn a beléje, kéréje, kérnéje stb. alakok utolsó szó
tagja elmaradt, a nélkül, hogy zártabbá változtatta volna az á-t. 

Végül é lett még újabban néhány névszónak aj végszótagjá-
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ból: paraj: páré; karaj: karé; taraj: taré. Ezekben a ; előbb 
magashanguvá változtatta az a-t (paréj, karéj, taréj), azután pedig 
elmaradt. 

2. á. 

Az á a nyelv alsó állásával ajakzárás nélkül képzett mély-
hangzó. Nyelvjárásaink általában egyformán ejtik, csak a palócz 
nyelvjárások egy részében hangzik helyette az ajakzárással képzett 
á, vagy a kisebb ajakzárással ejtett d. Az á hosszúsága állandó a 
mai nyelvben, csakis néhány szóban váltakozik a-val: ád — ad, 
hagy — hagy. Nyelvemlékeink kora óta ez a hang aligha is válto
zott, bár a codexek tökéletlen helyesírása miatt az ott jelölt hang
nak sem időmértékét, sem minőségét nem állapithatjuk meg pon
tosan. 

a j A tő első tagjában. 

Az első szótagban álló á a legtöbb esetben úgy keletkezett, 
hogy vagy két szótag (ájd) vonódott össze, vagy pedig áj diphthon-
gus vált hosszú hangzóvá. A rokon nyelvek segitségével nem álla
pithatjuk meg egész határozottan a magánhangzó hangszinét, tekin
tetbe véve azonban, hogy az aj, oj, diphthongusból, mint láttuk, é 
lett, az á-t megelőző diphthongust áj-nak kell tartanunk. Ilyen 
szavak: hálni töve *hájol, *hájl-, v. ö. hajlék | láb ug. *ldjl-\-b j 
lát, töve lBgBt s ebből Idjdt \ más, töve ug. msgB | nász, ebből 
*ndjd-sz | nyáj, ug, ngjBl \ ránt, töve ug. rggB- \ szál, ug. tBgl-. 
tgjl | száll-, ug. sagl | szár, ug. sBggr \ száraz, szárad stb. töve ug,. 
sggr- \ tág, tár és tát ugyanazon tBjg tő származékai | távol, távoz, 
töve ug. tgggvo | vádol, töve ug. vBgB- | válni, ug. vBgBl- \\ háj és száj, 
tulajdonképen há, szá; ugor alakjuk kggg és sBgB, s a j csak a 3-dik 
személy analógiájára került a tőhöz. 

Sok szóban nem mutathatjuk ki az á hangnak ilyen eredetét ; 
ezekben vagy már eredetileg is hosszú magánhangzó volt, mint 
ezekben bán-, ház, hárs, jár, nyár, vár, záp, zár; vagy pedig az 
első szótagra eső erősebb hangsúly nyújtotta meg az a-t (vagy tán 
a-t): ád (és ad); hág; hagy (és hagy); lágy(v. ö. langy); nád.*) Az 

'*) E szavak eredeti alakját így állapítja meg Budenz: andB, kBngB, 
nBndB; lágy mellett meg is van még langy-. A mai alak «az eltűnt nasalist 
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ád és hagy alakok mellett használatos a rövid ad, hagy is, és pedig 
az egyes szám 1. személyében és a többesben csakis a rövid hangzos, 
a 2. és 3. személyben pedig mindkét alak (accz és accz; háccz ós 
haccz). A régi nyelvben ezeken kivül többször is találjuk a hosszú 
magánhangzót: aad (add) Jord.-c. aaggya, haagy (hagyj) Érdy-c., 
aagy Pesti G., haad (hadd) Sándor-c, aadom Lev. T. 

A szó elején álló á keletkezését Budenz néhány esetben egy 
előtte álló j beolvadásából magyarázza: állni töve *jaml- \ áldoz 
és átkoz töve *jal- \ ámbolyog és imbolyog töve *jom- \ ár (viz-ár) e 
h. *jár, ug. nBjBr- \ arca, töve *jar- | ázik, v. ö. vog. jos, oszt. losta. 

Más esetekben v volt Budenz szerint a szókezdő á előtt; azt 
azonban nem fogadhatjuk el, hogy ez a v befolyással lett volna az á 
hosszúságára, mert a magánhangzóba olvadt v zártabbá változtatja 
az illető hangzót. Az ilyen szókezdő v, ha felvételét a rokon nyelvek 
valóban igazolják, csak nyomtalanul tűnhetett el s a hosszú á ugyan
úgy jöhetett létre, mint a többi szótag belsejében álló á. így magya
rázza Budenz a következő szavakat: ág ug. angB vagy vBnga \ álom, 
ámul és ájul, közös tövük ugyanaz, mint az aluszik igéé (v„d vagy 
vj); a v nyoma megmaradt a régi nyelv ilyen alakjaiban: olog, 
olas Vitk.-c, olonnec Helt., és az olt szóban | által, töve ug. 
vegl~ | ár, (subula) ug. vttjttr, tehát az á a két szótag összevonásából 
keletkezett. 

b) A többi szótagban. 

A szó belsejébe az á csakis szóösszetétel vagy ragozás és kép
zés által került. így pl. á van a következő összetett szavak második 
tagjában: szerszám, néhány, mindnyájan, habár, ámbár, tehát, 
immár stb. A leány szó Munkácsi szerint szintén összetétel (Nyőr, 
XIX: 146), Simonyi ellenben kicsinyitő képzőt lát az ány szótagban. 
Két szótag összevonásából jött létre a talán szó 2-ik tagja (e helyett: 
találom. 

A képzők és ragok á-ja mindig a magas hangú szók é-jének 

pótló vocalis nyujtássab) jött létre. Ezt a feltevést a magyar hangok törté
nete nem igazolja; az ilyen helyzetben levő nasalis befolyással van az utána 
következő zöngés explosiva megőrzésére, de nincs hatással a magánhangzó 
hosszúságára. E szavakban tehát — a mennyiben az eredeti ugor hosszúság 
ki nem mutatható — hangsúly okozta nyújtást kell keresnünk. 
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felel meg s vele közös eredetű, Eendszerint az é 2JL eredetibb hang s 
ebből lett a bangzóilleszkedés hatása alatt á. Az *ái-ből fejlődött zár
tabb <?-re néha nem volt hatással a hangzóilleszkedés és é maradt: 
szándék, hajlékony ; olvasnék, adék ; azonban egy-két nyelvjárásban 
ilyenkor is megtörtónt egyes alakokban az illeszkedés: olvasnák, 
annak. Csupán egy ragban eredetibb hang az á, a melyből a 
magas hangú szók mellett é lett, s ez a -nál rag. E ragban Budenz 
(NyKözl. II. 313.) névszótőt lát, mely a mordvin mai tővel egyezik. 
Göcsejben s a vele szomszédos nyelvjárásokban máig sem illesz
kedik ez a rag (pl. enná). 

A ragok és képzők kétféle eredetű é-jének egyaránt á felel meg 
a mély hangú szavak mellett. A nyiltabb hangra csak az mutat, hogy 
az ennek megfelelő á (mely régebben á is lehetett) egyes ragok és kép
zők előtt megrövidül -.fonál, fonalat; kanál, kanalat. Ép így válta
kozik á és a néhány oly szó második tagjában, melyek eddigelé 
töszóknak látszanak: bogár, bogarat; madár, madarat; sudár, 
sudárat; sugár, sugarat. Valószínűleg á volt ezekben is az á-t 
megelőző hang. 

Az igék ragjaiban is részint a zártabb, részint a nyiltabb á-nek 
felel meg az á. A zártabb á-vel áll szemben ezekben az alakokban: 
iram, irád stb., imám, imád, stb. A nyiltabb é-nek felel meg e két 
alakban ittál, igyál, melyeknek eredetéről már volt szó. A borsodi 
nyelvjárás rövid a-val ejti ezeket az alakokat: attal, hajoltál; igyál, 
dolgozzál, irjal. 

c) Szó végén. 

Az á csakis néhány igealak s egy-két névutó végén áll. Mind
egyik esetben é felel meg neki a magashangú igék mellett, mely 
— mint láttuk — -éje alakból rövidült. A megfelelő mélyhangü 
szókban is eredetileg -ája volt a teljesebb alak: *adája: adá; 
*adnája: adná, és: alája : alá. A rá igekötő is ebből lett *rajá; a 
mai rája alak már ujabban fejlődött a beléje, alája stb. analógiájára. 

3. í. 

Az % a nyelv felső állásával és ajakműködés nélkül képzett 
magashangzó. A mai nyelvjárások egyformán képzik ezt a hangot, 
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•csak annyiban van eltérés, hogy a Dunától nyugatra eső vidékek 
nem kedvelik a hosszú í-t a rövid i-t ejtenek helyette. Egyes képzők 
és ragok előtt másutt is megrövidül az í (ír: irat, híd: hidat, víg : 
vigalom). Az ilyen esetekben a hosszú hangzót kell eredetibbnek 
tartanunk, melyet nyelvjárásainknak egy része vagy mindig, vagy 
csak bizonyos helyzetekben megröviditett. 

Láttuk már, hogy az é* diphthongusból nyelvjárásainknak egy 
nagy részében í lett más nyelvjárások é hangjával szemben, s ez az 
í nem is rövidül. Viszont gyakran é-t ejtenek egyes nyelvjárások, kü
lönösen a palócz és székely vidékeken, a köznyelvi z-vel szemben; íz, 
•szén, éfju, ké&ér, kéván, kénájja stb. A régi nyelvben is gyakori az é a 
mai í helyén : éz, sír (sír in.), ítél, késér, sénlik stb. E két hangnak ily 
gyakori váltakozása arra enged következtetnünk, hogy eredetük is 
közös; s valóban, a rokon nyelvek tanúsága azt bizonyitja, hogy az 
í époly diphthongusból fejlődött, mint a zártabb í. A fő különbség a 
kettő között az, hogy az é a mai kiejtésben (az őrségi nyelvjárást 
kivéve) mindig hosszú hangzó vagy diphthongus, ellenben az í gyak
ran megrövidül. Figyelembe kell még vennünk azt is, hogy az í 
gyakori a tő első tagjában, de ritka a többi szótagban, szó végén 
pedig (néhány egytagú ige kivételével) egyáltalán nem fordul elő. 
Mindez arra mutat, hogy az 0 diphthongusból egy ideig minden 
nyelvjárásban í lett, később már e nyelvjárások egy részében é, más 
részében í lépett helyébe. Legelőször a tőszótagban lett egyszerű 
hang az é* diphthongusból, ezért találunk legtöbb í-t a tő első tag
jában ; a többi szótagban már később fejlődött a hosszú hangzó s 
•ekkor az í-vel váltakozó é lett belőle. Legkésőbb vált egyszerű hanggá 
ez a diphthongus a szó végén, s ott mindig is á-nek hangzik, mely 
nem is váltakozik í-vel. 

a) A tő első tagjában. 

Az é diphthongusból származó í előfordul mind magas, mind 
mély hangú szavakban: ímette, émette (v. ö. éber) és ím, íme, tövük 
*jelme~, melyben az / kiesése is befolyással volt a magánhangzó 
hosszúságára | íny(ény), töve ijs-, mihez -ny képző járult | ítél, töve 
•e h. *ejt- | íz (membrum), ug.jgss- \\ bír-, bíró, ug. h„jr | bízik, töve 
ug. bBjz- | csík (streif), v. ö. finn. tie, zürj. tuj \ dívik, töve *dajvo-, 
ug. ttg- | híj, híja; hiú (régi nyelvben: hé, hey, heiu), v. ö. f. sija, 

NYEIVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXIV. 1 8 
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lapp saje | hív- (régi nyelv: heny, head) és kíván (kéván), v. ö. finn 
kaipaa \ híz-ik (v. ö. háj), töve ug. kag- \ ív-ni, ívad (évad), az ug-. 
jagt «fluere» igéből | kígyó (kilgyó, kégyó) v. ö. kaljame, melynek 
első tagja metathesissel kaj- s azután ki- lett | nyíl-ik (és nyit), töve-
ug. nysj- \ sík, sima és sívó közös alapigéjük ug. saj- \ síkat{\\ ö. 
sajog, sajnál) alapigéje *saj- \ szíj ug. sslg- «secare» igéből, mely
hez még főnévképző járult. 

Néhány szóban eredetileg mélyhangú diphthongus volt, azon
ban a belőle lett í megváltoztatta a szó hangrendjét: hím, v. ö. vog. 
kajm, oszt. yuj; a régi nyelvben is mélyhangú volt: himja Jord.-c, 
himiánac Mel. Herb., hímot Kár. Bib., ma már magashangú: hímje, 
hímet | dísz, díszes eved. *dttjsz-, ug. tBg0 igéből [ ín, ínség, ug. ajn-, 
majn- \ sínylik (sénlik Gyöngy.), ug. sajn. — Hasonló változásról 
szól Budenz még két szóban: ív szerinte épúgy mély hangú szó volt, 
mint íj, ebből íVa e h.jgjla (az ív szó ü-jét is «az előző /-bői kell 
magyaráznunk))). Azonban az eredeti mélyhangúság ellen í-zól 
első sorban, hogy az ív szó a régi nyelvben mindig magashangú, sőt 
maga az íj szó is magashangú volt a régiségben: ynél kül BC, yekr 

yeket Döbr.-c, iyes Helt.; a mélyhangú alak csak a XVII. században 
lép fel először (iynak Balassa, 1616). Az átmenet a másik hang
rendbe valószinüleg a többi íj végű szó analógiájára történt (szíj, 
díj, híj), melyek mind mélyhanguak. — A másik a nyír- ige, melyet 
Budenz mélyhangú diphthongussal magyaráz, ug. nyöj-ro ; ma ez az 
ige a Dunától keletre eső vidékeken mélyhangú (nyírok, nyírás, 
nyíró), ellenben a Dunától nyugatra magashangú (nyírek, nyírés,. 
nyirő), a régi nyelvben is magashangú volt e szó, legalább a NySz. 
egy mélyhangú alakot sem közöl, s így joggal hihetjük, hogy ez 
esetben is a magashangú szó vált mólyhangúvá. Hasonló változás
történt a sír főnévvel; a régi nyelvben ez is magashangú volt: sere
két Ma, serek Virga, serok Wink.-a stb; először 167 3-ban tűnik fel 
mélyhangú raggal: sérban Com. Jan. A hangrendnek ily változását 
a sír- ige analógiája okozhatta, melylyel jelentése is összefűzte 
némileg. 

Néhány magas hangú szó £-jével szemben a rokon nyelvekben 
is i (vagy a zárt e) áll; valószinüleg ezekben is j-s diphthongusból 
származott, a mit az altáji összehasonlító nyelvészet esetleg még ki 
is mutathat. Ilyenek: így (v. ö. itt, ide) \ ívni (évni), ug. tsb- | íz (ézf 

y.ö.édes) «sapor», ug. sbid^ \ csíp:lp.eipeste,L hyppy |, csípő, vog. 
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sip,•zürj.sili | hív (hü), mord. kéme? | kísér (késér), kísért,f.kitke, 
mord. kiskera \ nyír-ja, nyíres, vog. nir, votj. ner \ tíz, ug. des- | 
víz, ug. vsds, í. vete, vog. t?ti A szótagzáró / kiesése segíthette elő a 
hosszú hangzó fejlődését e két szóban: mív, mivel, ered. *milve, 
és szív, ered. *szilve. 

Ugyanilyen eredetüeknek tarthatjuk az olyan szavak £-jét is, 
melyeknek eredetét eddig még nem lehetett megállapítani: gím (és 
gém); hím, hímes, hímez (hémes); hízeleg ; kímél (kéméi); ígér; 
irigy \\ gyík (gyek); híg; hínár; kínál (kénál); ríni, rívás (rév, 
reenak Jord.-c); sívás, sív (sév) ; sír-ni. — A míg szóban két szó-
tag összevonása hozta létre a hosszú z-t, ebből mi-ig. 

Egy-két mélyhangú szóban az í a rokon.nyelvek o, uo hang
jával áll szemben; ezekben kivételes hangváltozás hozhatta létre a 
rövid i-t, mely azután a hangsúly hatása alatt hosszúvá lett: szív, 
szít, a szippant és szop igékhez tartoznak, ug. sBb~ alapigéből 
j'v. ö. Nyőr VII : 2) | nyíl, vog. údl, oszt. nol \ ín (nervus), f. suone, 
vog. tan. 

b) A többi szótagban. 

A tőszótagon túl az í csakis ragban vagy képzőben fordul elő. 
A szelíd és irigy (írégy) szók második tagjában diminutiv képzést 
kell keresnünk és pedig az ug. -j (g) és -nd kapcsolatát. A mezí
telen szóban is diphthongusból lett az í; v. ö. mezeytelen Ehr.-c. 
Sim.-c. 

Ezeken kívül csak az -ít igeképzőben (állít, tanít, épít stb.) 
van még hosszú í; ragokban egyáltalán nem fordul elő. Ez a képző 
a frequentativ ug. -j és a causativ -t kapcsolata, mely előbb j-s 
diphthongust alkotott az ige végső magánhangzójával ( < ojt, 
< éjt); a codexek nyelve igen sok esetben meg is őrizte ezt a diph -
thongust: eresseyt, megtelyeseyte, eppeytes, ayoytatos Ehr. c ; taneytad, 
ivyoytod (újít), Wink.-c.,; ordeit, melegeit, vilagosoit Nád.-c. Ebből 
az oj, éj diphthongusból lett előbb éj; így irja ezt a képzőt Szenczi 
Molnár Albert az ő nyelvtanában: pusztéyt, ékeséyt, az éj, él diph
thongusból azután legtöbb helyt í, némely nyelvjárásban é lett: 
borét, tanét, üdvözét. 

18* 



276 BALASSA JÓZSEF. 

4. ó, ő, 

Mindkettőt a nyelv középső állásával és ajakzárással képezzük, 
az ó-t a mély, az ó'-t pedig a magas hangok sorában. E két magán
hangzó helyett nyelvjárásainknak egy része (a nyugati, a palócz és 
a felsőtiszai nyelvjárások) diphthongust ejt, leggyakrabban aó, eó'-t 
A dunántúli és nyugati nyelvjárásterületen gyakran ú, ű hangzik az 
ó, ő helyén. 

E két hang használata teljesen megfelel egymásnak a mai 
nyelvben s fejlődésük története is egyforma. Csak annyiban van 
köztük különbség, hogy az ó'-nek megvan az ajakműködés nélkül 
képzett párja is, az é, s evvel gyakran váltakozik is a régi nyelvben, 
mig az ó-nak ilyen párja nincs. 

Ha csak a mai nyelvhasználatot veszszük is tekintetbe, épúgy 
kétféle ó, ó'-ről kell szólanunk, a mint kétféle é-t tárgyaltunk. Az 
egyik állandóan ó, Ő (vagy az ennek megfelelő diphthongus), pl. szó 
jó, főz; a másik gyakran ú, w-nek hangzik: ló és lú, kő és kü, szőni 
és szüni.*) 

E hangok eredetét tekintve azt látjuk, hogy azok a szavak, 
melyekben ma az ó, ő állandó, teljesebb alakjukban nyiltabb magán
hangzóval vannak (szó: szava, jó : javak) ; ellenben a melyekben ú, 
w-vel váltakozik az ó, ő, a teljesebb alakban zártabb magánhang
zóval ejtetnek (ló, lú: lova ; kő, kü: köve). Ez a teljesebb alak, mely 
ma már csak ragok és képzők előtt van meg, volt e szavaknak ere
detibb alakja s ebből fejlődött lassanként a mai egytagú alak. A tő 
végső magánhangzójának lekopásával a n szó végére került (szav, 
jav; lov, köv), azután magánhangzóvá válva, diphthongust alkotott 
a tőszótag magánhangzójával (szau, jau; lou, köü). Ezeket a diph-
thongusokat nyelvjárásaink különbözőkép fejlesztették egyszerű 
hanggá. Egy részükben az au, gtó-ből is előbb ou, öü, majd óu, o" s 
végül ó, ő lett. így vált egyforma magánhangzóvá a két különböző 
diphthongus nyelvjárásainknak egy részében, valamint az irodalmi 
nyelvben is. Ellenben más nyelvjárások, mint pl. a göcseji és a felső
tiszai, megőrizték e két hang különbségét. Az au, eü diphthongus-
ból ezekben ao, eö, azután aó, eő lett, s az ebből keletkezett 

*) Dévai Mátyás az Orthographia Cracoviensis-ben (1549) külön jelet 
használ ez utóbbi hangok jelölésére (ű, u). V. ö. Nyőr, XIII : 1. 
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hosszú magánhangzó ó, ő; ellenben az ou, öü diphthongusból °ú, 
öü s azután ú, ü lett. (V. ö. Ny. Közi. XIX: 139.) így tehát az eredeti 
nyiltabb szótagból nyiltabb magánhangzó, a zártabb szótagból pedig 
zártabb magánhangzó lett. Ugyanígy történt a szó belsejében álló 
ó, ö fejlődése is, csakhogy ezeknél nem maradt meg az eredeti v-s 
alak, s így nem is láthatjuk, vájjon nyiltabb vagy zártabb volt-e a 
v előtti magánhangzó. Azon körülményből azonban, hogy ez az ó, 
Ő váltakozik-e egyes nyelvjárásokban ú, w-vel vagy nem, következ
tethetünk eredetibb alakjára. 

a) A tő első tagjában. 

A. Eredeti ava szótagból lett az ó a következő egytagú szavak 
végén: hó, v. ö. havas | hó (hónap), v. ö. egy hava, havonként | jó, 
jós, v. ö. javul, javam \ jó (a. m. folyó) | ó, ócska, v. ö. avul, avas j 
ró ige ó-ja nem váltakozik w-val, bár ma így mondjuk rovok, rovás, 
de Molnár Albertnél így van: ravom, ravás, ravó \ só, v. ö. savak, 
sava | szó, v. ö. szavaz, szavam \ tó, tólcsa, tócsa, v.'fi. tavak. A régi 
nyelvben néha o van a v előtt e szavakban is : houos, houas Anon., 
szovára Debr. c.; ez azonban már nyelvjárási sajátság s mint ilyen 
később fejlődött a v hatása alatt; így ejtik e szavakat ma a Göcsej
ben s a Székelységben. A HB. iovben szavát diphthongussal kell 
olvasnunk: jóuben. 

Ugyanez az ó hang van még a következő szavak első tagjában: 
bólog, bólint, ug. mgvel-1 gyógyul, alapszava jó | hólyag, ebből *hovo-
lyag \ lóg, ebből *lovog \ lót, töve szintén *lovo- \ róka, töve ugyanaz 
mint a ravasz szóé, mely a régi nyelvben gyakran fordul elő róka 
jelentéssel; tehát e helyett áll *ravka. — A szó elején álló v hatott 
a hosszú ó fejlődésére az ólom szóban, melynek ugor alakja vBlm; 
az ól, ólálkodik szók elején Budenz szerint szintén v volt. 

Az eve szótagból lett ő története némileg különbözik az ó-étól, 
a mennyiben a régiségben, sőt néha a mai nyelvben is é (e)-vel 
váltakozik; pl. fölfeje; nő, né: neje; vő: veje. E most emiitett 
három szó ugor alakjául Budenz p^ngs, n^ngs, v^ngi-t fejtett ki, 
«melyből csakhamar a nasalistalan p^g^, nsgi, vsgs fejlődött s ebből 
vált aztán egyrészt neve- (nev=msigy. nő, vog. neu), másrészt neje 
(nej = magy. né, vog. oszt. né, ni)».(\. MUgSz. 402. 1.) A fejlődésnek 
ilyen menete annyiban okoz nehézséget, hogy nem valószínű a g-nek 
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ily kettős fejlődése ugyanegy szóban; másrészt meg az eidiphthon-
gusból, mint fentebb láttuk, a tőszótagban mindig az í-yel válta
kozó zártabb é lett; ellenben e szavak é-je sohasem váltakozik í-vel, 
s a Bécsi és Müncheni codex is a nyiltabb hanggal jelöli (fémet, 

fétec). Valószínűbb a fejlődésnek az a menete, hogy a két magán
hangzó közötti </-ből v lett s az így keletkezett *féve, *néce, *véve 
alakokból a magyarság egy részében fé, né, ve, majd — a többi é 
hang is zártabbá válván —fé, né, vé lett. A nyelvemlékek korában 
így is ragozták e szavakat: fém, fed, feje, fénk,fétek,féjök (v. ö. 
fémet, fétec M. c , femet Döbr.- G., fenkynth Komj., f etek, fedet Sylv., 
feemKejd.); s a fej szónak mai j-s alakja csak a leggyakrabban hasz
nált 3. személy analógiájára terjedt el. Tehát e szavak ép úgyragoz-
tattak, mintáéi?: neve ; t. i. fé: feje ; né: neje. Ugyanazon *féve, 
*néve, *véve alakból a v labializáló hatása alatt fő, nő, vó'lett, s a 
mai nyelvszokás inkább ezt az alakot kedveli a ragtalan szóban. 
Ugyanígy fejlődött az ő ezekben a szavakban is : bú és hév; a bó'v s 
a diai. büven alakok újabban keletkeztek | hő és hév (v. ö. heves, 
hevül, hevít) \ nő- (v. ö. nevel). 

A szó belsejében nem követhetjük ily világosan az ö fejlődését, 
de valószínű, hogy ott is épúgy fejlődött ez az ő, mely szintén válta
kozik g-vel: föl, főz, v. ö.fez Jord. Erdy-c. | nőstény, nőszni, a nő 
szóhoz tartoznak; v. ö. nesteen Erdy-c. | őrül és őröl \ őriz, v. ö. 
heeryzny Wink.-c, eryzni Weszpr.-c, érozo Helt. | ős, v. ö. isemucut 
HB., az 6 esei Helt. | ősz (grau), v. ö. ész Helt. | szőr, v. ö. szer 
Helt. !| győz Budenz szerint mélyhangú gyojz-ból származik; v. ö. 
gyez Ehr. Jord.-c. 

Hasonló eredetű lehet a következő szavak ó'-je is, melyeknek 
eredete még nincs kimutatva: gőg és gége ; hős, v. ö. hess Helt., de : 
hűs Pós.; rőt, v. ö. rét BMNy.; szőke, v. ö. széke BMNy.; bojt, v. ö. 
beyt Jord. Érd.-c, de: bivyt Virg.-c. 

B. Az ovo, övö szótagból lett ó, ő váltakozik ú, w-vel az egyes 
nyelvjárásokban: ló, lú Debr., v. ö. lovam, lovas \\jő, v. ö. jövök, 
gyün | ko, kii, v. ö. kövek \ lőni, lüni, v. ö. lövök \ nyőni és nyűni, 
v. ö. niovik Weszpr. c , nyövöd Kisv. | ő és ű, v. ö. övé | öv, tulajdon
kép ő és ü a régi nyelvben, tehát ő: övet épúgy mint kő: követ, s 
a v-s alak a nominativusban ép oly analógiás fejlődés, mint aj 
ebben fej | szőni és szüni, v. ö. szövés | tő, tőke és tü, tűké, v. ö. 
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töve. Néha a v előtt is ü hangzik e szavakban (tűre, Uvé,lüvÖk stb.), 
•ez azonban újabb fejlődés a v hatása alatt. 

A szó belsejében álló ó, o teljesebb alakja nem maradt meg> 
ezeknél csak az ú, ü-s mellékalakból következtethetünk a zártabb 
•eredetre: gyót, gyójt gyól és gyújt, gyúl, eredetibb alak *gyovol, 
*gyovojt | gyónik, v. ö. gunuan M. c , eredetibb alakja gyovon, így 
írja az Ehr.-c. gyouonuan || csődül, csőcselék, töve *csöv- \ dől, dŐt 
és dűl, düt, ebből *dövöl \ ősz (herbsl), v. ö. eszel LevT., űszuel 
"Sylv. ! tő és tű. 

G. A hosszú ó, ő sok szóban pótlónyujtás által fejlődött ol, 
él (öl) szótagból: hódul, bódít, bódorog, régibb alakja: holdul, bol-
•dít | csók, Budenz szerint e h. *csolk \ hón, a régi nyelvben így is 
holn, hóin \ kódorog, kódus, kósza, közös alapigéjük kol-, v. ö. kol
dus | ón, ebből *olm (v. ö. ólom) \ ócsárol, v. ö. olcsó, a régi nyelv
ben olcsói, olcsárol \ óta, e h. olta j az óv-ni ige v-je, mint Budenz 
is mondja, / helyett való, s e mellett nemcsak az oltalom főnév szól, 
hanem a régi nyelv ójni alakja is (oyni Born., megójták Pos., ojd 
magad Felv.), s az ógyad imperativus, mely még a XVI. században 
is majdnem egyedül használatos, szintén *o{jad alakra mutat. Te
hát az ige eredetileg ol-ni volt, s a i ; csak később került a két ma
gánhangzó közé : óvom e h. ólom; a régi nyelv ilyen esetben job
ban kedveli az sz képzős alakot: oszszom MA. PP., oszod Mel., 
•ószá BFaz. |[ tőgy, e h. tölgy. 

Ez a változás, hogy az o, ö után a szótagzáró l elvész, körül
belül a nyelvemlékek idejében kezdődhetett, s azóta mind jobban 
terjed az élő nyelvben, úgy hogy ma már alig van nyelvjárásunk, 
mely o, ö után ejti az l-t, úgy hogy a mai kiejtésben az ol, öl szó
tagból mindig ó, ő lett (vót, fát, szót; vőgy, tőt stb.J s csak az irás 
•őrzi az /-t. 

Néhol az így keletkezett ó helyett ú-t ejtenek: kúdus, kúdorog ; 
búdul BMK, biddulás Tele.; azúta, miúta ; ennek az l labializáló 
hatása az oka, mely igen gyakran zártabbá változtatja az előtte álló 
magánhangzót; sőt a dunántúli és nyugati nyelvjárásterületen l 
•előtt mindig u, ü hangzik az o, ö és ó, ő helyett. 
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b) A többi szótagban. 

Az első szótagon túl ritka az ó, ó'a magyar szókban, hacsak 
a raghoz vagy képzőhöz nem tartozik. Szó belsejébe vagy összetétel' 
által került (azóta, mióta), vagy pedig úgy, hogy az ó, ó'-re végződő 
szóhoz még egy képző járult: valódi, adós, tudós; ismerős, erős, 
erőtelen, stb. Az -ók, -Ők főnóvképző ezekben: fiók, Mihók, Istók ; 
szemők, szintén úgy keletkezett, hogy a diminutiv ó, ó^höz még egy 
-k képző járult. 

A ragok és képzők ó, ó'-je mindig v-s diphthongusból fejlődött 
s gyakran váltakozik ú, w-vel. Ilyen első sorban az -ól, -öl névrag,. 
mely így is hangzik úl, ül és ul, ül: felől, alól és felül, alul; elül,-
belüle stb. A régibb nyelvben e rag magánhangzója rendesen ó, ő s 
csak később lép helyébe ú, ű ós u, ü. A mai irodalmi nyelv úgy álla
podott meg, hogy a h o l kérdésre felelő alakok u, ü-vel, míg a h o n 
n a n kérdésre felelők ó, ó'-vel vannak. E mellett a nyelvemlékekben 
a magashangú rag gyakran -él (belel, környel, kivel); ez pedig 
-evei, -ével alakból fejlődött.*) Mindez arra mutat, hogy a v előtt 
a nyíltabb magánhangzó volt (ava-l, eve-l), s e ragokban a nyíltabb-
ó, ő van, mely a magyar nyelvterület egy részén csak újabban vált 
zártabbá a szótagzáró l hatása alatt. 

Ez az -ól, -öl rag van meg e három helyhatározó ragban : -bál, 
-bői; -ról, -róí; -tói, -tol, melyeket nyelvjárásainknak egy része ú, 
ü vagy u, íi-vel ejt; és pedig körülbelül a Tiszától nyugatra eső 
terület egyformán zártabb, míg a keletre eső, valamint a palócz. 
terület nyíltabb hanggal ejti mind a hármat. A nyelvemlékek ellen
ben a -ból, -bóí és -ról, -rŐl ragot állandóan ó, ó'-vel írják, míg a -tólr 

-tol rag igen gyakran ú, w-vel van; s így ejti e ragokat a szlavóniai, 
nyelvjárás ma is. E különbséget a ragok eredete magyarázza meg; 
a -ból, -bóí rag eredetileg csak magashangú volt s így hangzott 

*) Simonyi e ragban nem vesz fel v elemet (Magy. névrag. 36. 1.), 
mert — szerinte — a codexek arczél, társéi alakja csakis j hang közbejötté
vel magyarázható. Azonban a j-s alak felvétele csak e kivételes alakokat, 
magyarázná meg, az ő, o-t azonban nem. Mig a csak egyszer előforduló 
tarsel alak mit sem bizonyít, mert iráshiba is lehet, addig az arczél, orczél 
szóban a lativus < é ragot sejthetjük, melyhez az l a vele együtt élt arczúV 
alak analógiájára járulhatott, úgy hogy eredetileg arczé és arczól éltek egy
más mellett s a kettőnek összezavarásából lett arczél. 



A MAGYAK MAGÁNHANGZÓK TÖETÉNETE. 2 8 1 

-belől, a mint azt az Ehrenfeld és a Nádor codex meg is őrizte ; 
ebből lett magashangú szók mellett -balól. Majd egy szótaggá vonó
dott e rag s úgy lett belőle -bői és ból. A -ról rag teljesebb alakja 
*rajól volt (v. ö. raj4), s ebből lett a magashangú szók mellett -ről. 
A -tői rag teljesebb alakja *-tövől volt, s ez az -övő hangkapcsolat 
épúgy változott e ragban, mint azt a tőben láttuk, vagyis előbb 
diphthongussá vált, a melyből a nyelvterület egy részén ó, ő, a má
sikon ú, ü lett. így magyarázhatjuk meg, hogy nyelvemlékeinkben 
egymás mellett találjuk a nyiltabb és zártabb hangzós alakot. Ké
sőbb e ragok az egyforma használat s a kölcsönös hatás következ
tében egyformává lettek s ma ugyanazon helyen vagy mind a három 
ú, M-vel, vagy mind o, ó'-vel van. E ragok magashangú alakja gyak
ran é-vel van a nyelvemlékekben: -bél, -rél és bár ritkán -tél; ezek 
*belél, •*tévéi alakból vonódtak össze, míg a -rél a másik két rag 
analógiájára keletkezett. 

A palóczság egy részében, valamint a két erdélyi nyelvjárás
területen használatos -női, -női (ritkán -núl, -nűl) ragban ugyanez 
az -ól, ől van meg. 

Szintén V-B szótagokból vonódott össze a reflexív igeképzők ó, 
ó'-je; benne a reflexív v képző van más igeképzőkkel kapcsolatban. 
Ilyenek áz < ódik, < ődik; < ózik, < őzik; < ódzik, < ó'dzik 
képzők : húzódik, vetődik, lopódzik, rejtőzik; továbbá az < ól, < ől 
(< úl, < ül) képző: fordól és fordul, kéről és kerül Ez utóbbi 
képzőt a magyarság nagyobb része ú, M-vel ejti, s ebben is az l 
hatását látjuk; de a régi nyelvben, valamint a palócz nyelvjárások
ban ez is ó, ó'-nek hangzik. 

Az igeragok közül csak az irók, kérők és irnók, kérnők alakok
ban van ó, ő; az utóbbi — Simonyi szerint (NyKözl. XIII : 155) — 
irnojok, kernéjék (inkább: irnójok, kérnéjék) alakokból lett, s a 
nyelvemlékekben találunk is ilyen alakokat íudnojok, mivelnejek. 
Epúgy fejlődött irók, kérők ebből irójok, kér éjek. 

Még egy névragban van ó, o, t. i. a stól, -stóí ragban. Ezt Budenz 
külön szóból magyarázza (NyKözl. XVIII: 158); a ragot ugyanis 
két részre kell osztanunk: -s és -tóí, s az utóbbi rész a vogul tajl 
szóval azonos, mely megvan a magyar tele (*téle) szóban is. A rag 
tehát eredetileg -stél volt (a mint nyelvemlékeink még írják is), ebből 
lett az l labializáló hatása alatt -stóí, mélyhangú szavak mellett 
pedig -stól. Mai nyelvérzékünk egy sorba helyezi ezt a ragot a -tói, 
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-tői stb. ragokkal, s hangzója is azokéval egyezik; tehát a hol azokat 
zártabb hangzóval ejtik, ezt is így mondják: -stúl, -stül vagy 
-stul, -stül. 

c) Többtagú szavak végén. 

Többtagú szavak végére vagy úgy került az ó, ő, hogy egy 
egytagú szó összetétel által a második vagy harmadik szótagba 
jutott, pl. hétfő, Sajó, kősó ; vagy pedig mint képző járult a szóhoz. 
Ragjaink közül egyik sem végződik ó, ó'-re. 

Az ó, ő képző értékére nézve háromféle : 1. deverbalis névszó--
képző: adó, vevő; 2. diminutiv névszóképző: apó, anyó, házikó; 
3. nomen possessoris képző: szemű, szemő; ágú, ágó. Mind a három 
képző magánhangzója majd ó, ő, majd ú, ű, csakhogy a mai iro
dalmi nyelvben nem egyformán állapodtak meg. A nomen verbale 
képző általában ó, ő, csak néhány szó végén lett zártabb (fúrú, pat-
tantyú) ; a nyugati nyelvjárásterület, különösen a göcseji nyelvjárás 
azonban mindig u, &-nek ejti. A diminutiv képző már gyakrabban 
ú,ü(jijú, könnyű, tetű), bár a palócz nyelvjárás s a régi nyelv ezeket 
is gyakran ó, ó'-vel ejti. A nomen possessoris képző ma általában 
zártabb hangú s csakis a palócz nyelvjárások ejtik ezt is ó, ó'-vel; 
a nyelvemlékek nagy része szintén a nyíltabb hangot irja. Tehát e 
három képző mindegyike a zártabb s ú, w-vel váltakozó ó, ő; a 
két hang használata kezdetben bizonyosan csak nyelvjárásilag tért 
el egymástól, később azonban az élő nyelv egy része s az irodalmi 
nyelv különbséget tett az egyes képzők között, alakjukra nézve is. 

Mind a három képző él a mai nyelvhasználatban, úgy hogy 
az egyes szavak végén könnyen felismerhető; van azonban sok 
olyan szó is, melynek alapszava már kiveszett a használatból s így 
képzett voltát csakis a rokon nyelvek segítségével lehet kimutatni. 
A nomen verbale képző van a következő szavak végén: ajtó, bohó, 
csomó, hajó, méltó, orsó, sarló; emlő, erdő, ernyő, erő, felhő, fertő, 
idő, kendő, lepedő, merő, tető, töpörtő, tüdő; valószínűleg ilyenek 
még ezek is: kopó, tapló ; küllő, meddő, mező, süldő, szeplő. Dimi
nutiv képzővan a következő szavak végén: apró, bunkó, furkó, 
olcsó, tuskó, zacskó ; üsző, vesző; továbbá: bogyó, kigyó, savó; csipő, 
kettő, velő. A nomen possessoris képző van ezekben : savanyó, sava
nyú és minő ebből minemő. 

E képzők története is egyforma, a mennyiben mindegyik v-s 
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diphthongusból fejlődött, sőt egy-két szó meg is őrizte ezt a -y-t: 
mereven, odvas, tetves. A nomen verbale s a nomen possessoris képző 
v-je fe-ből, a diminutiv képzőé m-ből lett; ez a v diphthongust alko
tott a tő végső magánhangzójával, s e diphthongusból azután épúgy 
lett egyszerű hangzó, mint a tőszótagban. 

Az o mellett a régi nyelvben igen gyakori az é, s a ragozott 
alakokban ma is gyakran e lép az o helyébe : idő: idén, ideje; erdő: 
erdeje; tüdő: tüdeje; tető: teteje stb. Tehát az eve, éve kapcsolat 
ezekben is épúgy kótfólekép fejlődött, mint a tőszótagban; s idé: 
ideje épúgy állottak egymással szemben, mint jé: feje és tehén: 
tehene. 

Feltűnő, hogy az ó végű szavak némelyikének is van a-s mel
lékalakja: ajtó: ajtaja; bíró: bírák; méltó: méltán. Ez már nem 
egyszerű mellékalakja az ó-nak, mert hisz a v-s diphthongusból 
nem fejlődött a, hanem valószínűleg kétféle képzés összezavaiását 
kell a két alakban látnunk (v. ö. Budenz, Ugor-al. 199. 1.); az egyik 
a -j, a másik a -v képzőből fejlődött. Az ajta-ja alak eredetére még 
világot vethet e szónak a palóczságban divatos ajtai alakja, mely ép 
oly nomen verbale, mint hivatal; e szerint ajtaja ebből lett: ajtai ja. 

5. ú , ű . 

E két hangot a nyelv felső állásával képezzük erős ajakzárás
sal, az ú-t a mély, az ű-t a magas hangok sorában; s e két hang 
épúgy megfelel egymásnak a két ellenkező hangrendben, mint az ó 
és ő. Az ú, ű használatára nézve mai nyelvjárásainkban csak annyi
ban van eltérés, hogy a Dunától nyugatra eső vidékek nem kedvelik 
ezt a hangot, s helyette a rövid u, ü-t ejtik; ellenben a Tiszától 
keletre mind több és több szóban ejtenek hosszú ú, ű-t a rövid hang
gal szemben. Sok szóra nézve úgy állapodott meg a mai nyelvhasz
nálat, hogy a ragtalan alakban hosszá a magánhangzó, s ez egyes 
ragok előtt megrövidül: nyúl, nyulat; tűz, tüzek. 

a) A tő első tagjában. 

Az ó, ő hangok történetét vizsgálva láttuk már, hogy az ovo, 
öcö hangcsoportból részint ó, ő, részint ú, ű lett s hogy e két hang 
igen gyakran váltakozik egymással. Viszont az irodalmi nyelv ú, 
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w-jével is igen gyakran egyes nyelvjárásokban s a régi nyelvben óy 

ő áll szemben, a mi szintén e két hangnak közös eredetére mutat. 
A gyúl, gyújt és dűl dűt igéket már emiitettük; ugyanilyenek: gyűl, 
gyűjt és gyóí, gyöt, melynek töve a jöv-ök ige | fú-ni, v. ö. fóván 
Com.; a fuvok, fúvás alakok zártabb hangzóját a z / és v szomszéd
ságahozta létre | fúl és fojt, fujt alapigéje *fovo-l \ nyúl és nyújt, 
v. ö. nőit Münch. Virg. Jord. c. | nyúz, v. ö. nyóz EMK II. 16, ebből 
*nyovoz. 

Más szavakban az ú, w-vel már nem áll szemben az ó, ö, bár 
ezek is v-s diphthongusból fejlődtek. Ezekben valószínűleg u, ü volt 
a v előtt, s az uv, üv szótagból lett úv, űv s azután ú, ű. Ilyenek: 
bú, búvóba; e szónak búj (bujomba Dtúl, bújval, palócz) mellék
alakja a 3. személy hatása alatt keletkezett; csúszik;fúr; húsz; 
kúsz; nyúl; rúg; rút; súly; súrol; túl; újj; ún ; úsz-; út; utál. 
Mindezeknek teljesebb v-s alakját kimutatja Budenz. Sok esetben a 
magyar w-val szemben a rokon nyelvekben is u vagy ü van: húgy 
finn kuse, cser. kuz, vog. kus \ hú/m, huny vog. kuan, zürj. kun, cser. 
kum | húz, oszt. yús \ lúd, vog-oszt. lunt, finn lintu \ szú (szuvatj, 
vog. sou, lp. suoks | szúr-, cser. sur, észt curk \ új, finn uute, cser. 
uo | úr, finn uroho, oszt. ür, űrt, mord. uris. Az altáji összehason
lító nyelvészet még kimutathatja, hogy ezek is v-s diphthongusból 
fejlődtek. 

A tőszótag ű-je is gyakran állandó, vagyis ó'-vel nem válta
kozik. Az ilyen w-vel szemben viszont a régi nyelvben és egyes nyelv
járásokban í-t találunk. E kétféle hangalakot Budenz v-s és j-s ket
tős alakból magyarázza; azonban aj -s alak felvételére nincs szük
ségünk. Az í-vel váltakozó ű fejlődését az olyan szavakban láthat
juk legjobban, melyekben az ű szó végén van: hű és hív; mű és 
mív ; nyű, nyüves, v. ö. nyivek Born. Gyöngy.; fű, füvek, v. ö.fy 
Készt. Kulcs, c , fywek Jord.-c. Mindezekben a v előtt i állott, s az 
ív szótagból lett részint ív, í, részint a magánhangzó labializálód-
ván: üv, űv, ű. Tehát az w-vel szemben álló í époly nyelvjárási sa
játság, mint az ó'-vel szemben álló é. így fejlődött a következő sza
vak ü-je i s : bűn és bín gyakori a régi nyelvben | bűz és byz Érd. 
Jord. c. \ fűi, fűt ebből *fvil, *fivijt, v.ö.fytozik Debr. c. ] fűrész, 
v. ö. firez Kaz.-c. | fűz, v. ö.fyz C. | gyűlöl és gyílöl | hűl, hűt, hűs 
és híves, v. ö. hyuel Ehr.-c, hyvoit Döbr.-c. Ide sorolandók még a 
következő szavak, melyeknek ugor eredete nincs kimutatva: fűzfa 
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és fízfa; szül, v. ö. zil Virg. c., zyl Jord. Érdy c.; szűr, v. ö. zyr 
Kaz.-c. 

Néhány szóban Budenz mélyhangú eredetűnek tartja az M-t, 
úgy hogy uj diphthongusból fejlődött: sűrű ebből *svjorú; a régi 
nyelvben seré Erdy-c. és siro Dom. c. alakok is vannak | szűk, ug. 
szsjka | szűri-, ug. szBjan- \ tűr-, ug. tBjr- \ tűz, ug. tegada: *tujz \ 
űz-, ug. vBjs~sk. 

b) A többi szótagban. 

A tőszótagon túl ritka az ú, ü s csupán egyes ragokban és kép
zőkben fordul elő, s ekkor mindig ó, ó'-\el váltakozik; illetőleg a 
ragok és képzők ó, o-je, ha l előtt áll, egyes nyelvjárásokban ú, M-nek 
hangzik. így keletkeztek az < úl, < ül; -búi, -bűi; -rúl, -rül; -túl, 
-tűi; ~núl, -nül; -stúl, -stül ragok és az < úl, < ül igeképző. E ra
gok és képzők fejlődését már az ó, ó'-ről szólva tárgyaltuk. 

c) Szó végén. 

A szó végén álló ú, ű is egyeredetü az ó, ó'-vel, a mennyiben 
ez sem egyéb, mint vagy a nomen verbale vagy a diminutiv képző 
ó, ő, mely bizonyos esetekben zártabbá lett. A nomen possessoris 
képző pedig, a palócz nyelvjárások kivételével, mindig ú, M-nek 
hangzik. 

A nomen verbale és a diminutiv képző leginkább olyan sza
vak végén hangzik ú, M-nek, melyeknek képzett volta elhomályo
sult, s igy a nyelvérzék nem is tartja már képzőnek ezt a szóvégző 
magánhangzót; e mellett ez az ú, ű rendesen palatális (ly, ty, ny, 

j , s) vagy folyékony mássalhangzók (l, r) után áll. A régi nyelv
ben gyakran ó, ó'-vel vannak ezek a szavak is. 

Nomen verbale képző a következő szavak ú, M-je: asszú, v. ö. 
azio Döbr. Vitk. c; árú; bátyú; bosszú; fésű e h. fej-ösü, v. ö. 
fűsó Cseh; gyalu; gyanú és gyanó; hegedű és hegedő; hosszú; 
iszonyú, v. ö. iszonyó, Pázm.; lassú, v. ö. lasso Be.; sanyarú és sa-
nyaró ; szörnyű, v. ö. zernew Ehr.-c., zoriio Be.; és a következő -tyú, 
-tyű végű szókban: sarkantyú, töpörtyű és töpörtő, csöngetyű e h. 
csöngető. 

Diminutiv képző van a következő szavakban: domború;fiú, 
ifjú, v. ö. ifyo Virg.-c.; gömbölyű, v. ö. gömbölő Fal.; gyönyörű; 
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hattyú; háború, v. ö. haboro Ehr . -e . ; hiú; homorú; karcsú; keserű, 
v. ö. keserő B e , keserves; könnyű, v. ö. kőnyo Ozor.; odú, v. ö. odvas ; 
sűrű; szomorú, v. ö. zomoro Ehr . B . M. c.; tetű, v. ö. tetves, tető 
MA. P P B . 

Összetétel által került az ú, ű e két szó végére: faggyú és 
szomjú; mindkettőnek második része Budenz szerint a joh,jonh 
«bél»jelentésű szó; tehát fagy-jó, szom-jó-bó\ lett faggyú, szomjú. 

BALASSA JÓZSEF. 

A japániak mint urál-altajíak. Winkler Henrik, ki már annyi 
tartalmas munkát tett közzé az urál-altaji nyelvekről, ezek közé számí
totta már első művében a japáni nyelvet is (mint Boller, ki 1858-ban 
bizonyítgatta e rokonságot). Azóta mindinkább meggyőződött W. e rokon
ságról, s most a berlini akadémiánál készül kiadni egy tüzetes munkát, 
melyben mind a szókincsnek, mind a hang-, szó- és mondattani szerke
zetnek rokonságát be akarja bizonyítani. Egyelőre egy füzetet tett közzé, 
melyben röviden összefoglalja bizonyítékait: Japaner undAltaier (Berlin, 
Dümmler 1894. 24 1.). Először összeállítja az anthvopologiai adatokat, 
melyek szerinte a japániakat az urál-altajiakhoz tartozóknak bizonyítják, 
még pedig inkább az északi osztályhoz,mely W. szerint az ugor, szamojéd 
és tunguz népeket foglalja magában («láttam japáni női arezokat, melyek 
a legnemesebb magyar arezokra emlékeztetnek*)). — Aztán a japáni 
nyelvnek grammatikai szerkezetét jellemzi mint olyant, mely alapvonásai
ban teljesen az urál-altaji nyelvszerkezettel egyezik, sőt ennek eredeti 
.mivoltát legtisztábban tünteti föl. W. szerint az urál-altaji ige volta-
képen névszó, az alany pedig ennek a névszónak birtokosa: kutya ugat = 
kutya ugatása; a birtokos viszonyt pedig eredetileg csak a szórend jelöli, 
mely azt követeli, hogy a határozó szó mindig a meghatározott eló'tt, a 
jelző a jelzett előtt álljon. S a japániban, különösen a régibb nyelvben, az 
alanynak sokszor valóban genitivusi ragja van. Még a melléknév is bir
tokos viszonyban áll a jelzett szóval, azért nem egyezik vele; innen 
magyarázza W. a számnév melletti egyes számot: «auch im magyarischen 
heisst es nyolez ember = mensch der Achtzahl, statt 8 menschen», s a 
japáni számnév csakugyan fölveszi a genitivusragot: «j a-no Jito=mensch 
der achtzahl, von ja acht». Az alárendelt mondatok helyett — mint a 
legtöbb urál-altaji nyelvben — igenévi szerkezetek járatosak, melyekben 
W. szerint maga a névszói természetű ige veszi föl a viszonyszókat, pl. 
az atya mentekor, az atya mente után, az atya mente ellenére stb. (A ment 
t. i. egyúttal az ige perfectuma, de p. a magyarban a ment-, menet főnév 
csak véletlen hangzik a ment igenóvvel egyformán. A germán nyelvek
ben az ige csakugyan válhatik praepositio által mellékmondattá: bis er 
kommt stb., de ez is történeti fejlemény.) — Nagy érdeklődéssel várjuk 
a tüzetesebb bizonyítást, talán eloszlatja kétségeinket. 

S. Zs. 



Kombinált műveltető és mozzauatos igeképzés. 

II. FEJEZET. 

K o m b i n á l t -gat k é p z ő . 

1. Ezen képző egyik alkotó része világosan a gyakoritó -g ; 
másik fele pedig a műveltető -at képző, az ilyen párokban mozog: 
mozgat; zörög: zörget stb., a melyeket fönt elsoroltunk. Azok az 
igék mindnyájan átnemhatók, s az -at hozzájárulása által válnak 
áthatókká (ül. késztetőkké). Az egyesült -gat tehát á t h a t ó g y a 
k o r i t ó k é p z ő , párja a -g, mely az á t n e m h a t ó g y a k o r i t ó 
k é p z ő . 

Fent csak azokat soroltuk el, a melyek két mássalhangzóval 
végződnek, vagyis ha a -g képzőt mássalhangzó előzi meg. Ki kell 
e sorozatot még egészítenünk a következőkkel, a melyekben kiej-
tésbeli nehézség miatt a -g elé magánhangzó került. Minthogy 
azonban ezek is átnemható gyakoritok, a nagy többség nyomán 
szintén -at képzővel váltak áthatókká, noha lehetséges lett volna 
hogy a -tat járuljon hozzájuk. 

Ilyenek: 

büzlöget: (rossz) szagot érez (bűzóíög: stinken), gögyöget Ant. 
(gögyőgtet PPB.) pellicio vö. gögyög, gögyül, harsogat (dobiyat erössen 
harsogattata Csorna C. 3.), locsogat, pattogat, pillogat (a jelentésre vö. 
bólint), serheget: excito, tapogat, tátogat. Nincs még párja a NySz.-ban: 
borzogat igének vö. mai: borzong a hátam. 

Van ezek közt is némelyiknek kettős mássalhangzóval válta
kozó alakja, t. i. ng a g helyett, pl. bönget, pihenget, serkenget, 
tapongat; pillog mellett pillang. Vagy megfordítva g az ng helyett, 
pl. borogat, lappogat, téreget. Eredetibb általában az ng, de ugyan
ezt nem lehet a most létező példák mindegyikéről állítani, mivel 
szemmel láthatólag újabb képződós pl. borzong, tátong, a melyek 
a régi nyelvben még ismeretlenek. Itt különben csak a létező páro
kat akarjuk egymással szembeállítani. Világos, hogy egyéb okok 
mellett a végzetnek ezen váltakozása is segítette, illetőleg meg-
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akadályozta, hogy a -tat helyét, mely többtagú s átnemható igéken 
méltán megilleti, el ne foglalhassa. Vö. még lógat: lóggat; hunyo-
gat: hunyorgat. 

Másrészt azon se szabad megütközni, ha némelyik meghódolt 
a m á s i k analógiának, s a -tat képzőt is felvette, mint pl. csattogtat, 
csepegtet, lappogtat, lappangtat stb.; sőt van olyan is, mely pusztán 
ezzel a képzővel járja, pl. lotyogtat, lobogtat, ragyogtat stb. 

Ezekről már fönt (200. J.) szóltunk, s az imént elsorolt -gat 
végű adatok a mondottak megerősítésére szolgálnak. Mert, mint 
látjuk, azok közt, a mellett, hogy többtagúak, alig van olyan, me
lyet még -g képzős gyakorítónak érezne a nyelv, vagy azért, mert 
tőszavuk elavult, vagy mivel másnemű képzés nem dívik belőlük. 
Emezeknél, a melyek -fg)at végűek, még érezhető a ~g képző 
az ilyen sorokban : bűzöl: bűzölög; harsan: harsog; pattan: pat
tog ;pillant: pillang; serken: serheg; tapod: tapog, azaz a képzőktől 
elválva a közösen megmaradó rész vétetik tőszónak, noha magá
ban nem is létezik (megvan: tát a tátog mellett). De nem lehet a 
nyelvérzékkel ilyen tőszót elvonni ezekből: csecseg, haczag, lappag 
(noha hozzávaló: lapít stb.), leveg, ragyog, szivárog, tévelyeg, 
Ezek tehát mind -tat végűekké válnak; viszont a melyeknél még 
lehetséges a tőszó elvonása, azok -g végzete még érezhető gyakorító 
képzőnek. Tehát, ha nem is pusztán -at véget kapnak, legalább 
váltakozva a -tat-Yal használtatnak, pl. csattan: csattog; cseppen: 
cseppeg; kocczan: hoczog; hordul: horog; pattan: pattog; pottyan: 
potyog; rottyan: rotyog; roppan: ropog; retten: retteg stb., követve 
a zörög: zörget példáját. Kivételek bugyogtat, a melyet -at képzővel 
is várnánk, vö. buggyan: bugyog; ilyen volna logyogtat is, de a 
régi nyelvben nincs meg lottyan. Ellenben loccsan, locsol, locsog 
mellett csakis: locsogat. Továbbá hecseget helyett, vagy legalább 
mellette hiányzik kecsegtet; de ismét csak a mondottak erősségére 
szolgálhat, hogy ma már amazt, a régibbet, az újabb élő képző 
teljesen kiszorította. 

2. Hasonlóképen a műveltető képző egyik alkotó része a 
most következő igék -gat végzetének. Ezeknek nem létezik a meg
felelő (-g végű) átnemható párjuk, de előfordulnak másféle s két
ségtelen műveltető képzővel, teljesen egyező jelentéssel, kivéve, 
hogy -gat végzettel nemcsak áthatok, hanem még gyakoritok is. 

Ilyenek : 

aprít > aprogat Nyr. XVI. 189. | bojt (Nyr. XV. 472.) > bojdít 
(Kriza) > bojgat: háborgat (Tsz.) > bolygít (MTSz.) | biztat > bízgat 
bizzeget Bal. Cslsk. 34. MA. SB. 132. bizget (Kriza) biztogat (Nyr. 
XV. 214.) | borzaszt, borzít (MTSz.) >borzogat \ említ > emleget \ enyhít 
Winkl C. BodC. Ném. öl. > enyheget | ereszt > ereget (Nyr. XI. 90.) 
fenyít > fenyeget: minor, increpo [ feszít > feszeget: diffindo, extraho, 
perquiro. Feszeng, feszenget, só't feszeget is újabb keltű, míg a régibb 
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snyelvben csupán feszít használatos | fitít > fitogat \ fodorít > fodor-
gat I gerjeszt. Bécsi Winkl. Jord. Érdy C. stb. > gerjeget (csak Grkat: 
Válts. II. 1121.) | göngörít. MünchC. 212. > göngörget VirgC. 103. vö. 
göngölyget > göngölítget VirgC. 31. | gyámolít: gyámolgat (vö. gyámolja. 
stützen MNyil: Agend. 286.) | halaszt> halogat \ hasít > hasogat Döbr. 
Érdy. Nád. "Wikl C. Pesti (hasítgat NySztban nincs) | hasonlít > hason-
logat Kónyi: H. Rom. 14. (vö. A ló szóles melyei elefántot hasonlítja 
Zrínyi: ASyr. 41. s Kónyinál: Lova sziigygyel elefántot majd hasonlo-
gatja) | hörpent > hörpít > hörpöget (körpöget > köppöget > köppent) 
ijeszt > ij<#eí (Fes* C- 373- Nyr. XV. 214.) j jelent > jelenget (Érdy. 
C. 608.) | /cem'í MA. PPB. > keneget | kényszerít > kényszerget \ kerít > 
kerget vö. kerdül, kerenget \ likaszt > / i^aí (lyikgat, lyuggat) \ mele
gít > melegget > melenget | merif > mereget > meringet \ nevelít > 
neuelget \ öblít > öblöget > öblönget \ segít > segélget | szalaszt > s^a-
Zoí/aí JordC. 341. | s^aní > szárogat (Nyr. XVI. 240.) | szomorít > s^o-
morgat \ takarít > takargat \ támaszt > támogat (vö. támít Nyr. VII. 
125.) | tomí > tanogat, tanigat (Nyr. XV. 214.) | íení > tereget, terje
get KulcsC. 5. tergyeget Nyr. XVI. 576. | térít]> téreget > térenget | ítír-
j'es^í > terjeget \ vakarít > vakargat \ választ > válogat | virraszt > 
virrogat MVir. 31. 

3. Hogy ezen elsorolt igéknek -#aí végű formái valóban 
. - g y a k o r í t ó á t h a t ó jelentésűek, arra különös bizonyságul szol
gálhatnak a következők, a melyek szintén más műveltető képzővel 
is birnak, de a mellett létezik még (-</ képzős) á t n e m h a t ó pár
juk is. Ilyenek: 

5o?*tí > borongat: contego, mergo > borong: volvor, tegor | csa-
m n í > csavargat > csavarog j csikorít > csikorgat > csikorog \ finto
rít > fintorgat > fintorog \ gömbölyít > gömbölyget > gömbölyög \ 
hunyorít > hunyorgat > hunyorog. 

Megerősítik továbbá ugyanezt az ilyen kétségtelenül analó
giás képződések, mint: döngeszt Kónyi: HKom. 121. | dugaszt: 
obturo LevT. I. 295. vö. bedugogat, duggat, de egyúttal űíw^aí is 
tekintetbe veendő, csakhogy ennek más a jelentése: stipari curo, 
stecken lassen | /aggaszt a. m. faggat: macero, vexo, corrumpo; 
aligha volt rá hatással fakaszt, minthogy egészen más jelentésű, 
annyira, hogy első^ekintetre nem is vélnők a két igét egy szárma
zásúnak | izgaszt ErdyC. 540. JordC. 302. Azaz mindazt bizonyít
ják, hogy a -#a! egyenlő értékűnek vétetett a -#as2í végzettel, mely 
pedig nyilvánvalóan gyakorító műveltető ill. átható jelentésű képző. 

4. Végül ide kell sorolni a melléknevek származékait. Ilyenek : 

csinosít > csinosgat > cúnogat \ édesít: versüssen, locken > áies-
geí: locken, mulceo NádC. 474. | egyenesít > egyenesget complano, 
-ebnen VitkC. 60 > egyenget ua. MA. Scult. 55. Nad. Kert. 99. | ékesít > 
ékesget (legrégibb Pázm. Préd. 104.) | erősít (régibb) > erósget | gyorsít > 
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gyorsogat csak SJ. | himesít > himesget \ igazít > igazgat \ közelít >-
közelget \ puhít > puhogat Gkat: Válts. I. 498. | szaporít stb. (régibb) > 
szaporgat \ simít > simogat > simongat Grvad: Hist. 158. | száraszt 
> szárajt > szárogat (csak Bal. Cslsk. 268; szárogatás Born: Préd. 
216.) j széíptí > szépeget MA., Gyarm: Fel. 264. Pázm. Kai. 154. stbi. 
szépenget Gyarm: Fel. 264. b. j szégyenít > szégyenget Ehr. C. 12. | 
szelídít > szelídget Com. Jan. 76. 199. > szelídítgetMegy: 6. Jaj. II. 42. j 
színesít > szinogat vö. A mondásokat külső szinesgetésekkel színesíti 
Com: Jan. 161. és: Ámítani akarsz-é szinogatószóddal Czegl..|MM. 180. | 
íts^ití > tisztogat (sokkal újabb) | ürít >üresít >üresget, üreget csak Fal. 

Nincs párjuk, de jelentésük világosan áthatóknak bizonyítja* 
a következőket (részben főnevek származékai): 

agyargat Zr. vö. agyáról \ babosgat (bábosgat): demnlceo, colon)-
vö. babos : tarka TSz. | enyeget: verbergen {vö.finy : prsesidium) | farogat 
ablenken, abwenden, abtrünnig macben vö. farol, fartol \ hamargat: 
sollicito | jelenget: significo, ostento Ehr C. 119. MünchC; 44. (a jelen 
melléknévből, de vö. jelent) | kényesget vö. kényeztet | mesterget: carpo-
vellico, calumnior, pl. E mi munkánkat senki ne mestergesse Helt: Bibi. 
I. c. 4. vö .Azért senki ászt meg nem mesterkődbeti, meg sem olczárol-
hattya Dáv: KKer. H. 7. Mesterkedik: machinor, mesterkedés: machina-
tio | pipesget: orno vö. pipez, pípes : zierlicb, géziért; píp : scbmuck. 
NádC. 540. | sullyogat: pondero Helt: Mes. 348. (másféle: suttog, sullyog r 
langsam einhergehen). Simonyinál i. h. nevezetesebb: bizongat Nyr.. 
VI. 193. elöget: elfogja a világosságot Nyr.VI. 194. beárnyékol Nyr .XV.. 
143. istenget Nyr. VI. 193. 

5. Mindezen igékhez, a melyeket itt a 2. poat alatt elősorol
tunk, legyenek azok akár deverbális, akár denominális szárma
zékok, a -gat köz vetetlenül s egyszerre járult; n e m ö s s z e t é t e L 
Főként bizonyítják ezt a denominális származékok, mert pl. *erősg, 
*gyorsog ige nem létezett s föl sem is tehető létezése. Nincs végre 
semmi ok reá, hogy föltegyük, miként tisztogat *tisztojtgat rövidü
lése, mint gondolta Simonyi Nyr. VI. 194. A régi nyelvben, mint. 
példáink mutatják, hiányoznak a föltételezett teljesebb alakok, s eL 
sem is gondolható, hogy pl. édesget, egyenesget vagy egyenget vala
hogy *édesítget s hasonlókból rövidültek volna. Szóval, valamint 
az -ít, a -gat i s k ö z v e t e t l e n ű l s e g y s z e r r e járul a mellék
névhez. Továbbá amannak párja is ; úgy hogy amaz névszókból' 
átható, emez meg gyakorító átható igéket képez. Hasonlót kell 
állítanunk a deverbális igékről i s ; mert lehetségesnek elgondol
ható ugyan, de mindamellett nincs semmi okunk reá, hogy *emlegr 
*szalog igék megvoltára következtessünk, s nincs is reá semmiféle 
adatunk. Sőt hogy a -gat csakis más müveitető ilL átható képző
nek a gyakorító párja, még az is bizonyítja, hogy némelyik ilyent 
ige újabb képződés, mint: enyheget, feszeget, gerjeget, hasonlogat^ 
mrrogat stb. 
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Szóval, létezett s létezik egy egységes -gat gyakorító átható 
képző. Ez részben a -g párja, de alkalmaztatik olyan igéken is, a 
melyekből nincs -g képzős származék. 

6. A -g gyakorító képző rendesen elavult tőszóból, de külön
ben mindig átnemhp.tó igéket alkot (vő. Simonyi kimerítő egybe
állítását NyK. XVL 249. s kv. 1.). Alig néhány példánk van, hogy 
átható ige a tőszó, de ezekből is csupa átnemhatók válnak, mint: 
csapong, csavarog, dobog (ül. topog), /acsarog, kavalyog, kavarog, 
lükög (Ugyan lükög a sebem TSz.), lükkög; sich bewegen NySzt., 
tátog, tekereg, tolong, vetélgő Ar. I. 388., vonag: vonaglik TSz. 
Kivétel: marczong, marczang, mely átható s a mar származéka 
(MUgSzt.), de figyelemre méltó, hogy ezen (s marczangat) alakjá
ban teljesen elavult s helyette marczangol járja mai napság. Másik 
vérleng illetőleg vérlengő: blutdürstig (DöbrentC. 113, 217.); de ez 
igazibb alakjában is megvan, t. i. vérenglő (KeBzthC. 139. 384. 
KulcsG. 139.), vö. vérengező, vérengző. Ilyen volna még katag: 
keresgél Nyr. III. 183. Azonban ez csak így van közölve: Mit 
kataksz ott? úgy hogy hihetőleg egyszerű hangváltozás a katatsz 
helyett, s nem is fordul elő így máshol, mint a 2. személyben az 
sz előtt. 

Midőn tehát átható igéből kellett gyakorító igét képezni, úgy 
azonban, hogy azok átható természete megmaradjon, nem hasz
nálhatták a -g-t, hanem rendelkezésre állt a -gat számos hasonló 
példa alapján. A -gat ilyen szerepére már kétségtelen adatok a 
2. pont alatt felsorolt példáink. Bizvást ide sorolhatjuk tehát az 
átható igék származékait is. Ilyenek: 

adogat, aggat, áldogat: wiederholt segnen (MTSz.) dmítgat, ápolgat, 
ápolgat, \ baggat (boggat): varr. Nyr. XI. 188. vö. aggat-baggat MTSz. 
bántogat, biztogat, Gyöngy : KJ. 16. (vö. bizgat, bizzeget), bontogat \ 
csalogat, csipeget, csókolgat, danolgat, ledöjtöget, dúdolgat, duggat (dugo-
gat), | ébresztget \ ébrezget, ébreget, éleszget, ellegetik: eddegél (Nyr. XV. 
943.) emelget, ereget, erezget: missito, ereget (vö. érdegól éregél, érdes, 
érdez, érdekel — mind egyforma jelentéssel), érteget: öfter hören Pázm. 
Kai. 653; | feddeget, fejteget, felelget, finnyogattia az orrát (Zvon : 
PázmP. 261. Nyr. III. 413. vö. fintorgat, finnya, finnyás, finnyálkodik, 
fogdosgat, foldogat,foldozgat, fojtogat, fonogat, födöget, födözget, főzöget, 
fülelget, \ gődelget: nahrung gewáhren, gyógyítgat, gyújtogat, gyúlasztgat, 
gyúrogat, gyűjtöget, \ halászgat, hagyogat, hajtogat, hallgat, vö. hallogat: 
írequenter audio, hányogat, hánytorgat, hinteget, hiteget, hívogat, hódítgat, 
hordogat, hordozgat, hozogat \ iddogat, illogat ua., ivogat, ijeszget, ijeget, 
illeget, integet, intézget, irogat, irtogat, izenget, jorgot, \ kanyogat (agyon-
kanyogatták Nyr. X. 177. Gelejitó'l id. Jancsó), kapcsolgat, keneget, (vö. 
kenít, MA. PPB.), képesítget, kéreget, keresget, kerítget, (vö. kerget), 
készülget: se parare MA. készteget GKat., kióltogat, kisértget, koholgat, 
kóstolgat, költöget, köszönget, költözget | látogat, lépeget: velő, leseget, 
lopogat lövöget (Nyr. XIV. 146.) [ mártogat, menteget, méreget, meresz-

19* 
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get, mesélget, metszeget, mosogat, mulatgat, mutogat, | nevezget, nézeget, 
nyaggat, (eredeti: gyakgat (vö. Mint az éhes farkas a prédát szaggatta, 
úgy egy másikat vágta és nyomogatta Kónyi : HKrón. 124.) nyalogat, 
nyeregét, nyeseget, nyíreget, nyomogat, nyújtogat, \ oldozgat, oltogat, ol
vasgat, osztogat, ótalmazgat, ölelget, öntöget, öntözget, őrizget, \ palolgat: 
iteratim vanno (vö. olasz pala: lapát) passogat: összeüti a kezeit TSz. 
pászogat: ösztönöz a munkára (Nyr. XIV. 524-.) pólálgat, pótolgat, | 
faggat, (rakogat, rakosgat), rdgogat, rángat: rántogat (mind a kettő 
codexbeli), rázogat, rebesget: hirleí TSz. regget (rek-get), rejteget, riogat, 
(rivogat): tadeln, rügen, | sérteget, sípolgat, söpörget, sugogat, sujtogat 
sütöget, \ szakgat, (szaggat,) szabogat, szedeget, szegezget, szeretget, szido
gat, szóldogat, (szólogat, szólongat), szopogat, szürcsölget, (szörtyögel) \ 
tanítgat, tanulgat, táplálgat, tartogat, taszigat, (toszogat), tekéntget, 
(tekinget), tilajgat, (Nyr. XIV. 626.) toligat, (Nyr. XV, 520.) töltöget, 
törölget, törmölget: vágogat TSz. (vö. törmöl: morzsol, eddegél. Kriza.) 
turkálgat | ütöget, üzöget, \ vájogat, varrogat, vereget, (verdeget), észre
veszeget, veszteget, vonagat, | zuzogat. JordC. 456. 

Lappangó tárgy révén jutottak ezen átható képzőhöz a kö
vetkező mozgást jelentő igék: evezget, járogat, meneget, repesget 
(ErdyC. 244.), rep'álget, sétálgat, üget. Ezekről később bővebben 
lesz szó s ugyanott meg vannak magyarázva az ilyen szólást jelentő 
igék is, mint: huhugat, kurjogát stb. 

Atnemhatók: halogat (csak: Szathm. Cent. 270.): nach ein-
ander sterben; szelidülget: zahm werden Megy. 6. Jaj. II. 44. 
alugatik MTSz., hajolgat (Nyr. XXI. 46.), f'ördögét (Nyr. XX. 46.), 
meneget (Nyr. XVIIÍ. Í44.). 

Másik gyakoritó átható képző, a melynek egyik alkotó része 
szintén az átnemható -g, a -gál képző s összetétele: -dogál. De 
sajátságos, hogy mennyire eíavult, ül. mint kiszorította a -gat. 
Ilyenek: 

adogál, cselekeddegel MA., eddegel, fejdegél Fal. ME. 407., feddegél 
C. MA., feleldegél, fenyegetdegel MA. hajgál (vö. hajigál, hagyigal Münch 
C. 41 ; hajítgat nincs NySz.-ban), hajdogál, hasígál PPBL, (újjabb mint 
hasogat), hordogál, hordozgál, idoggdl (még most is használatos), intdegel 
PPB., irdogal, kérdegel Corp. Gramm. 238. keresdegél Born : Préd. 427. (vö. 
keresgél), kezdegel MA. PPB. Nyr. VI. 324. kiáltdogál, követdegel: sector, 
küldögel, (küldöget nincs NySz.-ban), legeidegei (a pásztor a legelő mezőn 
a nyáját legeldegeli, éteti Com: Vest. 47.), méregéi, meringél, mérengel, 
mulatdogál: se distrahere Virg. C. 78., nézgél Fal. nézdegél, nézegel, 
neveidegéi, nyomozdogál, nyúzdogál (nyúzdal), ótalmazdogál, panaszol-
dogál, parancsoldogdl, (parancsolgat nincs a NySz.-ban), próbdldogdl 
(próbálgat nincs a NySz.-ban) rágdogál, rázdogál, sugdogál, (vö. sugdal) 
segiddegél, sotuldogál: exprimo, szegdegel Fal. vö. szegdel Bécsi Jord. 
Erdy, Ere. Veszpr. C. stb. szidalmazdogál, szoktatdogál, szoldogál, szül-
dögél, tagaddogál, tartdogál, teddegél, tépdegél, töltögél, tuddogál, túrdo-
gál, üvöldögél, üzdögel, vakardogál, változtatdogál, várdogál, vadászdogál, 
veddegel, viddegel, viseldegel, vonogál, vonigál, vondogal. 
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De tudnivaló, hogy míg a -gat kizárólagosan átható képző, 
addig emezek egyformán használtatnak átnemható értelemmel is, 
Példák: 

álldogál (1592. év) aluddogál MA. ballagdogál KCsipk. Gvad. bujdo-
gál Sámb : Isp. 52. cseregdegél Gyöngy : Cup. 4. csordogál Biró : Préd. 
Kónyi. csurogdogál Lép: PTük. I. 163. csúszdogál MA: Tan. 1235. 
dóldogél MA : Tan. 1302. döldögél EszT : IgAny. 451. dongdogál Matkó : 
BCsák. 110. éldegél Com ; Ján. 181. égdegel MedLat. 227. (vö. égedez 
Bécsi C. 37.) énekeidegei Com: Jan. 43. Land : UjSegíts. I. 337.epcseldegel, 
tandeln MA. esdegel: wiederholt fallen MA. Dáln. Biró. Fal. fekdegél 
MA. /éldegél Mon : írók. 349. ,fityötdögel: lauern Megy : 3. Jaj. II. 15. 
fogydogál MA. Pósah. Bák. Gy. folydogál MA. Thaly : Adal. I. 291. 
forogdogál ACsere : Enc. 102. forrdogál Born. Préd. 552. fúdogál Cis. E. 
futdogál MA. (vö. futosgál Sim.) füldögél: sich wármen Fal. NE. 16. 
füleidegéi Bartha : Krón. 1541. hajlogdl Ilyef : Tomp. 110. hajoldogál 
Lép : PTük. I. 316. (vö. hajlog, hajlong), hottyogdogál MA : Tan. 158. 
hulldogál Kai. 1582. ingadogál(ás) Vajda : Kriszt. III. 23. (Kreszn.) 
járdogál Born. Káldi, Pósah. Fal. jődögél Apóst. 16. Born. MA. Biró, 
Fal. készüldögél Bartha, Pósah : Igazs. II. 311. (vö. készülget,) kopdo-
gálik: sensim atteror Tel: Ev. I. 135. külömbözdögel: nicht zusammen-
stimmen MA. lappangdogál C. (vö. lappanqoz ErdyC. 236.) lógdogál 
BMK. V. 251. Misk : Vkert. 281. maraddogal C. mendegél WinklC. 107. 
GuaryC. 28. VirgC. Fal. (vö. menegél Sim. mendek Cserényi: Pess. F. 10.), 
morogdogál MAI. mosolyogdogál Pázm. Gyöngy, mozogdogál MA : Scult. 
960. múldogál Bal: Cslsk. 159. KCsipk; László : Petr. 3, (1720 év) neve-
keddegél ACsere: Enc. 172. nődögél Szathm: Dom. 172. Misk: Vkert 234. 
nyomuldogál Szál: Krón. 211. nyödögél Gyöngy; Laur: LViad. 169.b 
(1722 év), öltözdögel, MA. pesegdegél Badv: Szak. 240. rengdegel Uosv: 
Toldi 8. repüldögél MA. sipoldogál Born. Préd. 282. b. Misk: Vkert. 69. 
sírdogál Misk: Vkert 160. segdegel: sich verbergen Lép: PTük I. 130. 
süldögéi Szentm: TFiú 8. távozdogál (Katona Nyr. XIV. 460. Nagybánya 
régi jegyzőkönyvéből) szökdécseldegel MA. szokdogál ACsere: Enc. 172. 
szállandogál Mon: írók XVIII. 7. (vö. szállong JordC. 761.) térj edd egél 
Pázm. ugrándozdogal PPB. üldögél, Fal. változdogál Prág : Szerk. 544. 
ACsere: Enc. 182. zörögdögel MA. stb. 

Simonyi NyK. XVI. 258. még a következőket idézi, melyek 
a NySztban nem fordulnak elő. 

A régi nyelvből: mozgatdogál ACsere. dobogdogál Illos. nyálaz-
dogál Mélot: Ag. 307. tetszdegel MA. leheldegel MA. Ujabbak: nyído-
gál, huzdogál. bukdogál Sí. érdegei: maturescit SzD. fütyöldögel, érez-
degel, Sí. nevetdegel, lebegdegel SzD. Sí. heverészdegel SzD. A -gál kép
zősek közül ismeretlenek a régi nyelvben pl. dobigál, gurigái, irogál, 
lódí(t)gál, tisztogál stb. 

Mindamellett egy tekintet a fönt elsorolt ^példákra, eléggé 
mutatja, hogy ez a képző ma elavult. (Körösi: Élő meg elavult 
képzők. Nyr. XXI. 207.) Sőt az is nyomban feltűnik, hogy 
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a vele képzett származékok is kivesztek java részben a mai hasz
nálatból. Egyúttal kitűnik, hogy virágzása kora a XVI. század má
sodik fele s a XVII. századra esik s csak szórványosan használ 
egyet-mást közülök Faludi (vö. Körösi i. h. 209.). A codexek alig 
egy-kettőt használnak belőlük, viszont némelyik különösen nagyon 
járatos pl. hajigál, fúdogál, nézeget; álldogál, mendegél stb., s 
egész mostanáig egyformán érvényes. 

Továbbá azt tapasztaljuk, hogy a kiveszett átnemhatók he
lyett a nyelv nem alkotott pótlékul más gyakorítót. Nem használják 
ma pl. féldegél, maraddogál, távozdogál stb., de nincs is helyettük 
más frequentativum, kivéve, ha már ugyancsak tőszavuk is ilyen 
vala, pl. mozog-dogál, csurog-dogál, ugrándoz-dogál. 

Ellenben az áthatok majdnem kivétel nélkül pótoltatnak a 
•gat képzővel, mely már a régi nyelvben is megelőzte emezeket. 
(Megemlítendő viszont, hogy az újabb keresgél MÁ: Scult. 228, 
Bíró: Micae miatt kiszorult a régibb keresget ErdyC. 511, míg ki
veszett keresdegél.) 

Végre az összes gyakorító képzők: /, d, sz, z, s, j összetéte
leikkel együtt mind egyformán alkotnak átható s átnemható gya
korító igéket. (Példák fölösen Simonyinál i. h.) C s u p á n a -g 
(összetételben csak, ha végül van, pl. csepe-reg) s a -gat o s z l a n a k 
m e g az á t n e m h a t ó k s á t h a t o k k ö z ö t t . Egymást kiegé
szítik, valamint az úl: ít. Ezért vannak legjobban elterjedve; sőt 
a -gat, mivel az egyetlen kizárólagosan átható, az egyetlen élő 
képző is minden gyakorító képző között (vö. Körösi 258. 1.). Nem 
csuda, ha rokonaikat vagy kiszorították, vagy nem is engedték meg 
uralomra jutásukat. 

7. Azonban, mint láttuk, a -gat nem függ mindig a -g-töl, 
noha tőle veszi eredetét. Azaz elsoroltunk a 2. és 6. pont alatt egy 
egész csapat igét, a melyek -g-vel nem, de igenis -gat képzővel 
használatosak. 

Hogyan vált függetlenné, hogyan vált egységessé a különben 
összetett -gat képző? E kérdésre, azt hiszem, most már nem igen 
nehéz a felelet. Csak úgy, mint a -tat;— kombináczió által. S meg
magyarázzák ismét a dolgot az eszmetársulás ismeretes torvényei. 

Ha élő tőszóhoz járulnak szóban forgó képzőink, tehát az 
egyes részek világosan különválnak, akkor okvetetlenül érezhető, 
h°gy a -gat összetétel. Például: tát: tátog: táto-g-at. Tudvalevő 
azonban, hogy ilyen példát keresve kell keresni, a melynek élő 
tőszóból a teljes sora megvolna. Hol az egyik, hol a másik hiány
zik, úgy hogy ez a szempont nem jöhet tekintetbe. 

De ha nem élő a tőszó, mint általánosan nem az? Kétségtelen, 
hogy a külső összefüggésen (kontiguitáson) alapuló eszmetársulás 
folytán zörög: zörget; zörren: zörrent; zördül: zördít egy sort 
alkotnak, vagyis, ha az egyik fölelevenedik, magával vonzza a má-
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•siknak is a képzetét. $ ezt nemcsak azért, mert együvé tartoznak, 
Ihanem szintúgy a bennük nyilvánuló kontraszt miatt is. 

Hasonlóságuk (ül. hasonló jelentésük) miatt pedig össze
függnek egyfelől mint átnemhatók: zörg: zörren: zordul, s más
felől mint áthatok: zörget: zörrent: zördít. 

Most végre működésbe lép egy harmadik lelki törvény, t. i. 
az elvonás (absztrakczió) törvénye.. Vagyis, ha ax, bx, ex össze
kerülnek, akkor mint közös rész kiem°lkedik az x (vö. Höfding : 
Psychologie 209. 1.). Ez itt egyrészt a tőszó *zör-, mely nem lesz 
íugyan különállóvá, hanem az egész sorozatnak központjává. 
«x wird einen festen und hellén Kern bilden, um welchen a, b und 

•c sich als dunklere und losere Elemente bewegen werdeno, mondja 
Höffding i. h. Ezek a lazább részek, melyek mint önállók külön
válnak, tehát egyfelől az átnemható g, n, dül s vele szemben az 
átható get, nt, dü képzők, a melyeknek, mint látjuk, szintén van 
az ellentétben egy közös x jegyük. Fölösleges emliteni, hogy ez 
a proczesszus igen számos példán ismétlődik. Továbbá ne felejt
ésük, hogy ezen képzők mindegyikének még a kontraszton kívül 
is van az önállóságra támasztékjük. Még pedig: 

a) Mindegyiknek a maga egész sorozata, mint: ing, zörög > 
ingat, zörget; indul, zördül > indít, zördít; pattan, zörren > pat
tant, zörrent, mely sorokban a képzők alkotják a közös x elemet. 

b) A hasonló jelentésű s alakú, különösen átható képzők 
analógiája,mint (dul), dít: (ul), ít; gat: at; nt: t. Ez az analógia 
egyrészt igaz, hogy megszorítja alakilag külön lételüket annyira, 
hogy nem volna csuda, ha mindnyájan egybeolvadnának, vagy 
legalább egyik-másik közülök megszűnnék. De ha nem elég erős 
elnyomatásukra, akkor ezen analógia mindenesetre megerősíti őket 

jelentéstanilag. 
8. Világosiin szemlélhetjük tehát a kombioált -gat gyakorító 

átható képzőnek alaki s jelentéstani fejlődését. Ezzel egyúttal 
•kénytelenek vagyunk elvetni Budenz s Simonyi véleményét, a kik 
a 2. s különösen a 6. pontbeli igék -gat képzőjében gyakorító s 
momentán, ilL intensiv képzőt látnak. Budenz ezen magyarázatát 
-azzal okolja meg, hogy az -aí-ban, miután «eleinte intensiv (nyo
matékosító) értéke lassanként elhomályosult, már semmi érték
különbség nem érezhető» s hozzáveszi hasonló okokból a causativ 
-í-ből vált -tat képzőt is (UgAl. NyK. XVIII. 204.). Viszont mi ép 
•ezen -aí-nak műveltető jelentésót iparkodtunk megállapítani. 

SZILASI MÓRICZ. 



Az absolutus esetek. 
(Kísérlet az összehasonlító mondattan köréből.) 

Praecedant exempla, sequantur praecepta. 
Comenius Amos. 

Az összehasonlító mondattani tanulmányok azoknak adnak 
igazat, kik a mondattant a mondat alkatelemei és nem a beszéd
részek alapján tárgyalják. Ugyanis az egyes nyelvekben a nyelv
egység korából öröklött anyag rendezésében, a sajátos vonások 
kifejlődésének korában is megmaradt elemek visszamutatnak egy-
egy teljesebb, de már letűnt alakra. Az indogermán nyelvészet 
körében lehet ezt praegnans módon észlelni. Ugyanis az esetek 
synkretizmusa következtében a kihalt esetek maradványai kimutat
hatók az adverbiumokban és a ragozhatatlan beszédrészekben. Pl. 
a görögben a locativus és ahlativus, a latinban a locativus é& 
instrumentális. AB összehasonlító mondattan legérdekesebb feje
zete a synkretizmus; mert ebben az eddigi kutatások által még 
föl nem derített terület is megvilágítást nyer. Értem azt a viszonyt, 
mely van az alaktan és mondattan közt; mert nem azért vesztek 
ki az egyes esetek, mert a beszédbeli kényelem apasztá a formá
lis elemeket, hanem azért, mert az analóg használat uralkodó, 
túlnyomó fölénye kiszorítá az egyes alakokat. Mert minek pl. 
instrumentális formát megkülömböztetni, ha a dativus (a görög
ben), az ahlativus (a latinban), ugyanazt kifejezi? Es az a vélet
lenség, hogy némely esetek ragjai összeestek, az egyesben a 
genitivus és ablativus esetei (a szanszkritben), a dat. és abl. a töb
besben (uo.), a semleges acc. és nom. széltiben az indogermán 
nyelvekben: ellenállhatatlanul vezetett arra, hogy az analógia 
az egyes esetek functióit is átruházza, felhalmozza. Az abl., mely a. 
separatiót, az eltávolítíst fejezi ki (a Pánini-íele meghatározások 
szerint, melyek a logikai felosztás alapján állanak), a görögben az 
alaki összeolvadás folytán, mely a gen. és abl. formáit egyesi té,. 
áthárítá e functiót a gen.-m, holott ennek voltaképi logikai jelen
tősége merőben más. Lesz alkalmam kimutatni, hogy a szanszkrit 
gen. abs. minő sajátos eszmekörben mozog és mondattani értéke? 
mégis össze-összeesik az abs. loc.-éval, holott ez a voltaképi ős-
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alakja az absolut esetnek, azaz : a főmondat határozójává — hogy 
így fejezzem ki magamat — kristályozódott eset-functiótól ment 
esetnek, mi nem jelent egyebet, minthogy a mellékmondat mint 
ilyen vált határozóvá. Delbrückl) nagyszabású összehasonlító 
mondattanának Synkretizmus ez. fejezetében (189. és köv. 1.), vala
mint még 187 9-ben (SyntaktischeForschungen ez. müvében) nagyon 
helyesen mutat rá, hogy a functiók átruházásának valószínű oka 
az esetvégek egybeesésén kívül főként a számos rokon vonzat ha
tása. Pl. így a gen. és abl. őrig.; gen. és abl. matériáé; gen. és abl. 
copiae. Hivatkozik Gaedikere, ki (Accusativ im Vedá) az acc. 
esetének a dativusra, való átruházását ép a sűrű egyforma vonzat 
útján magyarázza, és ellene nyilatkozik Lanmannak, ki «linguistic 
economy»-t lát abban, hogy egyes esetek a mind ritkább használat 
útján kivesznek és átadják functióikat más esetnek. Az ős perzsá
ban a dat. vész el és gen.-ha megy át, mint Delbrück kimutatja. 
Ezzel rokon tüneményt látunk az újgörögben. Pl. Tstotav sbytl 
aoö Xéco = Toiaor/jv eo/yjv aot. Xé̂ oo. Egy népmesében olvastam: 
%aXö aoo xaxsoóSto = XOCXTJV ooi köyo^ai ó§óv, Ugyanitt vqc, 
í)-aXáaa7]<; ib síxs = r(j ftaXáGTfl rö ZIKS. U. i.: TOU ávűpaxov 
vá t o ö <pép*fl t ' á-6-ávaTO vspó = Tva ©ép'fl tö őőtop a-9-ávaiov toótt;) 
x($ av^p(í)7t(p. Az újgörögben a többes dat. felöl ti az acc. végzetét: 
nókímic, = TioXízaQ. 

A gen. és abl. ~as vége befolyt a két eset összeolvadásra a 
a görögben. 

Érdekes példa a vonzatok átruházására a szanszkrit bhi = 
(pofiéouat ige. Eredetileg abl.-sa.] jár; ezzel fejezték ki a valakitől 
való irtózást, félelmet. Úgyde a rövid a ejtegetésen kívül a többi 
declinatióban, összeesvén a gen.-sal, a gen.-ra, ruházódott át a bhi 
vonzata. Görögben ya^eodat vrjóq,, xeísú&ou igy érthető: Ram. 
Adik. VIII, 21 : riserbhlta : cpopoó|isvo<; TÖV aocpov. — A xlloq jelen
tése föltétlenül genitivus vonzatot kíván, úgyde az ellentétet 
képező xei/ós-ra is átruházták a vonzatot és így az is gen.-sal jár. 
így lehet érteni a latinban az indigeo és careo kettős vonzatát; 
pedig a valódi genitivus sehol jobban nem tűnik ki mint a xXéoi-
nál és sehol sincs távolabb mint az indigeo és careo nál.?) 

Egy másik jelenségre hívom még föl a figyelmet. A nyelvek
nek analytikus irányban való fejlődése kétségtelen tény. A főnevek 
rendre elvesztik a ragozás útján kifejezhető eseteiket és átruházzák 

*) Grundriss der vergl. Grammatik der indog. Spracben. Syntax von 
B. Delbrück. Strassburg. 1893. 

2) Vö. « . . . S o geht die Constrüetion der veri >a privandi et implendi, 
copise et inopise mit dem abl. separ. von den verbis privandi et inopiae 
aus . .» Lat tmann-Müller : Lat. Scbulgr. 45. §. végén. V. ö. a magyarban: 
bőves vele — szűkös vele, közel hozzá — messze hozzá stb., 1. MHatáro-
zók I. 24. s köv. 1. (no. más nyelvekből való példák is). S. Zs. 
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a nyelv formális alkatelemre: a névelőre s a praepositiókra. Úgyde 
az indogermán ősnyelvből való kibontakozásnál volt egy korábbi 
igen hosszú és igen fontos stádium és ez az Összetételek felbomlása 
esetekre. Ez ága a kutatásnak még nagy mező. 

A szanszkrit devanágari írásmód által szemlélhető alakot ölt 
e jelenség. Az egy mondattani hangsúly alá eső szócsoport egybe 
iratik. Ha behatolunk a részletekbe, az alanyi és tárgyi gen., sőt 
gen. őrig. mat. vonzatait is az összetételbe beolvadni látjuk. Előre 
jelzem, hogy a példákat többnyire a Eámáyana Gorresio-féle 
kiadásának első kötetéből merítem : 

Ayadya város nőiről ily dicséretet mond a költő : Adikanda 
VI, 17. rüpá | caturya \ madhurya | gílácáragun \ ánvíta=le donne 
lodate di belta, d'accortezza, di soavita, d' onesti costumi (Gorr. 
ford.), ha latinra vagy görögre fordítjuk, a latinban apraeditus-szal 
és abl.-ssd, a görögben napeaxBüaafxévoq nw-vel fordítjuk. 

Pindaros és Aiskhylos merész szóösszetételei főként ily ter
mészetűek, Aristophanes pompás paródiája, főként az Eccl. híres 
48-tagos összetétele egyfelől tanúskodik a görög lyra merész össze
tételeinek hatásáról, a fenséges szópompáról, melynek az össze
tétel hatalmas eszköze volt, másfelől az egészséges nyelvérzékről, 
mely a szertelen összetételt nevetséges színben látta vagy legalább 
láttatta. 

Adikanda IX, 3 1 : pady | árghá | sanadánena = offerendo 
loro acqua per la lozione de piedi, ía patera ospital deli arghya, i 
seggi = offerens aquam, ad pedes lavandos, verbénám, sédem. 
Míg a fentebbi példában a jelzői összetételt találtuk, melyet az 
újabb nyelv melléknévvel és megfelelő esetvonzattal cserél fel, itt 
a mondat tárgyait foglalja a danéna, tehát egy iastrumentalis 
esetbe helyezett deverbalis főnév alá. 

Még egy példa más vonzat kifejezésére: 
Adik. IX, 36: grötramüle copajepur—vadanair—madhugan-

dhibhi(h) = e colle loro bocche soavemente odorate gli mormo-
ravano all' oreccio (leni sussurri) = fülébe illatos ajkaikkal susog
tak (hogy elkábítsák az anachorétát). E példa azért érdekes, mert 
itt a lülébe (crötramule) locativusban van és a többi instrumen
tálisban. Már most ha e mondatot görögre fordítjuk: xai xpo? tó 
oos autoO s<jjti>üpiaav Xó^oic, [j.éXt oSwSóat. vagyXóyoos peki óStóSóta?. 

Mit mondjunk az ily mondatra: anásvádita pürvani phala-
nyasvádya tani, hol az adverbiumnak megfelelő pürvani mellék
névkép egyez a tani phalani=hos fructus-szal és az, anásvádita = 
haud gustatos válik az összetétel értelmezőjévé, tehát hos haud 
prius gustatos fructus gustans = dopo aver mangiato que' irutti 
non mai perlő innanzi da lui gustati! Itt látjuk a participium con 
junctum kitűnő példáját is. Es ez átvezet voltaképeni tárgyunkra: 
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a participialis constructiónak arra a nemére, melyet a görög-latin 
absolutus esettel fejez ki. 

Praecedant exempla: 
Abs. locativus: K. Adik. VII, 6 : 
putre ς pi capräptadose dharmato dandapätina(h) =punitores 

secundum leges et filios, si culpam commiserint == punitori 
secondo le leggi di qualsivoglia reo, foss égli anche un lor figlio. 
íme az dbs. /oc.-nak a latinban felbontott partic. coniunctum 
felel meg; de a locativus fejezi ki az absolutus határozói viszonyát 
a főmondathoz = και ótoö άδικοϋντος κατά vójiov κολαστής εφυ. 
Ε mondat felette érdekes példa arra, hogy miként válik a jelzői 
vonzat adverbialis jelentésű absolut constructióvá és miként vál
toztatható vissza a görögben és latinban az eredeti alakra, melyből 
mintegy absoluttá dermedett; mert az eredeti constructio a sze
mélyes élettel felruházott volt, tehát a part. coniunctum előzte 
meg az absolutust. A szanszkritban tényleg az abs. gen. nagyon 
ritka volt és rendre szélesbedett köre, csak az abs. loc. uralkodott 
és pedig eredetileg az idő, hely és az ezen eszmekörbe vágó kö
rülmény meghatározására. Mintegy a hely és idő fogalma tapadt 
az egyszerű főmondat állítmányához és ha a körülmény bonyolul
tabbá vált helyettesíté az egyszerű határozót az absolutus szerkezet. 
Mert nem jellemző-e egy sorral alább : 

adrogdharasca dharmena gatrorapyakrtagasa : (h) = alieni 
dall' offendere un innocente_, Josse costui anche un nemico: Nem 
bántotta az ellenséget sem, ha az ártatlan volt. Itt a c a t r o r : 
inimici, gen. obj., melylyel vonzati összeköttetésben az adrogh-
dharas: alienus ab offensione, úgyde az abs. constructio útján a 
feltétel jobb kifejezést nyer: íme, ugyanegy mondatban az a bs. 
loc. ós abs. gen.; de azon árnyalati különbség érezhető, melyet 
Saussure kitűnő müvébenλ) kitüntet és kutatásainak eredményeit 
magáévá teszi a legjobb szanszkrit mondattan, mely jelenleg léte
zik.'3) Míg ugyanis az abs. loc. a tényleg létrejött vétket, az abs. gen. 
a kevésbbé valószínű ártatlanság esetét fejezi ki. Míg az abs. loc.-Ъап 
a súly a főmondaton marad, addig a b s . g e n . mintegy a mellék
mondat által kifejezett különös esetre bívja föl a figyelmet. 

De nézzünk új példát: E. Adik. IX, 4 1 . 
täsu pratigatäsu samutsuka (h.): cupiditate affectus es illis 

(feminis) abeuntibus, a görög még jobban kifejezi a multságot: 
αϊτών άτζελαουσωτ/ έτζίδυμία ώρεγετο. Eendkívül jellemző az olasz 
nyelvű fordítás: a l l o n t a n a t e s i esse, affannato. Mi ez allonta-
natesi esse ? Nyilván abs. nominativus, mint a francziában celleci 

*) De l'emploi du genitif absoln en sanscrit. Genéve 1887. 
2) Sanscrit Syntax by Dr. J. S. Speijer. Leyden, 1886. 
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eloignées. Ugyanis a part. abs. voltakép elliptikus mondatba 
megy át. 

B. Adik. XI, 24 : tesu atha dvijamuchyesu gatesu narädhipas 
. . . vivega: απελθόντων των μεγίστων σοφών βασιλεύς (κοιρανός) ες 
έβη = partis que' supremi Brahmani, il re . . . entró. Itt is ugyan 
ez abs. nom. Francziában is : partis les savants, le roi entra. 

U. o. 1. kaié vyatikrante cigire- vasantasamaye präpte räja(h) 
yastum manodadhe = χειμώνος απελθόντος και έαρος ελθόντος βα
σιλεύς θ-οσίαν ποιεΐσθ-αι διενοήθη — come prima fu passato la 
stagione invernale e sopra venuta la prima vera, il re volse 
l'animo a dover sacrificare. 

Itt is teljes világosságra jut az időhatározói jellem. 
A szanszkrit divasesu gacchatsn=itepw\o\Levw έναατών, tehát 

tisztán határozó értéke van az abs. loc.-n&k. Hasonlókép a Speijer 
által az abs. loc.-га, felhozott példák közt a következő: etasmin 
mrte räjasute kos-rtho mamäsubhi (h.) (Kattyä saritsägara, ed. 
Brockhaus) = hoc principe mortuo quid eurem yitam mearn? Itt 
a multság praegnans módon nyer kifejezést. Érdekes az instr. : 
a s u b h i s függése az artha- szótól, mely — usus vitä = όφελος 
той ßcounak felel meg. 

Panc(atantra) 62 : etatsara gigram gosam y a s y a t i a s m i n 
cuske . . . ete napám yasyanii. Ε mondatot Speijer így fordítja: 
this laké will soon became dry, when it well be dry, they will perish, 
tehát a feltétel lép előtérbe. Lássuk görögül: αυτή λίμνη διαςηραν-
θ-ήσεται τάχυ, διαξηρανθ-είσης εκείνης, οδτοι άπολοδνται. Α görög 
még abban is találkozik a szanszkrittal, hogy ha az állítmány mel
léknév vagy főnév, a létige participiumát kiteszi ép úgy mint a 
szanszkrit a sant vartamana és sthita lét-jelentő igék parfcici-
pumait. 

Pl. U. o. I, 310: rätrau dipagichäkäntirna b h ä n a v u d i t e 
s a t i = it is at night time that the light of the lamp is pleasant, 
not when the sun has risen (bhanau udite = sole Oriente). Ε példát 
a s a t i = sant locativusáért hoztam föl. 

Úgyde ugyan-e lapon (285.1.) Speijer a következő példát is 
felhozza : Qäk(untala) 1. karnam dadäy abhimucham m a y i b h ä -
s a m ä n e = she hearkens, w h e n I s p e a k i n h e r p r e s e n c e 
(Speijer ford.) = intenta ora tenebat m i h i l o q u e n t i = εμού 
ε'ιπόντος ωτακουστής έγένετο. Itt már föltétel, itt már nem egyszer 
megtörtént körülmény forog fenn: itt Ά praesens jelleg lép előtérbe, 
itt a mellékmondatra vetődik a hangsúly: átléptük az abs. loc. 
határát és az abs. gen. területére léptünk. 

A görö»ben a synkretizmus folytán ez utóbbi lett egyetlen 
kifejezője mindkét viszonynak; de ha főként Saussure fejtegetéseit 
kellően méltatjuk, látni fogjuk, hogy a szanszkritban rendre szé-
lesbült az abs. gen. köre. Hogy a görög a hiányzó locativus nélkül 
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is kiszorithatá az abs. loc.-t, annak is megkísértem hozzávetőleges 
magyarázatát adni. 

De lássuk előbb az abs. gen. példáit a szanszkritban: 
Panc. 154: evam c i n t a y a t o mahákastena sa divaso vya-

tikranta — he sinking so the day passed slowly. E mondat kitűnő 
példa a Speijer által semi-absolut-nak nevezett constructióra, de 
egyszersmind mintegy rámutat az absolutba való átmenetre vagy 
megfordítva abból való kibontakozásra. B téren a görög, latin és 
szanszkrit nyelvekben nagy szabadság uralkodik. Lássuk a fenti 
mondatot görögül ós latinul toöro SiavoTj&ivtos aótoö JJLÓXI? áTcéX-
#tta 7] r\\Lépa, de lehet partic. coniunctummal forditani: roövo 
őiavorfóévTt xXL, latinul: dum haec meditaretur lente abiit dies sa 
haec meditanti. Ha e két fordítást összevetjük, megállapíthatjuk, 
hogy a görögben az abs. const. megmaradhat, a latinban nem. 
Miért? Mert a tőmondatban is mint távolabbi alany lappang a 
mellékmondat alanya. Itt szerepel a psychologicum momentum; 
mert nem a «nap eltelése» a fő, hanem az, hogy neki lassan telt 
el a nap. 

Egészen új világot vet a Speijer által semi-absolut-nak jelzett 
constructio a görög abs. gen. ama sajátos vonására, hogy nem fel
tétlenül szükséges, hogy az absolut constructio alanya más alany 
legyen a főmondatétúl, vagy midőn part. conj.-ot várnánk. Ez 
utóbbira példa: 

Xenoph. Cyr. I, 4, 2 : aGftevqoavToo, auvou, obdéizove a7uéXi7rs 
xöv rcáTTTrov. Hogy értsük az ily szerkezetet, melyet a latin vagy 
kötőszóval bont fel vagy part. coniunctummal fordít: avumque 
numquam reliquit voletudine affectum ? 

A görög absolutus gen. használatánál nagyon kiemeli a mel
lékmondat fontos, jelentős befolyását a főmondatra. Például e 
szanszkrit abs. gen.-t: tasya cintayato buddhir utpanneyam (-ut-
panna iyam) mahipate(h) a görögben megőrzi absolut szerkezetét: 
raűva otavorjd-évToq xou xotpávoo, s§o£s auup, míg a latin: dum haec 
secum volvisset rex, haec cogitatio se obtulit ei. 

Mi az oka? 
Erre véleményünk szerint helyes feleletet találunk, ha szan

szkrit abs. gen. tantótelót a Saussure kitűnő értekezése alapján helyes 
világításba helyezzük. 

A szanszkrit abs. gen.-b&n az állítmánynak tartós, legtöbb-
nyire jelenidöi jelentése van és a főcselekménynyel egy idejű moz
zanatot emel ki, de kiemel; még ha a múlt idejű part. is használ
tatik mint fleteszem g a t a (gegangen), akkor is az összefüggés a 
jelenre való kihatásra mutat. A másik még fontosabb mozzanat, 
hogy míg abs. locativus abstract és élettelen alanyt is tartalmazhat 
az abs. gen. alanya mindig személy. E szabályból mi messzebb menő 
következtetésekre jutunk. A személyes szerkezethez való ragaszko-
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dásnak lehet tulajdonítani, hogy az abs. gen. sűrűbb használata már 
a bölcsészeti írók hatása alatt keletkezett és így a latinnal viszonyítva 
ritkább a görög abs. gen., mint a latinban az abl. abs. Igaz, hogy az 
igeidőkben való gazdagság tekintetében utolérhetetlen nyelv, mi 
képessé teszi, hogy a participiális constructiokat teljes mértékben 
kizsákmányolja a legfinomabb árnyalatok kifejezésére. 

Mert ha e mondatot: %bpo<; auXXé^aq arpátsofia sjroXtópxsi 
MtXrjtov, a latin kénytelen: collecto exercitu obsidebat Miletum-mal 
fordítani, mégis elvész valami a cselekvés mozzanatából. Itt a partié, 
coniunctumot használja a görög és a következő mondatban záur 
£Í7ró\>zoG auroo s§o£e TI Xéfsiv T<J) 'AoTüáfsi, abs.gen.-i használ, holott 
mondhatná: raör ÍCTTOJU %TX. 

Kühner így magyarázza : «Az író az ily mondattagot nagyobb 
nyomatékkal igyekezett kiemelni és a mondat többi tagjaival szembe
állítani, sokszor pedig azért használja ezt a szerkezetet, mert a 
mondat állítmányára vonatkozó határozói viszonyt világosabban 
föltünteti, mint a part. coniunctum.* Kühner e magyarázatát a kellő 
világításba helyezi a szanszkrit gen. abs. 

Mert az okot megtaláljuk, ha a szanszkrit abs. gen. alanyának 
személyes jellemét megjegyezzük magunknak. Ugyanis, az első 
mondatban a tábor gyűjtés megelőzte az ostromot, itt a gyermek 
Kyros nyilatkozatával mondhatni egy időben támadt Astyagesben a 
vélemény, hogy mond valamit. íme az abs. gen.-t használja, habár 
használhatna partic. coniunctum-ot, mert kiemeli a mellékmondat 
fontos befolyását a föcselekményre, holott az első mondatban a 
mondattani nyomaték a főmondatra esik. 

Ezért használ a görög ily abs. gen.-t is: ourojg iyóvrmv, mert 
az egyidejűség kifejezésére az abs. gen. kínálkozott: a szanszkritban 
is ez van. 

Mert nem lép-e előtérbe az egyidejűség mozzanata a követ
kező abs. gen.-ban: kir\v aoi, őzsp vöv áxoúayg ríj? TÍÓ'KBIOQ sKiyelpsic, 
TÓTS ixoóarjq Troirjoat? 

Ez egyidejűség érthető ellenséges, érthető a számbanemvevés 
viszonyában és fordítható : habár, ámbár, mindamellett, hogy, sőt 
akkor is midőn. A szanszkrit grammatikus Panini egy közös fogalom 
alá foglalja az abs. gen. által kifejezett különböző viszonyokat, 
melyekben az abs. gen. állítmánya a főmondatéval áll szemben. 
E közös fogalom neve anádara. Mit tesz e kifejezés? Számba nem 
Tevés, kicsinylés. Tehát locativusba helyezve, anádare = nem véve 
számba, daczára annak, holott jelentésben fordul elő. Az abs. gen. 
e jellemvonását részletesen tárgyalja Saussure és példákkal világítja 
meg. Hoz fel példát az Anádara prononcé: a kifejezett ellenzés 
mellett, az Anádara mitigé: az enyhített ellenszegülés mellett, mely 
mintegy csak az egyidejű cselekmény mellett is létre jövő főcse-
lekmény kiemelésére szolgál és a legszélsőbb foka mellett az And-



AZ ABSOLUTUS ESETEK. 30a 

dara-nak, mely példákból egy párt idézek, hogy az abs. gen. szan
szkrit használatának fogalmát világosabbá tegyem. 

MaháBh. X. 197: Bhűrigi'avá práyagato rane k r ő 9 a t á m -
b h ű m i p á l á n á m yuy'udhéna patitah = Bh. courant au combat. 
« m a l g r é les cris que poussaient les princes,» est tömbé par Y. 
íme az anadara prononcé esete. 

Mit tenne a görög e mondattal ? B h. faapeföuimi sic r/jv \idyr^ 
srcsas OTT' Y. ftoioopiviov TWV xocpóya)^: a latinban az abs- abl. ez 
árnyalatot nem fejezné ki, ép azért helyesebb volna így fordítani: 
Bh. properans in proelium quamvis reclamarent principes, cecidit. 

M. Bh. XIII. 7429 : pratodénátudad balam Rukminim m a m a 
p a c y a t a h ; az ösztökével verte nőmet Rukminit s z e m e m 
l á t t á r a : íme az Anádare mitigé re kitűnő példa. Itt nem a 
«daczára* fejezné ki a viszonyt a fő és mellékmondat közt, hanem 
a mondattani nyomatéknak a mellékmondat összevont alakjára: az. 
abs. gen.-m való áthelyezése. 

Mit tenne a görög? Homeros II. I. 88. megfelel e kérdésre: 
OUTI? SfJisö Cwvio? xaX STTÍ yftovi Ssp'xofxévoto . . . yeípa znoíasi.. 
Ha e mondatot tagadóból állítóvá változtatjuk, az Anadara e faját
élénk példában látnók magunk előtt. Fordítsuk hát le a fentebbi 
mondatot görögre: ti^ xévtptp X̂rj77]v svétstvs vfi fovatxl. e \io ö Sspr 
X O J A S V O U . 

Hát a latin ? stimulo offendit mulierem me spectante. Ugy de 
az abl. nehézkessége a mondattani nyomatékot nem emeli ki eléggé; 
ezért talán helyesebb volna így fordítani: stimulo offendit mulierem 
quum et ipse viderim. 

Rám. III. 16, 26: tatás kalpitam bhaksyam Vátápim .... 
bhaksayam ásabhagovan I l v a l a s y a s a p a c y a t a ( h ) . E mondat 
jelenti: akkor a megevésre engedt Vátápit megette I l v a l a s z e 
m e l á t t á r a , íme az Anadara legszélső foka, midőn mintegy csak 
egyidejűleg kiséri a nyomatékkal kiemelt mellékcselekvény a fő-
cselekvényt és ez által a mondattani hangsúly áthelyeződik: A com-
mentator szórói-szóra megjegyzi az abs.gen.-r& : Ilvalam pacyantam 
a n á d r t y a = n e c Ilvalam videntem respiciens. A latinban az 
abs. abl. teljesen más árnyalatot adna a gondolatnak, míg a görög, 
mely hívebben megőrzi a gen. abs. voltaképi jelentőségének emlékét, 
az abs. gen.-s&l teljesen fedező szerkezetet tud alkotni. Mert hogy 
így hangzanék ez görögül ? TÓTS de Sopáv dedopévr/j Ouáranív xaré-
(payi IXooalou ÍSÖVTOQ. A latin ante oculos-B&l jobban kifejezné a 
gondolatot. 

Hogy mily erős nyomaték esik a mellékcselekményre, ha az 
abs. gen.-sal van kifejezve, felhozom a következő példát: 

Rám. H. 181. 3 : nahitvam jivatas tasya vanam ágantum 
arhasi = oo ae yjpr\ aurou Cávrog el? r/jv SXYJV ep^eaftai. Fordítsuk 
latinra: nec tu vivő illó in silvam ire debes. Itt a latin const. azért 
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fedezi a szanszkritot, mert az időhatározói jellem uralkodik e mon
daton. A szanszkrit ép azért ritkán használja a feltételes szerkezetű 
mondatoknál az abs. gen.-t; de bizony a görögben sem sürü, holott 
a latinban nem ritka. Ugyanis a feltételes szerkezetnél a fő és mel
lékmondat közt mintegy egyenlőség van, megfelel a mennyiségtani 
egyenletek viszonyának. Tehát a mondattani nyomaték nem nehéz
kedik rá a mellékmondatra ós így az abs. gen. használata nem igen 
alkalmas e viszony kifejezésére. Lássunk egy ily mondatra is példát. 

MBH. VII. 6572. Katham n i y a c c h a m á n a s y a D r ö n a -
s y a P h a 1 g u n a (h) (se. Arjuna(h) pratijnáijá gata(h) hatva 
Saindhavam? «Hogyan törfcénthetett volna, h a Drőna erélyesen 
ellenállott volna, hogy Arjünah igéretét betöltse Saindhavam meg
ölése által?» Itt a mellékmondat feltételt fejez ki, de a mennyire az 
ily szerkezetnél lehetséges: kiemelt feltételt, csodálkozást magában 
rejtő feltételt. A görög az ily szerkezethez a Kaírtep t teszi és így 
fordítaná : TZ&C, <$>á\*(Owa. xaÍTiep oyrspsc Őop.évou úpwvou s7tóiY]as av 
a ÓTCéaxeTQ xrsívas xóv SatvSáooav. A latinban a feltételes quum-moX 
volna helyesebben visszaadható az itt kifejezett árnyalat. 

Ha a szanszkrit magyarázó ily szerkezetet: muninam. pagyatam, 
így magyaráz : munisu pagyatsu, tehát az abs. gen.-t, abs. loc.-sal 
bizonyítja, hogy az átvitel, bogy az analóg képzés és használat, az 
átruházás, a finomabb árnyalatok kifejezése a későbbi nyelvben for
dul elő, mi természetes is, és a közönségesebb az abs. loc. Mig ennek 
bizonyos bevégzett, határozott jelleme van, addig az abs. gen. a 
folytonosan tartó alanyi mozzanatot emeli ki. Például E. Ad. VIII. 
10: t a p o r a t a s y a t a s y a kala(h) samabhivartsyati agnim 
gugrusamanasya pitaram. Gorresio fordítása az időtartamot a gerun
diummal fejezi ki: stando egli cosi tutto inteso alV austeritá, ad 
alimentare il sacro fuoco, ad obbedire al patre, andrá viavia trascor 
rendo il tempó. Ha a latin e tartós cselekményt ki akarná fejezni, 
kénytelen volna így fordítani: dum ille se consecraret austeritati 
poenitentiae et fövendő igni obediret patritempus transcurret. Tehát 
a latin helyesebben adja vissza kötőszóval ós conjunctivus modus-
sal. A görög azonban az absolutus gen.-t megőrzi: oTtoodá&jToq, őé 
auToí jrspi paaavi3[A0ö xai awCovro;; tö rcöp Trs'.&ofJiévot) xi$ Tcatpi, ypó-
VOS O. ^£?>EU(T£Tai. 

Szaporíthatnám a példákat, de ugyanarra az eredményre 
vezetnének, melyet a következő elvben foglalhatok össze: Az absol. 
genitivus a főcselekvényt egyidejűleg kisérő fontos és nyomatékkal 
kiemelt mozzanatot és pedig többnyire alanyi mozzanatot fejezi k i ; 
az abs. gen. e jellemét a szanszkrit nyelv búvárai szabályszerűnek 
tüntetik föl. Az esetek synkretizmusa folytán az abs. gen.-ra, áthá-
ramlott az abs. loc. által kifejezett valódi idő- ok- állapothatározónak 
kifejezése, de a görög nyelvtudatból nem veszett ki az abs. gen. 
eredeti jellege, ezért cserélte föl más szerkezettel, ahol a bevégzett-
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-ség előtérbe lépett, a latin pedig az abs. abl. hasznátalában teljes 
mértékben beolvasztá a két absolutus esetet. 

Mintegy megvilágításképen hozzátehetem, hogy ha a latin abl. 
•abs. és a görög abs. gen. közt párhuzamot vonunk, de ez már részle
tes egybeállítást igényelne, melyet később megkísértek adni, arra 
az észlelésre jutunk, hogy a személyes, az alanyi mozzanat, az idő
beli egyidejűség és a nyomatékos használat tekintetében a görög 
•abs. gen. megfelel a szanszkrit Anadara viszonynak, míg a latin 
abl. abs. inkább az abs. locativus által kifejezett viszonyak egyen
értéke, vagy más alakban kifejezve ugyané nyelvtani tüneményt: 
a mondattani hangsúly a latinban inkább a főmondatra esik, ha a 
mellékmondatban absolut szerkezet áll és a görögben inkább a mel
lékmondat abs. genitivusára. 

Van Saussure értékes dolgozatának még egy része, mely rend
kívül éles megfigyelő tehetségről tanúskodik. Van egy észrevétele, 
melyet esetleg ki lehetne terjeszteni a görög nyelvre is. Ez észrevétel 
a következő: 

Összeállítá müvének második felében mindazokat az igéket, 
melyek a szanszkrit absolutus gen.-ben állítmányképen szerepelnek. 
Hs mit tapasztal ? Azt, hogy bizonyos megszokott körben mozognak 
ez állítmány ok. Gondolni, mondani, mesélni, beszélni, tartózkodni, 
élni, tenni, művelni, járni, megjelenni, menni, vezekleni, látni, 
szemlélni, hallani, és ezekkel rokon jelentésű szavakra szorítkozik 
a szanszkrit abs. gen. két főcsoportjában az állítmányok használata, 
i . i. mind az egyidejűség egyszerű, mind ugyanennek nyomatékkal: 
a különböző árnyalatú Anadara kifejezésére. 

Ez észrevétel, melyet gazdag példatárral világít meg, gondolatot 
kelthet a görög és latin nyelv búvárában: vajon nem lehetne-e rokon 
tüneményt fölfedezni ezekben is ? A fentebbi fejtegetésekből kitűnik, 
hogy a görögben aligha maradna meddő az ily kísérlet, a latinban 
pedig aligha vezetne valamelyes értékű eredményre. Ugyanis, a 
lélektani mozzanatok kifejezésére a verba sentiendi, dicendi, decla-
randi alkalmasok és ha ezeknek az acc. cum inf. szerkezet előidé
zésénél döntő szerepük volt, az abs. gen.-nál is szerepelhetnek. 
.Hogy pedig a lélektani mozzanat alaposabb vizsgálata az új gram
matikai irány legegészségesebb és legtermékenyebb gondolata, az 
kétséget nem szenved. 

HEGEDŰS ISTVÁN. 

NYELVTTO. KÖZLEMÉNYEK. XXIV. 20 



A vogul nyelvjárások szóragozása. 
VI. 

A t a v d a i v o g u l n y e l v j á r á s . 
(Vége.) 

5. §. Határozók. 

a) H e l y h a f c á r o z ó k . 

I. N é v m á s i tőből származottak: üt itt, tui ott | tiide, üti 
erre felé, tü oda, tül'i arra felé, til'i-tüU ide oda (pl. til'i-tüHi kharatant 
ide-oda nézdegél) | ül, tllnél innen (pl. in miniu tilnél ilkil' men
jünk most innen tovább), tul onnan || khat hol, dld-khat, AT. qlá<-
khq,t valahol | khot, khotal', AT. khot, khotáil! hová (pl. khot minán-
tén? hova méssz, Ky ,̂a noniejn>?), álá-khpt, álá-khptdl', AT. qlq-
khotail' valahova, á%-khot sehová (pl. mdnun ülnél áy-khot a minőn 
nekünk innen nincs sehová se menni, He yn^TH WBWh HHKy^a) | 
khgtél, AT. khotél honnan, dld-khotél, AT. qlá-hkotél valahonnan. — 
Az «oda» határzó igekötői használatára példa: dm kátém- tou-maj-
rutstil az én kezem odaszorította (npHHCHMaJH.). 

II. Egyéb névszói tövekből való ö n á l l ó alkalmazású hatá
rozók : 

i l (ili-pal) előrész): ilkil el, a távolba, továbh, odébb, pl. 
miniu tilnél ilkil'! menjünk innen tovább! ilkil khaitst elfutottak,. 
ilkil' lukém odébb mozdulok (^ajibme no^Birayeb). A többi határ -
zói ragos alakok úgy látszik e nyelvjárásból kivesztek; helyettük 
használatos kifejezések: ajalt előtt, elől; elé, előre, pL teu ajalt 
ilkalel ő elől jár (OHT> na népééi XO^HTT.), qr-khannél ajalt mindnt 
mindenkinél előbb megy (BCÉXT. Bnepe^i. H^eTt); ajalt min menj 
előre (UOH^H Ha nepe^i.)! | ajalnél elölről, pl. ajalnél puru jájin !' 
jer vissza elölről (cnepe,a;H Hasáéi, H^H) ! Az ezekben mutkozó 
ajal tő értelme egyszersmind »első» (pl. ajal khul első ház, nepBofii 
Rowb), miből világosan kitetszik, hogy a kondai vogul el-ol, el-ql 
(— éjsz. vog. el-aul «elővég») «első» összetétel változata. Más-
hasonló alkalmazású összetétel: ili-pal «elő fél, előrész-o, pl. dm ili~ 
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palémt előttem, teu ili-palt előtte. — Eendkívül gyakori haszná
latú az ü- m i n t igekötő, mely azonban ez alakjában kétféle ere
detű, t. i. nemcsak a közvogul él, el «el», h a n e m s t a l án az esetek 
nagyobb részében a közvogul jol, jql, (éjsz, vog. jol, kondai jql, 
lozvai jel, jel) «alá, le» igekötő változata. Biztosan «el» je lentésű 
az il- a következő pé ldákban : lou tálné ü-álmejus jqrénql tíz öl 
távolnyira emelődött el helyéből (v. ö. kondai elé-oqlémwés) jj láfí-
qst ü-takaslql a jegén elcsúszik (Hóra KaTaeTca; v. ö. pel. vog. 
il-takémti elcsúszik) | il-suréntéyts megbotlot t (3airay.nca) | il-pertgn 
vlmely árút eladni (npo^aTb) | qysam il-turépstém pénzem elköl
tö t tem (pacTpaTHJiT.), il-turpantlem elköltőm | khös köti il-tqulqs 
húsz éve eltelt (HanojiHHjracb) | ti khgru il-posatgn kéray ezt a zsá
kot ki kell ü r í ten i |j ayélém il-aitstél elvesztette eszét (CT> yMa comejit) | 
amp il-aitstél Y.il-lamtus az eb megveszet t (o^H^HJiacBjlláw il-nöp-
léstil feleségül szerezte (BhiCBaTajrb) a leányt | il-pincatíétéytst 
megesküdtek egymással (BBH^ajincb) || amp il-nönsqntayts az eb 
kinyújtózkodott , il-nöntant kipiheni (elnyújtja) magát (OT^tixaeTi.) || 
ti part il-lqnmqts v. il-khaskhus ez a deszka meghasadt , elrepedt 
(pa3KOJiojiact) | il-lqytqlém khap szétrepedt v. hasadt ladik (pacKO-
jiOTaa jio^Ka) | jgntém-khqr il-khaíutlem a varrást fölfejtem, elbon
tom (pacnopio) | am nqli-somém il-utqntel végig v. megsimogatja 
arczom (rjia^HTTb Moe JIHE;O) | il-pgsun kimosni (pl. ruhát , BbiCTHpaTb) | 
uűn supém il pérutalilém vizes ingem kifacsarom (yatHMaio; v. ö. 
pel . vog. il-pásertuy kifacsarni) || kéné il-lönsilts egyszerre csak 
sírva fakadt (3aiiJiaKajib; v. ö. éjsz. vog. elá-l'unéi sírni kezd) | il-
nqmélmatem elgondolkozom, búsulok (TOCKOBaTb ő y s y ) | il-cout-
kétst megörültek (oőpa^OBajiuci.; v. ö. éjsz. vog. Üd sauti meg
örvend vlminek) | il-qstés megharagudot t | korol!ét-somt il-isámstil 
a királyok szemében megszégyenített engem. I n k á b b «el» m i n t 
«le»-féle jelentésót vélhetjük az iZ igekötőnek a következő ((rom
lani , pusztulni* je lentésű szólásokban: nmil il-séis a hús meg
ro thad t (H3rHHJio); il-ástés megsavanyodot t (npoKHCJio), il-átujis 
megszagosodott | cuk-iíil-uits a tej megaludt (MOJIOKO CBepHyjioct) | 
ur il-punmnt a vér megalszik (upoBb ucneKeTca) || laptq il-lq-tkhéts 
a levél elhervadt (no6jieKT>)| il-tqsém khap kiszáradt ladik (cyxaa 
jio^Ka) || tqul! il-sutürs tautté a bőr összeugrott, összeránczosodott 
(H3ropoŐHJia, CMopmujiacb) a tűznél | tqul! il-posméts a bőr meg
ázott, átnedvesedett (onp^Jia) || usl'amém il-askhéts ruhám elviselő-
dött (jionaTHHa CHOcmiacb) | japtém il-pérlés késem kicsorbult 
(BbiKponiHJica); il-münsés megtompult (BbiTynmica) ; il-semus meg
rozsdásodott (sapaíaBÍurb) || il cölétus megőszült (nodMIurb). — Ide 
tartozóknak látszanak még: lam il-esiltgn a levest fölmelegíteni 
(mii rpfrrb; v. ö. pel. vog. nunk-isels fölmelegedett; ellenben: jel-
pölés lehűlt) || lu il-roytqs a ló megijedt (ncnyrajiacb; v. ö. föntebb 
il-qstés) | il-séréytéyts megrezzent (no.npoatajit) || il-vastil meglátta 

20* 
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(увидЪлъ); il-vayétgn viszontlátni egymást, találk ózni (свидаться) 
il-khansgn a süsüi fölismerni nem tudta (не могъ узнать, кто 
такой онъ). 

Az éjsz. vog. jui «utó» tavdai megfelelője: jun ál, jinák 
(= éjsz. vog. «juin quh>), pl. qrqp junql kohsat a szekér hátsó kere
kei (v. ö. qjal kol'osat előkerekek). Bagos alakjai: jinqJén «hátra-
visszafelé», pl. jinqién khqrqtlet hátranéznek (назадъ глядятъ) \jinqá, 
nql «hátúi, hátúiról», pl. tqji-khqrt tlp-rütin, tájit jinatnql urqlin/ 
némelytök gabonát vessetek, mástok hátúi (взад и) arassatok ! Ugyané 
határozói összetétel névutói alkalmazása :jin-qlt «után», pl. äwit' jin-
alt a leányok után (nocjrfe дЪвокъ). Más ilyfóle kifejezés: jani-palt 
«után», pl. es juni-palt a munka után (HOCJFB работы) | äm-jani-
palémt utánam (после меня) \ju-äjim jani-palt miután ivott. — 
A magy. «meg»-nek jelentésfejlődését látjuk ugyané határzónák 
következő igekötői alkalmazásában: äumi ju-senutlem a leányt 
megölelem (дЪвутку обнимаю) | täwi ju-unulsém megcsókoltam 
(поцъловалъ) őt | sun-khult ju-ripäntium a szánban megrázódom 
(въ саняхъ тресетъ меня). A «vissza»-féle értelemmel mutatkozik 
ez igekötő e szólásban: uy pqst ju-vojlqts egyszer csak haza (v. 
vissza) gondol (домой думать сталъ). 

purú, puri «vissza» igekötői alkalmazásban; pl. puru-
minänt visszamegy | l'qnnél puru-jqfi estém az útról visszafordítot
tam (воротилъ его назадъ) | lu pvru-äräten! tartsd vissza a lovat, 
akadályozd tovafutását (забегай, лошадь не пускай)! | jqmp 
paru-khqiwés a hold fogyóban (visszamenőben) van (на ущербъ 
идетъ) I taitem puri-serilém ruhaujjaim fölgyűröm (рукаву заску) | 
kotmél puru-pistilém a kötést feloldom (узелъ развяжу) || ηϊη 
puru-tönsén/ védelmezd meg (tkp. «álld vissza») nődet (защити 
жену свою)! | keni il-qstqps, puru-qmqUilém hirtelen megharagu
dott, kiengesztelem (tkp. «visszabeszélem», уговаривать стану). 

jun «benn, otthonn, a házban«, pl. jun ql otthon van (онъ 
дома), úgygr sgj tu-jun? I micsoda zaj van ott benn (что-за 
шумъ въ этомъ домЪ)?! Ijinnél «belőlről; a házból, hazulról», pl. 
tea jinnél jis ő hazulról jött. — Igekötői alkalmazására példák: 
ajuw ju-pantilém beteszem az ajtót (затворю дверь) | ju-el'emtilém 
beragasztom (заклею) | khqt-khul ju-pÍrilém papírba göngyölöm | 
ju-lipkitem betakarózom (оденусь) | ja ja-pqíqnt a folyó befagy (за-
мерзаетъ) | semim ju-khunantel szemét behunyja (глаза жмуритъ)| 
úulmimé ju-ketstil bekötötte sebét || teilten úeulél ju cilakét! töltsd 
teli hússal (склади полно мясомъ) a vedreket! | tquy úqmértkétim 
ju-nayqntel a tyúk tojását orrával betöri (носомъ раздолбитъ) |j 
ätä ju-sewänt haját befonja (волосы плететъ) || ti uímé ja-iijilém 
ezt a vizet megiszom (выпью) | ú&vXmi ju-néléjistil a húst lenyelte 
(сразу проглотилъ) | ju-rauléstél szájába kapta (въ ротъ хватииъ). 

ka η (kuni-päl «külfél», kani-khqr ami künn van, pl. kani-
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khqr réptámál künn v i r rad ; Ha yjiHn,* cyMepKaeTca): kun künn , 
k ívül ; ki, pl . tu-kun ott künn (tdk. «oda-k.»), az ucczán (Ha yjinirfc), 
ámán tartus kun én eresztettem ki (a lovat). Név utói alkalmazású 
összetétele: kuni-pal, p l . pgul kuni-palán kals a falun kívül ment 
(BbiraejLt 3a .nepeBHio). Igekötői használa tának pé ldá i : khap-khulnél 
ui kun-jaytantem a ladikból a vizet kimerem (Bhmepnaio) | lu dm 
kátémnál kun-qjmqts a l ó kiszabadult (BtipBajiacb) kezemből | mol-
té%nél kun-pétits kilőtt (BHCTp-fejiMJî ) a fegyverből | ajuw kun-pon-
suntem kinyitom(OTBopio) az ajtót | tárasnál kun-khqrqtsém kinéztem 
(BfcirjiHHyjrb) az ablakból || táutne kun-tájus a tűz kiégette (aMOmta 
Buropt j ia Ha np . BI> JIHCHHB) | japtém kun-pérméts késem kicsorbult 
(BMKpomHJICfl). 

num (numo, numi felső: n. pal felső rész, tös-numo-ppn 
bajusz, tdk. «száj feletti szőr» ; numo-vqt felszél, mely a folyó fel
vidékéről jő , numo• poul íelvégl falurész): numél, AT. nomel felül
ről (pl. nomel cérkétén uí corkhontlés felülről a padlóra víz csepe
gett) | nunghal!, AT. ngngháil föl, fölfelé (a többi vogul nyelvjárá
soktól eltórőleg névutói a lkalmazásban is, pl. ay'-nunghal jaman-
tem a hegyre megyek, Ha ropy H^y). Igekötői alakja: nun-; AT. 
non. Pé ldák : tou jüv-qsén nun-khánghqnt fölmászik a fára (Ha 
jiHCHHy jieseTt) | ui nun-kaldnt a víz emelkedik (árad, npnŐH-
BaeTt ) ; aXat-qsnel nun-kalem fölkelek az ágyból (cTaHy c& 110-
CTejin) \pum nun-máremtsém sol'nél a füvet fölszakítottam (BbipBajn.) 
a földből | pgum nun-jdnumés fiam fölnőtt (Bbipoct) | laptq tqu-qsén 
nun-teuméyts a levél fönnakadt az ágon | nqlém nun-puwqntel 
fönntartja az orrát, gőgös (HOCTB BHCOKO ^epatHTt) || khqtél takhl'a-
paskha nun-mástü a nap felöltötte süvegét és keztyűjét (sugarakat 
szór) | intáp-kalkém nufi-intáptilém övem fölövezem (no^noaniy) | 
tqut ulq-qsén nun-senásUém a bőrt fölfeszítem a karóra \ japtém nun-
néltilém késem nyélbe ütöm (Ha qepem> nocaacy) || neuli nun-khui-
pálel teste (húsa) fölpuffad (pacnyxHeTt) || khul uy-vail nun-postuls 
a ház egyszerre kivilágosodott (pa3CBl>Ta.io) | nun-ki semtsém hir
telen fölébredtem | ngn-roytqst fölijedtek || iwn-qmqttén v. ngn-
lounf beszóld el, mondd el (pascKaatn)! || kat-lqutqn cupráki nun-
khanstil a keszkenő rongyát fölismerte (y3Hajia Tpamray) || khul 
táutne nun-pilulus a házat fölemésztette a tűz (&QWb saropBJica) | 
nun-pqjtaptélém meggazdagítom (oőoraiy ero) J nun-jimlátlem föl
gyógyítom (jieqy), nun-jimlátéytem fölgyógyulok (Bbijie^ycL) \jqmp  
nan-tants a hold megtelt, teli fényben van (nonojiHatCff). 

jql,jél (AT. jqlo ma, jqlo'y ma az alsó világ, túlvilág, TOT"L 
CBÍÍTT,, FT. jéléy ma id | AT. jqlo' pal, FT.jéli-pal alsó fél; jeli-numi 
khul emeletes ház, BTaaíHbiH &QM%) : jélkhél, jqlkhél, AT. jqlkháil, 
le, lefelé (pl. jélkhél khqrqtql lefelé néz, n o ^ t HH3T> CMOTPHTT.). 
Névutói összetétele: jqlo-pal, jélí-p., élí-p., ili p.; pl. pqol jqlo-
palt a falu alsó felén || ay jqlo-palén ás a hegy alján egy nyílás van 
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(по подгорю нора) | nar jéli-paln puúqstané a kő alá tette | jiw 
aynél ay-éli-pan il-pewärel a fa a hegyről a hegyaljába gurul | 
khqtél tul-ilüpäln paturs a nap felhő alá (mögé) rejtőzött (солнечно 
подъ морокъ спряталось) || khqtél qntéltayté tul-ili-palnél a nap 
előtűnik a felhő alól (солнце покажется изъ подъ тучи) || kalit 
närem l'än ili-pal-séi kötelet tolok a jég alatt végig (подо льдемъ). 
Igekötő alakja rendesen ü, melynek azonban egyes helyeken jil, 
jel alakjai is halhatók. Használatának példái: täutun khöús il-päts 
tüzes csillag (meteor) hullott alá | Igté-qmql il-vaüs lováról 
leszállt (слт>зъ) | periemnél kat-jqglgy il-posmqts fejemről a kendő 
lecsúszott (съ головы скатился) | jqgt-nélén numél il-ülém ijj-nyí-
ladat felülről leveszem | íi khul il-ramäsal ez a ház ledől (валится; 
ν. ö. kond. vog. jql-rämgy eltemetni) | khqp il-khamutlem fölfordí
tom (szájával lefelé) a ladikot (лодку навалю) | sol'ne il-khgjlalal 
lehajlik a földhöz (къ землт, кланется) | jiw il-khötant a fa lehajlik 
(гибается) | il-sänsilts térdre esett (на колини сталъ) |j khqtél il-vön-
tqnt a nap lenyugszik, ü-qntén ! ülj le (садись)! uine il-ontes (AT.) el
merült (утонулъ) a vízbe, Taut il-qnts a Tavda befagyott (leült, р^ка 
стала) I ui ir-rqr/qnt a víz leapad (вода убываетъ; ν. ö. kond. vog. 
vií jqlrqyi id.) | uékiÜy il-khujUdem egy kevéssé lefekszem (маленько 
отдохну) К pqiyésém il-anélém csizmám levetem (я скину сапогъ) | 
kati il-tqps keze letörött (рука отломилась), part jel-tqpqnt a 
deszka leszakad (доска ломается) | tau jiivnél jél-cuymqtgn vatel 
az ág leszakadni készül (оторваться хочетъ) a fától || palyésémnél 
üééymé il-jaratlem a csizmámról lekaparom (оскоблю) a sarat | 
tgs-puném il-khuratlem szakálam leborotválom (обръчо) | ü ustäl 
il-seisén ! töröld le (вытри) ezt az asztalt! || ü jérmi il-tusätlem ezt 
a helyet kiegyengetem, egyenlővé taposom (это мъсто я выровняю) 
supém il-jgntsém ql ingem ki van varrva (рубаха вышита; ν. ö. 
középlozvai jel-juntilém levarrom) || tqrénghqn il-pmvus a medve 
elfogta (поималъ), lumé il-puwélém megfogom a lovat (лошадь 
пойму, ν. ö.pelimi vog.jel-puy id.) | lu il-ujkhéts aló megcsökönyö-
södött | amp khqsey äs-khult il-sqpmqts az eb a szűk lyukban meg
rekedt, odaszorúlt (завязла) || il-äruts megmaradt, fölösen maradt 
(лишно остался; ν. ö. ójsz. vog. jol-ariti) || qnu-sisin il-töjtkhqtén! 
rejtőzz el a fenyő mögé ! | il-paterméts eltűnt, elrejtőzött (скрылся) | 
khqtél il-pänteiteytels a nap elfödte magát, elsötétült (солнца затмъ-
HÍe) || panel il-ustaytém v. il-panléytem korommal mázolom v. 
kormozom (замираю, сажей) || mm tauti il-püllem a gyertya láng
ját elfúvom (задуну; ν. ö. kond. vog. polwés jql-pesyéláyw a gyer
tyát elfújni) | il-khqrulim ql elaludt (a tűz); täutmi il-kharutlem 
eloltom a tüzet (погашу) || eu-pümé jil-ailtélém elaltatom (усыплю) 
a gyermeket (v. ö. kond. vog. jql-qiltilém id.) \am-us-khqr jil-ailma-
téleum én kissé elalszom (маленько усну) | il-junsés elszenderült 
(v. ö. kond. vog. jqlé-jinémtqwésém elszenderedtem) || lonctqytém 



TAVDAI VOGUL NYELVJÁRÁS. 311 

•ü-pajtés megszűnt sírni | ti es il-punsqs ez a dolog bevégződött (9T0 
„HÍJIO KOH^HJIOCB) ; jqmp il-punsqs a hold fogytán van (KOiraiJiea) | 
vewi il-kkulas ereje elfogyott (v. ö. kond. vog. jql-khwali múlik, 
bevégződik) || khumii il-khqlqs férje meghal t (yMepB; v. ö. kond. 
vog. jql-khölés id.) | tárénén il-alus megölte (yÓBLiB) a medve (v. 
ö. kond. vog. jql-dlgy megölni) | il-ditus megmérgezték (HanoHJin 
<ero) | dmpne tauy-pgu il-positus az eb megfojtotta a csirkét (HbinjieHKa 
3a,a;aBHJri>) | sárkésmi il-patitén vatélil a sast le akarja lőni (3acTpíi-
JIHTB xo^eTt) | puyqn jél-putusém a bika ledöfött (3a6yjiB MeHfl) | 
il-pgrewu megfojt bennünket fogaival (3a,a;aBHTB Hact) || ampén 
il-purusém v. il-tqutlusem az eb engem megharapot t (yKycHJia) | 
nqli-somém il-tépélmdtstil arczomaí megcsípte (mHimyjiB) | puji 
il-rqnkhgn kéráy farát el kell verni (BBiCTeraTL Ha^o ero) || il-jérant 
elátkoz (npoKJiii;HaeTT>) | il-pqlqs megfagyott, megmeredt (ÖKOJTBJIB ; 
v. ö. pel. vog. jel-pöl'és) ; il-pqüqytsém meghűl tem (npocTy^ioca) || 
jil-vaüpmés elárvult (ocBipoTajiB) | il-jqrlgmés elszegényűlt (noÖB-
^HEJIB ; v. ö. kond. vog .jqlé jörlitayw leszegényedni) | ü-qrtsém elfá
radtam (a npucTajnb; v. ö. kond vog. jqlé ortés elfáradt). Talán ide 
valók még a következő szólások i s : il-pánlem lerészegedtem 
(nBaHHuü 6y,ii,y) | lailém ű-pisuls lábam megzsibbadt (Hóra OTepiuia) 
dm ti jqr til-loyslélium én e helyt csiklandós vagyok (Ha ÖTOMB MÍÍCTB 
jn,OKOTeTB Meaa) || japtém il-koréptilém késem kiélesítem (BOCTPBIMB 
.^tjiaio; v. ö. fönt japt il-mdnsés a kés megtompult) . 

tail «le, alá» : (v. ö. éjsz. vog. talkwé, déli talkwé »ala
csony) : vqnkhq-khuln tail vailsém a gödőrbe leszállottam (cny-
<CTiLiea BHH3B B B aMy) | faunéi a lulról : ut' tailnél nun-létkdnt a víz 
alulról fölbugyog (cHH3y BBiőypBiBaeTB); tailnél, vqnghq-khulnél 

Mun-kals följött alulról, a gödörből (cHH3y, H3B aMbi BBiniejiB). 
pgj (pgjipal a folyónak a par t felé eső része, ropiiaa CTO-

pOHa; ellentétben ezzel: ndlmi-pdl a foyónak a víz közepe felé 
a par tnak a folyó felé eső része, 3apB imaa CTopoHa) : pgjin a par
ton fönn, a hegyen, a folyó fölött eső erdőben, pl. am pgjin jine 

joytusém az éj az erdőben ért (MeHa Be^epB BB JiBcy XBaTMB) | pa 
föl a partra, a folyó fölötti erdőbe vagy hegyre, pl. pa, khqjasém 
kikötöt tem a parthoz (a npncTajiB KB Őepery). A többi nyelvjárá
soktól eltérőleg e határozónak a tavdaiban nóvutós alakja is ól, pl . 
ay-pun kals kiment a part-hegyre (Ha óeperb BBimejiB;) | aynél 
v. dy-punnél uí-khuln vailés a hegyről, v. a hegyoldalról a vízbe 
szállott (CB ropbi B B B0,3,y ymejiB). Egyéb névutói kifejezés e szó-
T a l : pgj-pal, p l . kwir pgj-pálén vontés a kemencze mögé ül t . E 
példából egyszersmind látjuk, hogy mint egyéb nyelvjárásokban, 
úgy a tavdaiban is a pgj a «tűz» helyi viszonylásainak kifejezésére 
is alkalmazódik. 

khusg, khgsg «hosszú» (pl. khusg tan hosszú út) : khgsgt 
anessze a távolban, pl. khulnél khgsgt ikém nem messze a háztól 
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(He ^aüeKO OTB H3ŐyniKH); khpspt alant messze lakik (^auieKO ;KH-
BeTT>) | kkpspn messzire, távolba, pl. khospn minánt messzire megy,. 
(.najieKO H,a;eT5>) | khosonél jis távolról jött | khpstp hosszában 
pl. l'qn-khpstp minánt az ú t hosszában megy (B,H;OJIB IIO ,n,opor£. 
H^eTi>); ebbő l : khusti hosszant való, hosszában menő, pl. khusti 
sitá hosszában menő fonál a szövésben (v. ö. ulti siti széltében 
menő fonál; 1. alább). 

áláu, álu «közel» {áláu ppul közeli falu), pl. ppul áláu ql 
a falu közel van (^epeBHa ŐJiH3Ka), áláu jamgnt közeljár | »kö-
zelre», pl. áláu. jájin ! jer közelebb (ŐJinate H^,EI!), üune álu vár-
kétém közelebb tette magát, v. közeledett a leányhoz (KT> ^ Í B R Í iipur 
6jiH3HJica). Alsótavdai alakja: la, pl. ppul l'átá al a falu közelben 
van (,a,epeBHfl 6SSSB&) \ ti la jájin I jer ide közelebb (ÖJiHate H^H) !' 

khql «köz» : khg.lt középen, khqlné közbe, középre, pl. ám 
khqlné part tustantem én a középre deszkát állítok (^ocny cTaBJUO-
BT. cepe^HHy). — Mint egyéb nyelvjárásokban névutói alkalmazása 
is van, pl. mán khulánu-khglt jiw tpúsi a mi házaink közt (Me3K,ny 
HanraxB .HOMOBT.) fa áll. 

Jchangú «banyatt», pl. kh. páts hátra v. hanyatt esett (ynajit. 
sa^i. ceőa). — A többi nyelvjárások '/ami, khqmi «arczczal lefelé» 
határozójának megfelelőjét a tavdaiban önállóan nem hallottam; 
ellenben meg van igei képzéssel: (khap) il-khgmutlem a ladikot 
fölborítom, öblével lefelé (jio,n,Ky HasajiK)), puru-khamutlem vissza
borítom (OTBaJlK)). 

üy, uki «egy» : ukin «együvé» és «együtt», pl. tult ukin jalt
let a felhők egybegyűlnek (BT. Kyqy cxo^aTca) | ti kit kálu ám ukin 
punantlem ezt a két kötelet én egybefonom (BMÉCTÍJ CBHBaio) f 
solmé ukin ppwartlem az agyagot egy csomóba gyúrom (3aKaTaK> Bt. 
Kyqy) || ukin mindntet együtt mennek, ukin tuslejiu l vadászszuuk 
együtt (npoMbinuiaeMT. BMÍXTÍY) ! V. ö. üy-itél együtt; 1. alább 

lép igekötői alkalmazású határozó «befödés, beborítasz-féle 
értelmű igék kapcsolatában, pl. ustél lép pántilém az asztal betaka
rom (noKpoio) | tou isémteytél, ngli sémim lép-várántil ő szégyenke
zik, orczáját befödi (3aKpbiBaeT"b) | ám somém lép-khqrtkhatus az. 
én szememet bevonta a hályog (ÖÍUIBMO HacTperajia rjia3a) | git 
uíne l'ép-khaéwlantus a mezőt elöntötte a víz (3aaHJica) j teu Ipsmél 
túrén lép-öntéu az ő-csontjával megülepedik torkod (megfulladsz 
rajta; KOCTAMH ea no^aBHmca) \ puckámi kusil lép-álilém a hordót 
leverem abroncscsal (HaŐBio oópyiaMH öo^ity). 

tq,réy külön, félre, el-, v. szétválasztva)) (kond. vog. tgryéy 
igekötői alkalmazásban, pl. sppem tqréy-ppnil az inget külön v. 
félretette (tőlük; pyőaxy nojioacim. npoTn> OTT. HXT.) | póni tqréy-sou-
rus a fejét lecsapta (Hanpo*n> OTCÍJKT.) j jiwél táréy-nárutstil ámánmi 
fával félretolt engem (oTnexajiT. MeHO Ha CTopony őaTomKOMt) jjj 
tqréy-pis glqntet elválva v. külön élnek (OT^II.TBHO jKirayTi..). 
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III. N é v u t ó i s e mellett esetleg igekötői alkalmazással is 
szereplő helyhatározók: 

к w i r, kür, ker, FT. khul «belső»: kwirt, kürt, FT. khult-
ben, vlminek belsejében, pl. kwir-kwirt jiw täjänt a kemen-
czében fa ég (въ печке дрова горятъ) | pänä-kürt a fürdő-
kamarában (въ бан1>) | réi-khult melegben | pittn-äs-khult ев-
nänt zúg a füle (tkp. fülében; въ угаахъ звенитъ) | la när-khult 
ju-kérs a ló bennakadt a sárban (загрязла). — kwirén, FT. khuln, 
vagy kopott alakkal: kwir, kér, FT. klud -be, vlminek belsejébe, pl. 
khgl elem-kwirén ja-puukhgts a hal beleakadt a hálóba (спуталась 
въ евть) I khul-khuln tgsém bementem a házba (зашелъ въ избу) 
II jqlém rastgn ui-kwir gyalmot vetni (неводъ бросить) a vízbe | 
tö-kir khqrqtql a tóba tekint | id- μιιΐ tqsam kalcéy-khul ju-miúás 
egy vízcsepp a czigánytorokra ment (капля воды въ сухое горло 
прошло). 

Ιφχ: tuy la/ét il-alkéts maga magában v. magától bénult 
meg (самъ себя изувъчилъ) | tuy-lqyét rütkéts maga magától zava
rodott meg (сама собою размещалась) || tän-layqnt khaskhétst 
ismerték egymást (другъ дружка знались). V. ö. ejsz. vog. Ιφχ «zúg» 
s az énekekben gyakran használt sim-Ιαχ «szív zuga, kebel» kife
jezést, mely szerint tuy-tyyét «maga magában» eredeti értelme 
«maga belsejében» volna, azaz utórészében olyan elemet tartal
mazna, mint a magy. -ben (e. h. *beln ; v. ö. bél) s az előbbi pontban 
tárgyalt -kwirt (ejsz. vog. keurt, kitért «-ben», ebből: kiwr «belső»), 

ρφχ «oldal:» payt, ρψ/té «mellett, pl. jiw-päyt tgúsi a fa 
mellett (возлт, дерева) áll | pil'ém-payté älä-ngygr läpkhqnt fülem 
mellett valamit susog (шопчетъ въ уши); — Ρψ/én «mellé, -hoz», 
pl. ja-pqyén min! menj a folyóhoz (къ рт.чкъО | ay-payén joytést a 
hegyhez érkeztek (до горы дошли). — V. ö. ρφχ-pis «egymás mel
lett», pl. tän khulän pay-pis önét az ő házaik egymás mellett álla
nak (рядомъ стоятъ) И man khulu pqy-séi täru jamqs mi házunk 
mellett (мимо нашего дому) ment el. 

sis «hát:» sisén, sisne mögé, ])]. qnu-sisén il-töjtkhqtén ! rej
tőzzél el a fenyő mögé (за сосну!) — sisu: khgl ü-sisu minänt а 
hal a vízfolyás mögött (ν. irányában) megy (по низъ вод* идетъ); 
ellentéte : й-l'ét (супротивъ воды). 

puj «far» : pujit, pgjit «mögött; után», pl. tü pujit minänt 
mögöttük (за нимъ) megy j äm-pujimt U αχ-khan a jänt utánam 
(посль1 меня) senki sem jön ide || jü-püúéit-pojit naul-khqtql az 
atyafiak után nyargal (üldözve; за три братьевъ гоняется). 

témér, temer «fölrész β (ν. ö. éjsz. vog. tarmél): témért rajt; 
-on, pl. lu-témért lovon | ngygr värem am рвит-témért? mit tegyek 
én fiamon (чего я сделаю своимъ сыномъ)?. — témér »rá», mint 
igekötő: neu lailén am témér-tansepstém én ráhágtam a te lábadra 
(твою ногу я наступилъ) | témér sapitqlstém rá- ν. megnyomtam 
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(прижималь) I temér-positus ránehezedéssel agyonszorították (при
давили) | temér-khujusém boszorkánynyomásom volt (сусвдко да-
вилъ) I Шттг temér-tqtkhétstém a bogyót szétnyomtam (разда-
вилъ). Ugyanez a névutó van az összetett számnevekben: lu-tompr-
uki tizenegy, lu-tomgr-kiü tizenkettő, FT. lu-turm-uki, lu-turm-kit'i. 

реп «fej» : -pofit «rajt; -on», pl. ay-pofit öné a parton ül (на 
берегу сидитъ) \pqs-pont a tornáczon (на крыльцъ) || lämrni temér-
tqtkhétstém pisi ponémt a bogyót szétnyomtam könyökömmel (сво-
имъ локтемъ). — pofién «rá», pl. pqs-ponén jis a tornáczra jött. 

qs «fölszín» : -qst -on; rajt, pl. uléy-lo-qst-jant lovon jön | 
tiy-qét khqnqntql szegen (на спицъ) függ | tou santal-qst öné ő a 
széken (на стулв)и1. — eisen rá,-ra, pl. taut ulq-qsén nun-sonasilém 
a bőrt fölfeszítem a karóra | sun-qsén téltkéti szánra rakódik (на 
сани накладется). — qsnél, AT. qsnql -ról, pl. Igté-qsnql il-vails 
leszállott lováról | jiwqsnél tartkétél alá bocsátkozik a fáról 
(спускается съ дерева) | atat-qsnél nun- kalem az ágyról fölkelek 
(я стану съ постели). — qs-sei vlminek mentében, ν. hosszában, 
pl. khqltérém qs-séi Hantlet a híd hosszában (v. a hídon át) mennek. 

äläu: jiw-äläu il-sürentéyts megbotlott a fába (запнулся о 
дерево). V. ö. kond. vog. äli «vlminek fölszínére, tetejére» alkal
mazva az idézett példa jelentésében is (1. NyK. XXIII, 378.). 

sup и «át, által», pl. khunail ja-supu pätem t hogyan jutok ál
tal a folyón (какъ я черезъ ръчку попаду)? — Igekötői alakjai: 
supu, supß pl. Ja sup unsilém átgázolom a folyót (перевду черезъ 
рвчку) | úqln khqt pofié supu-sourstané a kígyó hat fejét átvágta | 
jiw supu-sämutlem a fát keresztűlmetszem (пересъкаю) | amp kal-
him supu-tistil az eb a kötelet keresztűlrágta (веревку переъла). 

täru «át, által» (kond. vog. toqré), pl. wölém-taru tqryéntal 
álmán át (álmában) hortyog (скрозь сну хранить). Igekötői alak
jai : taru, tar, pl. kátém jiw-pul'ne tar-kerus szilánk men ta ke
zembe (tdk. kezem átszuratott, занозилъ щепкой руку) | tar äl 
patitén! ne lőjj keresztül! | täptiy ütne tar-pgsus a taplót átnedve
sítette a víz (трутъ промокъ) \\ja tar-pätänt a folyó megnyílik, 
jégburokját leveti (ръчка откроется) || täru-ilkälel mellettünk el
megy, keresztülmegy előttünk (мимо насъ ходить).*) 

séi, sqi «hosszában, mentében, vlmin végig, pl. kalu närem 
l'än ili-päl-sei kötelet tolok a jég alatt végig (jéghalászatkor; ве
ревку нарю подо льдемъ) | man khulu pqy-sei täru jamqs a mi 
házunk mellett ment el (мимо нашего дому протелъ) | tqn-sqi 
a ilkälel nem jár az út mentében (по дорогв). 

*) Az éjsz. vog. ültté «át» határzó továbbképzései a tavdai 
nyelvjárásban: ulti l'qfi keresztuceza (переулокъ), ültkhén äitäm 
nem ide való, átmenő ember (посторонний человвкъ). 
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lét «szemben, átellenben» (kond. vog. IqXt), pl. vat -tét szem
ben a széllel j й-lét tuwqntem a vízfolyás ellenében evezek (npo-
тивъ воды гребусь) | khurti sairémql khatél-lét a gyolcs fehéredik 
a napon (nappal szemben; холстъ на солнце побить·етъ). — Ige
kötői alkalmazására példák: ämän l'ét-pats velem szemben találko
zott (мне встречу попалъ) | awén tét-kalus a leány vele szembe 
jött | teu jortíé l'ét-khaikhatsém vele szembe találkoztam (съ нимъ 
встретился). V. ö. l'ét-pis khqrqtlét egymással szemben néznek 
(глядятъ другъ на дружка) | lét-pis alkitlét egymás közt veszeked
nek (ругаются). 

lé χ «körül» (személyragokkal: Uykém, lé/ki stb") pl. putäm-
-léykém täulälel a vadrécze körülöttem (округъ меня) röpül | pgul-
-léy miúant a falu körül megy (по деревне ходить) j | sqtérq, sqlkovoi-
-léy il- pértstan körülbelől ezer rubelért adta el. — Igekötői haszná-
tának példái: léy-khqrqtlet körűinéznek (кругомъ смотрятъ) | 
pgulmé léy-janqstém a falut körüljártam (кругомъ обошелъ) [ 
khumlqy iéy-pérkéts ticka-asén a komló a rúdra tekerőzött körűi 
(обвился округъ тишины) I sgpém khqrkhaul léy-juntus ingem 
körül lett varrva szegélylyel (кругомъ обшита рубцомъ). 

jort «társ» : jortél, AT.jitél -vei (személyragosan: jgrtlém, 
jgrtlé és jitélem, jitéli), pl. nqlu-jgrtél vqyyqtén! verekedjél a kí
gyóval! 1 voun atcimét-jitél khqntlaytgn miúiu-t'e/ menjünk ugyan 
hadakozni az erős emberekkel! | mämäm-jitel jiivä anyámmal jö
vünk. — Igekötői alakja :jit, it, ií (kond. vog. jqt), pl. gu-püm it-
-älmäntem gyermekem magammal hordom (собою тащу) [ tetätim 
jit-ustil atyját magával vitte (társul; собою взялъ въ товарищъ) | 
sojnq it-khqrttus magával czipelte az erdőbe (ея въ лт.съ собою 
тащилъ). kjitél összetételes alakja: üy-jitél, ΰχ-itél együtt (вместе), 
pl. ni-yumu üyitél isté nő és férfi együtt jöttek (мужъ съ женой 
пришли оба). 

гфп «kívül», pl. ämännel-rqn a-khän a qls tut rajtam kívül 
(кроме меня) senki sem volt ott | nounne-rqn lönt khqn änsqnt f 
rajtad kívül (кроме тебя) ki tart ludat? 

mis «-ig» (kond. vog. mqs), pl. khgt-més miúant ? meddig megy 
(докуль идетъ) ? | titi-mis ma am-khqrém eddig a föld enyém (до 
этого места) I säns-poni-mis térd fejéig. 

pal «fél, oldal» (kond. vog. poql): am poltémt mellettem, 
nálam, паи pcltént, tau peltit; man poltut, nän pelténént, tan pol-
tänt, pl. a-úgygr a khaíkhqtql tan peltit semmi sem hallható felőle 
(tkp. nála; отъ его ничего не слышно) \\ päl felé, pl. jumqs päl 
min menj jobb felé (иди на правую сторону)! || palnél felől, pl. 
tu palnél onnan felől, onnan (оттуда). — Igekötői alakja: pal, 
palu «szét»-féle jelentésben nagyobb szerepkörben használatos, 
mint megfelelője a többi nyelvjárásokban. Példái: sqntqymé v. 
sémim pal-ponstil a ládikát v. szemét kinyitotta (открылъ) | pér 
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palu-peratw/ts a rügy kifakadt (мочка развернулась въ листъ) |f 
ja tiipal-panmésa. folyó itt kiszélesedett (широкой сделалась) \pitém 
kartopmé pal-usitlem a főtt burgonyát széttaposom (варенную 
картоФку раздавлю ногой) I tqid pal-khartilém a bőrt szétfeszítem 
(роспялу кожу) II khap pal-lqytalus a ladik széthasadt (искололась) 
ti part päl-lqnmqts ez a deszka szétrepedt (раскололась) | jiw pal-
khcislés a fa megrepedt | tau pal-khasmaté az ág leszakadt (сукъ 
разорвется отъ дерева) | рШ-malémtilém, pal-khqtélém szétszakí
tom (разорву) II särkä esim uinél pal-lqtuls a csésze megrepedt a 
forró víztől (чарка отъ горячей воды раскололась). — Mint név-
utós összetétel utórésze szerepel az itt tárgyalt pal ezekben: ili-
•pal előfél, juni-p. utófél, jeli-p. felső, kuni-p. külső, poj-p. hegytáj 
(1. föntebb). 

Az egyéb nyelvjárásokban névutói szerepű khqngha «át, 
keresztül» szónak igekötői használatát tapasztaljuk e példá
ban : am htm neu lunmé khangha-kalstil ν. mqlqstü az én 
lovam a te lovadat túlhaladta, megelőzte (опередилъ твою ло
шадь). 

Ъ) I d ő h a t á r o z ó k . 

I. N é v m á s i alapszavuak: ti most, erre, ím ezennel, pl. 
tuti ü lant most amaz szól || tűi, tol aztán, pl. khqrqulqtql mars, 
tül miúant misakiítén kevés ideig őrködik, aztán megy a leányok
hoz || khón mikor? pl. khöntü jü mikor jön ő? (когда придетъ 
онъ ?) Ι αχ-khön semmikor, soha || mqnt előbb, régebben, pl. mqnt 
üt als, in ikém előbb itt volt, most nincs itt (прежде ЗДЕСЬ былъ, 
сейчасъ его нвтъ) || mqlakhai tegnap (вчера), mala itia. (1. alább). 
Ε csoportba valóknak látszanak a következők is: tqmén «mai» t. 
Uu mai este (сегодняшнш вечеръ), t. khulät' mai reggel, t. khqtél 
mai napon (сегоднятшй день) | taltaj tavaly nyáron, pl. tultaj tit' 
als tavaly nyáron (прошлое ЛТ,ТО) itt volt; v. ö. toj «nyár» 

II. I d ő t jelentő szók alkalmazásai: khör (AT.) «kor, idő»*): 

*) Ez tehát a magy. kor szoros megfelelője, mely azonban 
nem zárja ki a Budenz féle magyarázat helyességét, vagyis az idé
zet szónak a finn korkea «magas», cser. kuruk, zürj. kir, votj. 
gure$ «hegy» stb. szókkal való rokonságát. Erre utalnak t. i. az 
akkora, mekkora, jókora nemcsak idő-, hanem «térbeli nagyságot» 
jelző kifejezéseken kívül a korács szó, melynek «magnitúdó» jelen
tésére a NytörtSzót. több példát idéz (mint: a gulo n a g y 
s á g á r a n é z v e eb-korátsu s tb. ; v. ö. ezekhez Miskolczi 
Gáspár könyvéből: a pontynak «nagy öreggaras-korátsú haja-
vagyon». Hermann О. Halászat könyve 805. 1.). Sőt a Jordán-
szky codexből vett egyik idézet szerint a koros is használatos volt 
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ti khörnql mostantól, ezen időtől fogva | iúéy-khörmés alan
tét mostanáig (a mostani korig) élnek (теперь да живутъ) [| seu, 
сои »idő»: ti-seut ekkor, tu-sout akkor (въ то время), tut seut 
ugyanakkor, ti-éeu-khalt ekközben (AT.), uy-mét-c&ut egyszer csak 
(разъ), sem répcasne squt egy szemhunyorítás ideje alatt (пока съ 
глазомъ мигнуть) || pqr «idő, kor» (éjsz. vog. pora): ti-pqr squ 
län kals ez idén sok bogyó nőtt (нонче много ягоды родилось) | 
uy-pqrt ju-vojlqts egyszer csak haza felé kezdett gondolni (въ одно 
время домой думать сталь) | ar-poru voyyqtal mindig verekedik 
(всегда, кажное время дерется) || pas «idő» : uy-pqst vewi il-kku-
Iqs egyszer csak (egy időben, въ одно время) elfogyott az ereje j lat : 
khqtél-latél jänumäl napról napra (по дняхъ) növekedik, jamp-lcitél 
hónaponként, hónapról hónapra (по месяцу) | khqtél «nap» : khqtél 
lihanantal nappal függ | ta-khqtél, FT. ta-khqtél ma (сегодня), 
mölayat-khatél, AT. mqlakhat tegnap (вчера) | mqt khqtél holnap 
után (послт, завтра), khőrmét khqtélén harmadnapon, cir khqtél min
den nap \\jet ш-délben (въ полдень) || jitu, AT. гЫ «este» (вечерь); 
pl. jitu süs este lett): itun v. ltutin este, esti időben (вечеромъ) \\ji, 
AT. г «éj» (ночь): éjjel Ité (ночью); tijtt titkhvjem ez éjjel itt hálok| 
mät те másik éjjel (на другую ночь), khörmét Ine teu pqsé joyts 
harmad éjjel az ő ideje jött el | ji-jét, l-jét éjfél, éjfélkor | molay-ai, 
AT. mqlq-ii tegnap (tkp. múlt éjjel) | n-khqtel éjjel nappal (день 
и ночь; pl. Hantel utazik) [| khul, AT. khgl «reggel» (pl. khol-pos 
regg-hajnal): ti khul (pl. pallés) ma reggel (fagyott), AT. khultq 
reggel (утромъ) | khuléí, AT. kholait v. kholaitqtén holnap (за
втра) || sat «hét» : am sät qlantem tii én egy hétig élek itt (я же-
Д'Блю живу здъсь) || tgj-pofi «tavasz» (весна): tgj-penél tavaszszal 
(весною) I tgj-tarém «nyár« (лъто) : tgjú nyáron (лт/гомъ) | tukés 
«ősz» (осень): tuysú őszszel (осенью) | tél «tél» (зима): telté 
télen (зимою), telne tästkits a télire fölszerelte magát (на зиму 
припасался). 

III. K ü l ö n ö s i d ő h a t á r o z ó s z ó k : in most, pl. in väs-
tém, il paterméts most láttam, eltűnt (теперь я его видалъ, 

"magas» értelemben: Ky közzoletek áthat eg senghet hw koros 
voltához! quis vestrum potest a^jicere ad staturam suam cubitum 
unum ? — Megjegyzendő, hogy — mint erre Vámbéri már régóta 
utalt — a keleti törökben is van kur «idő, alkalom» (время, слу
чай, pl. tört kur négy alkalommal, въ четырехъ случаяхъ); kurun 
«koron, időben» (вовремя; Budag. II. 73.), melynek összefüg
gését az ugor alakokkal talán ősrokonsági viszonynak foghatjuk fel. 
Szakasztott ilyen eset a magy. sok, cser. suko «multus», vog, sqy 
«omnis» s más részről a török сок «multus» összefüggósi viszonya 

file:////jet
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скрылся) I in-pél még most, pl. neu ίή-pél vér-khqr qsén te még 
most fiatal vagy (ты еще молодой), a khqlqs in-pél még most 
nem halt meg (еще не умеръ) | iú-qs id., pl. tau iú-qs a jis ő még 
most sem jött (онъ еще не нрителъ) | iú-ti íme most, éppen 
most, pl. iú-ti miúas éppen most ment el (теперь утелъ) j in-cin 
id. (теперь; ν. Ö. tatár cin «való, igaz») || uúsit csak most, nem rég 
(kond. vog. viúst), pl. ppum- amaUaytpn uúsit pat'téléytel fiam csak 
most kezd beszélni (теперь начинаетъ говорить) | uúsit tii als 
nem rég itt volt (дальше онъ здесь былъ) | uúsétpostulal alighogy 
(éppen előbb hogy) virrad (чуть свътаетъ) || qs még; ismét, pL 
mars qs önem még egy keveset ülök (еще маленько посижу) | iú 
qs vukptst most ismét egymásba fogózkodtak (звялись опять) j tű 
qs a jis ő még nem jött meg (онъ еще не пришелъ) || dü%, AT. έιχ 
gyorsan, azonnal, nem sokára, pl. siy pas mqlqs az idő gyorsan 
múlt (время скоро прошло) | έϊιχ ilkäUem gyorsan jártam (скоро 
ходилъ) I siy jiw tau ő nem sokára jön (онъ скоро будетъ) || έϋχ-
-mql'qy id., pl. éűy-mqlqy rukhuls csakhamar megeredt az eső 
(скоро дождь пошелъ). || keni hirtelen, rögtön, pl. keús il-qstqps 
hirtelen megharagudott (вдругъ осердился) |j eil, FT. eil, eul 
mindig, folyton, pl. eil älkitlet mindig veszekednek (всегда руга
ются) К eul panlém ql mindig (всегда) részeg || tel amint, amely 
időben, pl. ti khal'él tqrén tel äliu, tw/ il i khqlqs ezzel a nyírfával 
amint a medvét megüti, úgy el is pusztult (какъ ударилъ, такъ и 
пропалъ) | tqrén-pqyén tel khqsiti, tqrénghqn tuy il-puwus amint 
a medvéhez rohan, a medve őt fogja le (какъ набъжалъ на мед-
В'Бдя, медвъдь самого поималъ) | jiw tél naukhoté souron, pol'qné 
kusw/-äs täru ju-pätället amint a fát elkezdte vágni, forgácsai a 
kürtő nyílásán át behullanak (какъ началъ дрова съкчи, щепки 
полетъли черезъ трубу чувала). — élpél előbb, korábban (kond. 
vog. oqlpél), pl. ti ρ pult élpél cola qlst ezen faluban előbb kevesen 
laktak (въ этой деревнъ въ старинные года мало жили) || pisne 
régen, hajdan (ebből: pis régi), pl. pisne tii qls régen itt lakott 
(прежде здъеь жилъ). 

Ε csoportba tartozó névutói alkalmazású határzó :vail «óta» 
(kond. vog. vuil), pl. pü khqntqm-vail kii; kúti mqlqs a fiú születése 
(találta) óta két éve múlt (два года прошелъ ужъ какъ родился). 

IV. T é r v i s z o n y t j e l z ő n é v u t ó k időhatárzói alkal
mazásai: г-jét kiipalt éjfél tájt (tdk. éjfél két oldalán; около пол
ночи); qrqsp kit-vält karácsony tájt (около Рождества) | palu 
«felé» : jlt-palu jeum este felé jövök (около вечера приду), khqtél 
il-vöntné palu nap leszállta táján || khqnghq vlmely időn át, keresz
tül ; múlva, pl. khqtél-kf/anghq eslatél egész napon át (naphosszant) 
dolgozik (черезъ день робить) | äit khqtél khqnghq ti jeuöt nap 
múlva ide jön (черезъ пять дней сюда придетъ) || mis vmely ideig, 
pl. ti khörén-més v. ti pqr-més ezen ideig (до этого времени, до 
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этой поры), Uu-més estig (до вечера), telne-mis télig (до зимы), 
khot-més meddig, mennyi ideig (ä khancém khot-més qlem tü-peltit 
nem tudom meddig fogok nála lakni; не знаю до какого времени 
буду жить у него) |] kha-lt vmely idő közben, alatt, pl. ji-khalt jis 
éjjel (ночью) jött, tu-yalt akközben (въ то время) | lä khqlél 
vqtaytal tukiün gyakran (часто) hívogat magához || púit vmely idő 
után, pl. ruy-puit nun-jqsmés az eső után (послъ дождика) kide
rült || sai: khqtél-sai ilkélal ti naponként járogat ide (каждый день 
ходить сюда) || Ш (FT.) vmely idő közelében, táján, pl. tuj-tarém-
-Ш jeu nyár táján jön (около лита придетъ) | qrqsp-tä karácsony-
táján (около Рождетства). — Térviszonyt jelölő szónak időhatár-
zói alkalmazása mutatkozik ebben is: péru később, aztán, pl. p.jou 
később jön (послъ1 придетъ); ν. ö. per khul utolsó ház (послйд-
нш домъ). 

V. Sz á m vi sz o n y t jelző szók időhatárzói alkalmazásai: 
sauta «régen» (ebből: squ sok), pl. tau sauta khalas ő régen meg
halt (давно умеръ), sauta Tkém als régen nem volt (itt; давно 
не бывалъ) || έφιιη soká, hosszú ideig, cölq, rövid ideig, pl. saun-
•éntém cölq miúast hosszú, vagy rövid ideig mentek (додго-ли, 
коротко шли) II mars kevéssé, kevés ideig, pl. uskU'ir/ jél-khujlalem 
egy kissé lefekszem (не множко отдохну). 

M ó d h a t á r o z ó k 

I. Né v m á s i tőből valók:Μχ úgy (такъ), täy, TF. tä-( így 
(этакъ), pl. tiü éru tay er/kiteí ezt az éneket így éneklik (эта пЪсня 
вотъ такъ поется), tayjq,mén! így járj (такъ иди)! kert täy varén! 
éppen így cselekedjél (точно этакъ дЪлай) ! |j khunay ? hogyan, 
miképpen? pl. khünäy íkém nun älpn? / hogyan nincsen ki tége
det megölhessen ?! || hhuneXt id., pl. neu khanäl' kit'entkm ? hogy 
hívnak (kérdeznek) tégedet (тебя какъ зовутъ) ? | khunät man 
täwime pääilu ? hogyan jutunk mi hozzá (какъ мы его доста-
немъ)? || älä-khunun valahogyan, pl. ä. kh. värem valahogyan 
megcsinálom (какъ нибудь сделаю). 

П. M ó d h a t á r z ó i r a g o k : 
1) -id -és, pl. ilmis szerfölött, nagyon (tkp. élesen; v . o . 

éjsz. vog. elmi «él»): ilmés väitin äu igen szép leány, ilmis 
jänu-khar igen nagy (шибко большой); ilmis es lätel erősen 
dolgozik (шибко робитъ), ilmis s&uts nagyon örült (очень 
обрадовался), khqtél ilmés séts a nap erősen sütött | cöläs is-
lätel keveset dolgozik (мало робитъ); ν. ö. cola kevés | tq>nii 
ketén! kösd erősen! (крътшо завяжи!) ν. ö. éjsz. vog. täk erős | 
talkis alacsonyan (v. ö. éjsz. vog. talkwé alacsony) | kunkäs könnyen 
(легко; ν. ö. kunkä könnyű). -—- Az -m képzővel kapcsolatban 
jelentkezik pl. ezekben: maúsinis vogulúl, saprinis v. sqprins ого-
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szúl, jormenis tatárúi, töúsinis magasan, veunis erősen, kértinis iga
zán. — Különös kapcsolata a módhatárzó ragnak mutatkozik ezek
ben : jänukis «nagyon», pl. jänukis pulqytémql sisit nagyon föl van 
dagadva a hátán (értsd : nagy daganat van a hátán, большая опухоль 
у него на спинь; v. ö. jänu nagy)| am seimkis v. laykis alqntem én ros
szul ν. jól élek (я худо или хорошо живу; v. ö. seim, Ιαχ alapszavai
kat) Ι ja tüwätkis ülatql a folyó csendesen folydogál (тихонько ОБ
ЖИТЬ ; ν. ö. tüwät csendes, pl. szél, ν. folyás) | japtém korpkis varilem 
késem hegyessé v. élessé csinálom (ножикъ вострымъ дьлаю; ν. ö. 
il-keréptilem kiólesítem) | ti sojtq jiw seräykis tonsi ezen erdőben a fa 
ritkán áll (рьдко стоять дерева; ν. ö. séray gyér, ritka. Képzői 
értékű e rag ebben: pilkés félénk (боязливый); pl. p. äitäm, lu fé
lénk ember, ló. 

A módhatárzó -ti rag a s u p e r l a t i v u s jelzésére is szol
gál, pl. mus ustcil kis asztal, muúuy u. kisebb a., musis mus u. leg
kisebb a. Más módjait a melléknévi fokozásnak mutatják a követ
kező példák : tiű jänu khum ez nagy ember, tuti qs Ш-pél janii 
khum v. tül pél jänuk amaz még ennél is nagyobb (тотъ еще бол-
шой), ту jänu khum ν. jänu jänu khum. mindnyájánál nagyobb 
(всъхъ высшш). 

2) -l, pl. lécal ilkeläl lassan jár (тихонько ходить) | maútql 
jamqnt gyalog (пешкомъ) megy | ja tüwäiel ülatql a folyó csend
ben folydogál (1. fentebb) | jörél ils szándékosan járt (нарочи 
сходилъ); ν. ö. éjsz. vog. | juri, tatár jorij khajarél qmqUal hazu
dik, hamisan beszél; v. ö. khajar hamis | cqtéyél v. cqtyél méstil 
ingyen adta (даромъ даль); ν. ö. cqtéy qrqy ingyenes pálinka | 
usqkhél minänt lassan megy (тихонько идеть); ν. ö. tatár ozak 
«sokáig tartó, huzamos».— Főnévi tövekből való hasonló kifejezé
sek: khul pqyél sänghäsiu oldalt rúgja (szétrúgja) a házat, pqyél 
khujimelem gáncscsal oldalt vetlek (съ подвалу уронью я тебя) | 
tóit иу pultéi sqy-tqlqs a hó az utolsó szemig, mind elolvadt (снътъ 
до одной СНЕЖИНКИ растаялъ; ν. ö. alább: pul'c'u) | ti ηϊ tolméyél 
tatus ezt a nőt lopva vitték el (крадчи увезли) | när laskhqnél ilka
lel meztelenül (meztelen testtel) jár (голымъ тьломъ, нагышомъ 
ходить) ; ν. ö. när-läskhqnin äitäm meztelen ember | sup-khqrél 
ql hószámos (на рубапшъ). Ugyanezen -l rag szerepel valószínű
leg az uywäl, uy-vail, AT. uk-äil, uy-aitél «teljesen; épen, tökélete
sen, egyáltalán» határzóban is, melynek példái: ti sojte sus uywäl 
ikém ezen erdőben egyáltalán nincs jávor (вовсе нвту звъря) | uywäl 
uine minäs teljesen elmenült (вовсе утонулъ) | uy-vail a khansant 
mänsifiis éppenséggel nem tud (вовсе не знаетъ) vogulúl | uyaitél 
kun-pqsust végképpen (teljesen) elkergette őket (вовсе про-
гналъ ихъ). 

3) -na, -né, -n, pl. tqsnq patsém megfosztottak mindentől 
(голою сталь), tqsnq khul'qstél am an mi kopaszon hagyott engem 
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'(mindenem elvette; оголълъ меня); ν. ö. tqs, tatár taz «tar, 
kopasz» | miúun tűién qsém kész vagyok menni (я готовъ идти); ν. 
ö. tűi kész | ütésén jütsém olcsón vásároltam (дешево куиилъ); 
ν. ö. ut'és, tatár ucuz olcsó | έψέχέη méstü ingyen adta (даромъ 
далъ); 1. föntebb : catéyél id. | cölne ujusém megőszültem (őszen 
lettem láthatóvá; ПОСЬДБЛЪ). ν. ö. col ősz | sqw-inéén alqntén? v. 
squnű, pisén khaitutlén?, AT. sqlén, pisén qlqnten? egészségesen 
vagy-e? (köszöntés találkozáskor; живой, здоровой живешь-ли? 
здравствуй!). V. ö. tatár sau, éjsz. vog. pus egészséges, ép. 
és votj. $ec-na-a? köszöntés találkozáskor, tkp. «jól vagy-e?» 
— Ugyanily kifejezések főnévi tövekből: arulayén nagyon, szer
fölött, pl. aridqyén süjűléytlet nagyon szeretik egymást (шибко 
любятся) I taut arulci/én täjänt a tűz nagyon ég (огонъ шибко 
горитъ) I cirémlqyén id., pl. khaléy arémlqyén kan a nép szerfölött 
sok (страсть много) j γψ/mérén khuji mámorosan fekszik (съ пох
мелья спитъ); ν. ö. pqr/mér, tatár-arab maymür mámor. 

4) •%, pl. löli ql hószámban van (tdk. csúnyán van ; на py-
-башнЪ); v. ö. éjsz. vog. lut csúnya, rút. — Az egyéb nyelvjárások 
-äi,' -éi, módhatárzó ragjának megfelelöleg itt is tapasztalunk 
•u, -éu végzetet egyes ide tartozó szókon, pl. pen-pérú päts fejé
vel leesett (низничкомъ упалъ), AT. ρβη-pérou öné fejét lehor-
gasztva űl \jéréu khqrqtal kanosaiul néz (косо смотритъ), tqyl'qtém 
jérén műsim űnsil sapkáját félre csapva viseli (шапку на боку 
иоснтъ), jeni pűtitstém susmé, a khqjwés hibásan (félre) czóloztam 
a jávort, nem találtam (мимо стрълиъ звЬря, не попалъ) в jelzői-
leg is, pl. teu ämän jérén sernél khqrqtal Ő engem kancsal szem
mel néz (косо на меня смотритъ); ν. ö. éjsz. vog. jer «oldal», 

jéri oldalvást | am täwime űlú aléstém mqytoyél én majdnem hogy 
megöltem őt a fegyverrel (я его чуть съ ружья не убилъ) | И Ши 
löúcqnt majdnem hogy elordítja magát (чуть не воетъ; ν. ö. éjsz. 
vog. äläV majdnem) | surú Taut-pqyén joytst nagy nehezen (на 
сило) elérkeztek a Tavdához | man uru mi szerintünk, a mi módunk 
szerint (но нашему); ν. ö. ur mód, szokás. 

5) -t, pl. itmäy närt ql a kenyér nyers (tdk. nyersen, sületle-
nül van; v. ö. úar itműy nyers kenyér) | neu arút ver-khqr qsén 
te nagyon fiatal vagy (шибко молодой) ; ν. ö. éjsz, vog. aryén 
nagyon, szerfölött. Főnévi tőből alkotott hasonló határzók: léit 
tártén bocsáss el elevenen (пусти насъ живыхъ); ν. ö. léi lélek j 
uy-pelt ja-nelejilém egy falattal (однимъ глоткомъ) lenyelem; ν. 
-ö. éjsz. vog. pul falat. 

III. M ó d h a t á r z ó n é v u t ó k : 
khaitél -ként,-kóppen, módjára, pl. jétpewi jänu jäwi-pou-

-khaitél misakiüén ilkälel a középső fia a nagyobbik testvér mód
jára a leányokhoz jár | nmét khöm khaitél qlqntet úgy élnek mint 
nő és férj. 

NYEI/VTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXIV. 21 
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isäp helyett, gyanánt, vlminek számába {= tatár-arab ésab-
szám), pl. khqléy tuwimi kitäntilän täney näjäru-isäp a nép őt tisz
teli királya gyanánt (его почитаютъ ВМЕСТО царя)-

ti к és (tatár tigéz egyenes, sik): misäy-pü-tikes joyts egyene
sen a macska fiúra v. fra felé jött (прямо на кота выъхалъ) [> 
tü-tikésijant egyenesen ő reá jön. Használatos önállóan ÍB, pl. ti 
khqjin tikés am khulemén ide térjetek be egyenesen az én há
zamba ! 

IV. Különös módhatárzó szók: рёу nagyon, szerfölött, 
erősen (tat. bek), pl. vqt péy sukhqnt a szél erősen sivít (шибко 
тумитъ), lu pey khajtant a ló erősen fut (быстро бъжитъ) pey 
ajusém mélyen elaludtam (крвпко уснулъ) kasi ρέχ ikém nagyon 
kedvetlen (шибко жалко) | saptél mód nélkül, szerfölött (a tat. 
ésab a vog. -tol fosztó képzővel), pl. fsäptäl kan khqléy szerfölött 
sok nép, saptél pan-khqr nagyon részeg | nqi (AT.) igen, nagyon,, 
pl. nqi islätäl nagyon dolgozik (шибко робитъ) | kert igazán, pon
tosan pl. kert täy varén! pontosan így tégy (точно такъ дт.лай) ! | 
tus egyenesen; jól, biztosan, pl. tus jamén ! egyenesen menj (прямо-
иди)! I nounmi tus näjären tqtilém téged egyenesen a királyhoz 
(прямо къ царью) viszlek; tus khaúsantlem jól v. biztosan tudom 
(хорошо знаю): ν. ö. tat, töz egyenes; igaz, becsületes | niss csak 
amúgy, tétlenül, hiába, haszon nélkül, pl. niss öné csak úgy (tét
lenül) ül (такъ просто сидитъ). Jelzőileg is szerepel mint egyéb 
nyelvjárásokban, pl. niss pum közönséges, értéktelen fű (простая 
трава) I qrqm hiába, haszontalanul (tatár-arab äräm «haszontalan
ság, semmiség»), pl. qrqm minenten hiába mész (напрасно идешь), 
aram noutänt hiába fárad (напрасно безпокоится) | rőtem sorban, 
rendben (or. рядомъ), pl. rätem toúset sorban állanak (рядомъ 
стоять) I tuyéq hasonlóképpen, szintén (or. также), pl. tuysq misa
kittén ilkälei hasonlóképpen a leányokhoz megy. 

A pelimi nyelvjárásban gyakori pél-, éjsz. vog. pul-, kon-
dai pgli igekötő megfelelője mutatkozik-e példában: úeul pulin 
punsqs a hús széjjelfőtt ((мясо разварилось). 

V. A t a g a d ó i g é n e k alakja a tavdai nyelvjárásban : a, pl.. 
neunmi il a tartilém téged el nem bocsátlak | qyjq a änsem pénzem· 
nincsen. — Az állítmányi alak: lkém «nincsen», vagy ak, nyomaté
kosítva : aki. Példák: tui äy-khqn ikém ott senki sincsen (никого нъ-
ту) I a-när ak semmi sincs (ничего н-Ьту); teujant, intem ak ? jön-e 
ő, vagy pedig nem? ak, ajant nem, nem jön [ tit'i khunäl kiiäntiu? 
(ezt hogy hívják ?): khansantné nél (írótok); .. aki! ej nem (t. i-
nem úgy hívják)! — Prseteritumi szerkezet: ikém als, pl. tui ay-khqn 
ikém qls ott senki sem volt (никого тутъ не было). Többes ι 
ikéminét, pl. tlni-khqrqn ikéminét enni valójuk nincs, ikéminét 
khul-kert nincsenek a házban. 

A «sem — sem» kifejezése: Μ— ni, pl. tüu-peltit ni nitiP 
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ni owi-puwi Ikém ő neki sem felesége, sem gyermeke nincsen (y 
него ни жены, ни двтей нъту). 

A t i l t ó i g e alakja: αϊ, pl. äl lonsén! ne sírj ! 
Az i g e n l é s szócskája; ё, pl. пои a khansanten (te nem 

tudod) ?: ё, khansantém igen, tudom (да, я знаю) | I, läwem igen, 
mondom. — A l e h e t ő s é g jelzésére alkalmazott szó: íntam, pl. 
íntam jou, íntam a jou lehet hogy jön, lehet hogy nem (можетъ быть 
придетъ, можетъ н£тъ). 

VI. M e n n y i s é g h a t á r o z ó k . — Collectiv számnevek: Ш-
kil ketten (pl. man kitkil minäsu mi ketten mentünk; мы двое ушли), 
khgrmél hárman ν. személyragozva: khgrmúnqt mi hármunk (pl. 
üt álon sqy khgrmúnqt äcäl sgwé ha itt élünk, mind a hármunkra 
halál következik, веъмъ троимъ), khgrmánnqt ők hárman (pl. sqy 
khgrmqnnqt kiyrél söstq mind a hárman terhesek lettek), nil'in 
négyen, äitna öten, khqtnd hatan, sätna heten, úqldlun nyolczan 
qntálun kilenczen, Iquná tizen, lu-turum-uy-khurnq tizenegyen, 
khusnd húszan, vgitnd harminczan, úilún negyvenen, aitlún ötve
nen, khqtlíin hatvanan, scitlún hetvenen, úqldllun nyolczvanan, 
qntdüun kilenczvenen, satnq százan, sqtérén ezren (ebből: sqtérá 
ezer) | sqy mindnyájan, mindannyian, p]. sqy üt qlsu mindnyájan 
itt voltunk (всъ· ЗДБСЬ были). 

A «hányszor» (när-щи-por, AT. пёг-cou-pqr) kérdésre meg
felelő határzók: uy-par egyszer, kit pqr kétszer v. uy pqrél egyszer 
(pl. uy pqrél puwqséu egyszer fúvjuk). — A «hanyadszorra» kér
désre felelnek: mqtkéu másodszorra, khgrmétkéu harmadszorra (въ 
третш разъ). — A «hányávab-féle számnévi kifejezések: kitkíli-
-kitkil kettesével (двое и двое) pl. ilkället (járnak), khörmelé-khgr
mél hármával (трое и трое), äitnä-äitnä ötivel stb. 

Különös mennyiséghatárzó névutó: sqtér, melynek példái : 
ar ätäm-sqter lau lénél mis minden emberre számítva (emberen
ként) három kópékat (tdk. tíz evetet) adott (кажному по три ко
пейки далъ) | tipim il urtstil khqléy-sqtér gabonáját szétosztotta a 
népnek (népszerte; свой хлъбъ раздавалъ по народу). V. ö. sqgr 
sqtérqn ilkalel a télen mindenfelé jártál (корова вездъ ходить). 

Másnemű mennyiséghatárzó kifejezések példái: úgygrén 
khqji ? mennyibe kerül (сколько стоить) ? | árún ikém több nincs 
(больше нЪту), voivi ärun ső«? ereje több lett (сила по больше 
сталь), khot-khqr ärun puwqsé khgsgn ? ki fúvja tovább (ν. inkább 
messzire, кто дальше дунеть) ? | pal U ärkin pükhqtlet fél éjsza
kánál tovább birkóznak (больше полу ночи) [ sqw ilkalsém sokat jár
tam (много ходилъ) I ué-khqr äjem egy keveset iszom (маленкоь 
выпью) I ut mars laúsumés a víz egy kevéssé meglangyúlt (ма
ленько теплою сдълалась) | kitäy täl sou nun a joytéstél két ölnyire 
(körülbelől két öl mértéket) neked nem jut (erőd fölvonszolni, ca-

21* 
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жени двъ тебъ не дотащить до верху). | khgrém urté ν. man il-
-urtilém három részre osztom. 

d) Ok- és c z é l h a t á r o z ó k . 

I. N é v m á s i s z e r k e z e t e k : nin, FT. int miért," mi ok
ból? ( = kond. vog. пап e. h. narné «minek» ?), pl. ninjisén г miért 
jöttél (зачъмъ пришелъ) ? | ämänme ín älänten ? engem miért versz 
(зачъмъ меня бьешь) ? ti ín jise'n сюда зачЪмъ пришелъ ? | áér 
miért? (tkp. «mit»?), pl. nerajanten? miért nem jössz (по что 
не идешь) ? 

II. O k h a t á r z ó n é v u t ó : mas -ért, végett, miatt; helyett, 
pl. úgy or-mas namsalen? miért gondolkozol (búsulsz; за чъмъ тос
куешь) ? I tuti-mas jisém azért jöttem (за то пришелъ) || am-masém 
ν. am jérém-mas teu miúant helyettem (вмъто меня) ő megy. 

e) M o n d a t s z e r k e s z t ő h a t á r z ó k . 
I. Ö n á l l ó m o n d á t k ö t ö k : 
int am, AT. éntam vagy, avagy, pl. έϋχ ilkalsém, intam a 

ilkalsém gyorsan jártam-e, vagy nem (скоро ходилъ, либо нътъ) ?| 
ηηηέχ-ρθηέη äcäl kiskällen, éntam äm-penem magadra nézve sej-
tel-e halált, vagy én rám nézve (на себя чуешь-ли несходу, или 
на меня) Megváltozik a hangsúly és kiejtés е szólásban: teu jant, 
íntém äk? jön-e ő, vagy pedig nem (придетъ ли онъ, либо нътъ). 
V. ö. е kötőszó másnemű használatát fönt (323. 1.) s utórészére 
nézve alább : -ém. 

üli vagy ( = or. али, или), pl. tä khatél säuränten-Vi, 
äli ak? kaszálsz-e ma, avagy nem (сегодня косишь-ли, али нътъ). 

khos habár, bár; bármint, akármennyire, pl. khos kénsant, 
akhcal a mäjcintiu bármint kér (какъ не просить), nem adnak neki 
pénzt. 

tä de, hanem, pl. -am vér-khqr q,sém, tä nun a mékétem én 
fiatal vagyok, de neked meg nem adom magam (я хоть молодой, 
да тебъ не поддамся). 

tё — tё csak . . . csak, egyre, pl. Tarém te' khoékhqnt, te' 
khoskhqnt csak imádkozik, csak imádkozik istennek | te' minäst, te' 
miúast, te' minäst csak mentek, mentek (шли, шли) | te' janghéu, te' 
janghéu csak játszunk, játszunk. Ugyanez a kötőszó a kondaiban 
még simuló szerepben használatos; alig lehet kétség, hogy egyazon 
a tatár -ta, -tä «és» jelentésű simuló kötőszóval. 

i ós; is ( = or. и), pl. leus i minäs szólott ós elment | ίηχ a jis, 
i nlt% a jis maga sem jött s neje sem jött || Щгеп tél äliu, ίηχ il i 
khql'as amint a medvét üti, úgy el is pusztult. 

II. S z ó h o z s i m u l ó m o n d a t k ö t ő k : 
•é m vagy, avagy (kond. vog. am), pl. squ vgnás-ém, colq vo-
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nas sokáig ült, vagy rövid ideig ült (^ojiro CH^JIT., KOpoTKO CH-
^ÍJJIÍ). Megkettőzve is : squ vonás-ém, colq, vgnqs-ém. 

-pélm; tagadó mondatban: sem, pl. khatél sétánt, táut-pél 
sétánt a nap süt s a tűz is süt | tou qs mala-it-kharnal-pél seim-khoru 
sös ta khatél ő ma még a tegnapi állapotoál is rosszabbul lett (oHa 
eme xyate ca^Jiajiacb cero^im BTiepaniHaro ^Ha) || isérmáti-pél 
íkém szégyenérzete sincsen | nájár-vöst-pél ikém tqmén khatéi a 
király városában sincs olyan írástudó. 

-U -e; vájjon? ( = or. -JIH), pl. sanatén ti lám áitén-khqr-li 
ízleld meg ezt a levest, ízletes-e (nonpoöyfi BTH m,n, cjia^Kie-jin) | 
minén sojnq tuslejiytén, Tqrémén métarél á li mowun! menj az er
dőbe vadászni, nem ad-e (He ,a;acTB-jiH) isten neked valamit. 

A f ö l t é t e l kifejezése a tavdaiban, mint egyéb nyelvjárá
sokban rendesen gerundialis alakkal történik (1 alább 331.1.); azon
ban ezen, valamint bármely kötőszói jelzés esetleg el is maradhat, 
pl. il-tq,sém khcip il-taíéltgn kérá%; taíqs, á khurlátél a kiszáradt la
dikot meg kell nedvesíteni, h a átnedvesedett (cejiH 3aM0KHeTT>), 
nem folyik (nem hatol bele a víz) | uíin uslamél qntén, uslamén 
Iqtkhqnt h a vizes ruhával ülsz le, a ruhád locsog. 

B) Igeragozás. 

6. §. Alanyi ragozás. 

Ragozási példák; gr- várni, min- menni, sour- vágni | qst-
haragudni, ösint- ásítani, tuslej- vadászni, islat- dolgozni 

J e l e n t ő m ó d . 

1. Prsesens (folyó cselekvés). 
Sing. l.g~rántem,minánteni,86urantem astlem, ösintlem, islatlem 

2. öránten, minanten, souránten qstlen, ösintlen, islátlen 
3. öránt, miúá'nt, souránt qstql, ösintql, islátál 

Plur. 1. öránten, minanten, souránteu qstaleu, ösintqleu,islátáliu 
2. öránten, minanten, souránten O/Stalen, ösintalen, islátálin 
3.örántet,minantet éeurántet astlet, ösintlét, islátlet 

2. Futurum (beálló cselekvés,). 

Sing. 1. örém, mintm, sourSm qstém, islátém 
2. őrén, minén, sourén qstén, islátén 
3. őré mini, souri qsté, isláti 

Plur. 1. öreu, miniu, souriu asteu, islatiu 
2. ören, minin sourin qsten, islátin 
3. őrét, minét, sour ét qstét, islat ét 
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3. Praeteritum (bevégzett cselekvés). 
Sing. 1. grásém, miúd'sém, seursém qstésém, islátsém 

2. grásén, mindísén, seursén qétésén, isldtsén 
3. gr ás, minas, sours qstés, isláts 

Dual. 1. grásü, minasü, seursü qstésü, isldtsü 
2. grásné, minas né, sourésné qstésné, isláts éné 
3. grást, miriást, sourst qstést, islátst 

F ö l t é t e s m ó d . 

Sing. 1. minnem Plur. 1. minniu 
2. minnen 2. miúnin 
3. minni 3. minnét 

F ö l s z ó l í t ó m ó d 

Sing. 2. mínén, g'rén, isld'tén ! Plur. 2. minin, gri'n, isldtin 
3. (uss) mini, gré 3. (uss) minét, grét 

Látnivaló e példákból, hogy a f o l y ó c s e l e k v é s alakjá-
nak képzése a tavdai nyelvjárásban merőben eltér az egész többi 
vogulságótól, amennyiben e czélra részben az -nt, részben osztják 
módra a l- frequentativ (ül. durativ) képző van alkalmazásban. 
A kétféle jelzésre nézve az általános szabály az, hogy egytagú 
tövekhez az -nt, többtaguakhoz a -l csatolódik, pl. khqt- szakítani: 
prseö. 3. sz. khqtdnt, nőj- nyúzni: nöjant, las- lesni: lasd'nt, var-
tenni: várant \ khait-futni; khaitánt, khqns- í rni : khqnsánt, jerk-
énekelni: jérkd'nt j | ilánt-uta,zni: Hantái, ösint- ásítozni: ösintql, 
vdyatql látszik; punkhétql fonódik, qltdtql csalogat, sujdídl szeret, 
khajtútal futkos, jdnúmal növekszik, dmertal merít. Csak gyér eset
ben tapasztaljuk, hogy egytagú tő is -l képzővel alkotja a prae-
senst, minők: qst- haragudni: ástál-, voyj- vetni, dobni: voyjal, üt-
folyni: ütql, juns- szenderegni: junsql; luyt- mozdítani: praes. 1. sz. 
luytlem.— Az ql- «lenni» igének praesens-ragozása: qlém, qlén, 
ql; qleu, qlen, qUt (pl. ám qst qlém én ébren vügyok, ám qlém ti? 
én vagyok itt; teu áréntdti al árnán neki adóssága van velem, szem
ben, adós nekem); segédigei szerepében: qsém, qsén (pl. ám ver-
-khqr qsém én ifjú vagyok). 

A b e á l l ó c s e l e k v é s képzósmódja ugyanaz, mint egyéb 
nyelvjárásokban a praesensé : a hossiú é hangszóban (mely elég 
gyakran röviden is hallható) az eltűnt y képző nyomát sejthetjük. Az 
egyes 3., valamint a többes í. és 2. személyében a végzet magánhang
zóinak eltérése úgy itt, mint a praesensben a magánhangzói illeszke
dés maradványa. Az gré, greu, gren mintát követik ugyanis általában 
a mélyhangú, vagy eredetileg mély hangú tövek, pl. juns- szende
regni : praes. plur. 1. sz. junsqleu, qjtqtql- csalogatni: qltqtqleu, 
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mral- aratni.: urqlleu, fut. 3. sz. uraié, khöjlql hajladozik : khojlqlq-
leu, fut. 3. sz. khojlqlé \ tat- hozni: fut. 3. sz. taté, jam- járni: 
iámé ; nqt- segíteni: nqté, khqt- szakítani: khqté, tqrkh- reszketni: 
•tq,rkhé, mai- múlni: maié; khöl- hálni: khölé; suns- nézni: sunsé, 
Jiit- vásárolni: jüté \\ jánkh- játszani: jánkhé (mert eredetileg mély
hangú; v. ö. éjsz. vog. jony,- magy. játsz-) | kh&ngh- hágni: kh&nghé 
(v. ö. éjsz. vog. yány-, magy. hág-) \ sángh- rúgni: sanghé (v. ö. 
éjsz. vog. sánkw). — A mini, miniu, minin mintájához alkalmaz
kodnak viszont a magashangú, vagy eredetileg magashangú tövek 
s a mélyhanguak közül olyanok, melyeknek tövégi mássalhangzója 

J, illetőleg jésült egyéb mássalhangzó. Példák: sujál- szeretni: 
praes. plur. 1. sz. sujáleliu (v. ö. tat. söj- szeretni), il- járni: iliu, 
Iáé- lesni: lásiu, süt- igézni: satiu, cent- csörögtetni: centiu \ luk-
mozogni, luyt- mozgatni.: lukiu, luytiu (v. ö. lozvai vog. láhv-, 
lákwt-) | taj- hótalpon járni : tajiu, no/-nyúzni: nöjiu, töj- ha
vazni: fut. -sing. 3. sz. töji, uj- úszni: uji, kuj- nyomozni: kuji 
'(v. ö. lozv. vog. kwáj-) \ khun- hunyni: khuni, khul- hagyni: 
.khuli | khajt- futni: khajti, khajtiu,ajt- ejteni: ajti, ajtiu. Eitkán 
tapasztalunk másnemű töveknél is hasonló futurum képzést, mint: 
suyl- köhögni: suyli, suyliu (v. ö. praes. sing. 3. sz. suylánt), khal-
vájni: khali,Jchaliu (v. ö. praes. khalánt), khans- írni: khqnsi, khan-
éiu (praes. khqnsant). 

A b e v é g z e t t c s e l e k v é s alaki jelzésénél eltéréseket 
tapasztalunk a képző kötőhangzóját illetőleg, mely legtöbbször 
hiányzik (még mássalhangzó-csoportulat esetén is, pl. khqns- írni: 
.khqnssém, khqnss; suns- nézni: sunss, voyi- vetni, dobni: voyísém; 
v. ö. tqrkhqnt reszket: praet. tqréys, jankhant játszik: jánékhsém, 
polyant köp.: poléysém), de nem ritkán hangsúlyos a, a, hangzó 
alakjában jelentkezik, mint az örásém példán kívül még a követ
kezőkben: utt- ültetni: praet. uttásém, tat- hozni: tatásém, jam-
járni: jamáüém"] khul! elhagyni: khvl'ds, töj- havazni: tojás, tül-
'TDehozni: tülás, khöl- hálni: khölás, mql- múlni: mqlds, tql- olvadni: 
tqlás, scingh- rúgni: sanghás, khqnt- szülni: khqntás. V. ö. suyl-
iöhögni : suylisém. 

A f ö l s z ó l í t ó m ó d második személyű alakjai egytagú 
töveknél a hangsúly tekintetében is külömböznek az egyes és töb-
íbes számban, pl. ál- ölni: imp. sing, álén, plur ált ni, rüt- vetni: 
irutén, rüti'n !, >khq>rt- szántani, húzni: khdrtén, khqrttn ; de uraién 
arass ! urálin arassatok! A j - végű töveknél minthogy a végzet 
magánhangzójának hosszúsága nem mindig határozott, a hangsúly -
külömbség határozza meg az egyes, vagy többes számot, pl. já'jin 
gyér! jáji'n, jájínjertek! má'jinadj, májín, májín adjatok, áj- inni : 

>ajin, áji'n! 
A fölszólító mód alakjai függő mondatokban is szerepelnek, 

ttehát esetleg c o i n d u n c t i v i u e értékűek is, pl. ám piHántem, mitar 
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il-jorkhulayté én félek, hogy valamit elfeled (H ŐOIOCB, qero HHÓy,n> 
3a6y^eTi)) | táltén noutél ju cilákét khörém, jampnq, taulé rakd teli 
hússal a kádakat, hogy három hónapra teljék (^ITOŐM xBarajiocB. 
Ha Tpn MtcHija) | rqutsmél khaiteu, khut-khqr maié fussunk ver
senyt, ki halad tovább (pbictio ŐÍUKHMI., KOTopnö nepe^HTT.) | ukin 
saimtaptilaném, dl vqyqtét együvé békítem őket, hogy ne veszeked
jenek (a HXT. BMtcTt cBe^y, *ITOŐM He ^pajiHCb). 

A k e t t ő s s z á m a tavdaiban az igénél is hiányzik a mint a 
következő példamondatokból is látható : ni -yumu uyitél isté férj és 
feleség együtt jöttek (ripHrajin oóa) \jukánét ánsuy qlst, khörém 
pou ánsast egy öreg asszony s egy öreg ember élt, három nujok 
volt. 

A s z e n v e d ő r a g o z á s mintája az ál- ölni, ütni, aiw- alunni,. 
vqt- hívni, pun- fonni, por harapni igéken: 

J e l e n t ő m ó d . 

1. Praesens. 
Sing. 1. álá'ntium, vatántéum, jqnhtqléum Plur. 1. alantiwü 

2. álantiun, vqtántéun, jqnghiqléun 2. álantiwén 
3. alantiu, vqtántéit, jqnghtqléu 3. álantiwet, vqtántéut 

2. Futurum. 
Sing. 1. álíum, ajíum Plur. 1. álíiüű, ajhm, poréww 

2. álíwén, ajíwén 2. alíwéné, ajíwénq 
3. alíw, ajíw v. ajiu, punéu 3. álíwet, ajíwet 

3. Prseteritum. 
Sing. 1. álúsém, aiwésém v. ajúsém Plur. 1. alúsü, aiwésü 

2. álúsén, aiwésén v. ajúsén 2. álúséné, aiwésénq 
3. álús, aiivés v. ajús 3. álúst, aiwést 

F ö l t ó t e s m ó d . 
Sing. 1. álneum, aineum Plur. 1. alneioü, ainewü 

2. álneun, aineun 2. alnewéné, aineivénq 
3. álneu, aineu 3. álneivét, ainewét 

F ö l s z ó l í t ó m ó d . 
1. (uss) álungém (hadd üssenek en- 1. (uss) álungü 
2. « alungwén gem, nycmaií Me- 2. « álungéné 
3. « álungi HH ŐtiOTt)! 3. « alungwét 

7. §. Tárgyas ragozás. 

Igetők: ál- ölni, tqt- hozni, khultul- elveszteni, pgn- helyezni,. 
kitul- kérdezni. 
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a) A cselekvés tárgya egyes számú. 
J e l e n t ő m ó d . 

1. Praesens. 
Sing. 1. álá'ntlém, kit'úlállém Plur. 1. áld'ntln 

2. áldntlén, kifidállén 2. alantélne 
3. áldntil, kiiúlálil 3. alantián v. álántilán 

2. Futurum. 
Sing. 1. álílém, tatélém Plur. 1. álílü 

2. dlílén, tatélén 2. álílné 
3. álíl, tatéi 3. alíldn; ponilan 

2. Preeteritum. 
Sing. 1. alastém, khultúlstém, tatástém Plur. 1. álastü, khultúlstu 

2. aldstén, khultúlstén, tatástén 2. ald'stne, khultúlsténé 
3. alástili khultúlstél, tatástél 3. üldstán, khultúlstán 

F ö l t ó t e s m ó d . 
Sing. 1. álnílém Plur. 1. dlnílü 

2. dlnílén 2. álnílné 
3. ainíi 3. dlnílán 

F ö l s z ó l í t ó m ó d . 

Sing. 2. álilén! tqtélén ! Plur. 2. álilán! 
3. ('itssj afo'Z, íaíei / 3. (uss) álilán! 

b) A c s e l e k v é s t á r g y a t ö b b e s s z á m ú . 

(Pl. dm nánánmé khörmél álílánem én hármótokat agyonüt
lek, JI Baci. TpOHX'b yÓLio). 

J e l e n t ő m ó d , 

1. Praesens-futurum. 
Sing. 1. álílánem Plur. 1. álílánü 

2. álíldnén 2. álílánné 
3. álíláni 3. alíldn 

2. Praeteritum. 
Sing. 1. álastáném, vqistáném Plur. 1. álastdnü 

2. álastánén, vátstánén 2. áldstánné 
3. álá'stáni*) vatstáné 3. dlástán 

*) Egy mesében a praesensalakok analógiái hatása alapján 
keletkezett kombinált szerkezetű mása ez alaknak mutatkozik e 
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2. F ö l t é t e s mód. 3. F ö l s z ó l í t ó m ód. 
Sing. 1. álníláném Plur. álnílánü Sing. — Plur. — 

2. álnílánén álnűánne 2. alílánén*) % álílánné 
3. álníláni álnilán — — 

8 . 1 , Igenevek. 

1. I n f i n i t i v u s . — Végzetei: -gn, -un és-én a tőnek 
mély-, vagy magashangúsága szerint, pl. khqntgn találni, qlőn 
élni, jqwqlgn egybegyűjteni | minén menni, kénsén keresni, táitén 
etetni, nélején nyelni, ükén mennydörögni, tul'átén fizetni (v. ö. 
tatár tülat- id.) E szabályosságnak zavarai mutatkoznak e példák
ban: álon ölni (kond. vog. ál-), qrkhén fésülni. — Példák az infini
tivus használatára: mánu álon ti má-uit áy-khqn ikém nincs ezen a 
vidéken senki a ki bennünket megöljön | nün ju a tin ámánmi 
neked nem lehet megenned engem [| íií álon sqy khörmunat ácál 
sgwé itt élve (tkp. élni) mindhármunkra halál következik | numqs 
pcll lay-sei minén : ácál, qlmqy-pal Iqysei minén: tini-khqr a khqn
tgn a jobboldali úton menni: halál, a baloldali úton menni: enni 
valót nem találni (t. i. következményében).— Az infinitivus rago
zására példa: tqrémén khqntgngnq ám nánán őZ álináném isten bün
tessen beneteket (tkp. istentől való talál tatásra), én nem öllek 
meg benneteket (iiycmat BacL öorí. HaKaaieTi,, Han^eTi.; a Bact 
ne yóbio). 

2. P a r t i c i p i u m p r a e s e n t i s . — Rendes képzője: -ne, 
né, magashangú szókon vidékenként -ni,- pl. khansantné nél 
írótok, vqyne jiiv csép (MOJIOTHJIO), luykutne suj khqlkhqtql kopogó 
jzaj hallik, ni vuni pásé joyts nővevő ideje érkezett, khqtél kalantne 
ur napkelő táj, khqtél gntantne ur napnyugvó táj, sujálálni micáy 
szerető (sz. leány, jno6oBHHii,a), sujálálni pgum kedves (szeretett) 
fiam (MHJIOH CHHI,). Önálló (nem jelzői) alkalmazására példák : 
satní igézet, ráolvasás (HaroBopT>): sat- igézni | iliyni meny dörgés 
(rpOMi.): ilkánt mennydörögi mésne ruha, öltözék: més- öltözni. 
Gerundialis használata mutatkozik e példában: qglénél nqgstém 
mát qglén j oytne az (egyik) végénél kezdve a másik végóig (eljutva; 
Ch Kpaio 3aqajKb £0 ^pyraro ^omejii.). 

Hasonló értékű, de gyérebb használatú képző: p (-qp, -ép), 

példában: khörém sám katin vustildni a három gyertyát kezébe 
vette. 

*) Jegyzeteim közt találom a következő tavdai példamonda-
tot: táu nárá ana! ő vesse le czipőit (nycmaö OHI> CKimert 
oőyTKH)! Itt úgy látszik a k e t t ő s t á r g y igei alakjainak maradt 
meg nyoma. V. ö. kond. vog. tákw roqtá hadd verje a kettőt! 
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pl. jánkhantép ditám játszó, tréfás ember (nrpaBHTHH qejOBtKí.) | 
khajtutalép lu jól futó ló (y^ajiaa, őijKKaa Jioma^i.) | nöplqytqlép 
.khum kérő vőfély (cBaTaBHj,HKi>). Gyakrabban találkozik főnévi 
képző szerepében, pl. cayéltqp harmonika (éjsz. vog. sánkwéltép 
hegedűhárfa), khenéltqp hágcsó, khqtistqp tanítvány, khanstaytlép 
khul iskola (khansten tanító), pil'dtép madárijesztő (pit- félni), ké'r-
vqnghantép kovács (tkp. vasütögető), khul-pántép házfedél, ajuw-
lukdtép ajtózár (ju-lnytgn a tolózárral bezárni), khgl-pütqp halszi
gony (tkp. döfő) | cqnghétalép-khqlt mielőtt (tetűt) nyomkodtak. 

3. P a r t i c i p i u m p e r f e c t i . — Képzője: -m (-am, 
•ém, -im), pl. pqtam khqtél fagyos nap (melyen t. i. fagyott), kitém 
dncvy (szibériai) száműzött (tkp. elküldött öreg), pitém kartop főtt 
burgonya (BapeHHaa KapTO*Ka), ütné minim ditám vízbe merült 
(ment) ember (yTonmift), pántém kháp fedett lakik, üm pgu foga
dott (vett) fiú (npHeMHHKt.). Az -n képzővel való kapcsolatára 
példa: dm hysmén-khqr qsém én csiklandós vagyok (v. ö. loyslilém 
csiklandozhatlak). 

4. Á l l a p o t h a t á r z ó g e r u n d i u m . — Végzetei -ém 
és -im, pl. Iqptq pátim nun-khqnémlés a levél leestóben (leesve) 
fönnakadt (JIHCTT. najná, noBi>CHJica) | jánkhém jqgt-úélém turmd-
-qsén nun-pdtétstil játsztában nyilát fogház-torony tetejébe lőtte 
föl | khqrqulqtim vöné őrködve ül | khap khqmutém khuji a ladik 
fölborítva fekszik (HaBaaeHO Jieacirrb) | töjim pajts havazni meg
szűnt (tkp. havazva, CHíirL nepecTajn>), loúsim il a paitant nem 
szűnik meg sírni; kalu pgnsqs puném a kötél elkészült fonván. — 
A segódigével kapcsolatban állítmányi szerepű, pl. Idy mqrtém ql 
jól meg van mérve, cqlkhqn tumlantim ql a répa el van lopva, sgp 
pgnsém ql az ing elkészült. 

5. F ö l t é t e l h a t á r z ó g e r u n d i u m . — Alaki jelzése a 
praeteritumképzőhöz csatlakozó -ke, melyhez a birtokos személyragok 
járulnak, pl. tdy vdrésken, nün lay sgwé ha így cselekszel (aTaKT. 
ecüH ^Jiaeiuí)), neked jó lesz | dwén d mesken ha leányodat nem 
adod | toy a laúsken ha nem úgy mondod | khön nöun tdrkutén süs-
kát amidőn (v. ha) neked nehéz lesz (Kor,a;a Teőt Taatejio őy^eTi) | 
juni-pal joytúskéa ju-tiwu ha utói ér bennünket, megesz. 

9. §. A változó tövű igék ragozása. 

I. A teljes tő vég-mássalhangzója -j: 
tdj- enni: Ind. praes. tájánt | fut. tim, Un, ti; tiwe, tine fit \ 

praet. tisém, plur. 2. sz. tisne, 3. sz. tiste\ Cond. tinem | imp. tájin.' 
tdji'n || Tárgyas rag. filém \ tildném || Passiv tium, plur. tiwu || 
infin. tiin, part. tini. 

m d fi adni: Ind. praes. mdjdnt J fut. FT. moum, meun, meu; 
•mewe, m&une, mout; AT. mém, mén, mou; mewa, menet, méta | praet. 
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FT. másém, AT. mesém | imp. majin, májl'n, AT. májina || Tárgy, 
rag. meulém || Passiv mewnm Inf. mán. 

j áj- jönni: Ind. praes. jant | fut. FT. jeum, joun, jou ; jewe, 
jounéfjout; AT. jim, jin, ji v. jü ; jiwa, jina, jitá | prset. jisém, plur. 
2. sz. jiséna (AT.), 3. sz. jistá | cond. ;inem | imp. jajin, jájl'n ! j | 
Passiv. (khomnq) jájus (egy férfi) jött hozzá |j Infin. /en, jtw | Part. 
/ing, ;'im, ;'ep (pl. j'ep A'oí jövő év). 

vaj- látni : Ind. praes. vajant | fut. 1. sz. vajém v. t?á»?, AT. 
ram ; 2. sz. vajén, van, AT. r&w ; 3. sz. va;i, va, AT. va ; plur. vajiu 
,v. vawá, 2. sz. z?a;m v. fa/z(i, 3. sz. vajét v. #aí | praet. vásém, AT. 
vasém | imp. yaw / plur. rö)«'w / || Tárgy, válém, AT. mZera | pra&t. 
vastém || Passiv. vaum, váwén, váwé; váwu, váwéné, váwet | praet. 
vajusém || Inf. fán v. w i 

í p j - bemenni (san^TH): Ind. fut. /pw, fcw, íp ,• ípwe, ípna, 
íöí | prset. tgsém | cond. tgném | imp. ípiw/ | plur. tgjinl 

uj- venni, fogadni (éjsz. vog. viy-): Ind. praes. ujant | fat. 
wm, Mn, ö ; Mwe, íiwé, w£ | praet. wsem | cond. MÍÍÍTO | imp. M , ujl'n! || 
Tárgyas rag. wZem, wZew, ülil; ulu, uléné, ülán | imp. ulén, ulen ! \ 
Többes tárgy: uláném, praet. ustáném || Pass. ?*;«wz, pra3t. újíts || 
Inf. tm | part. praet. üm. 

séj- törölni: Ind. praes. séjánt | fut. séjem, séjen, séji; séjiu, 
séjin, sejet | praet. seisém | imp. sé'in, séjin ! || Tárgyas rag. ééilém |[ 
Inf. séun. — Ugyanígy: séj- rothadni: 

II. A tövégi mássalhangzó -w: 
t u w-, tqiv- evezni: Ind. praet. tuivqnt | fut. tuwem, tuiuent 

tuwé ; tuwéu, tuivén, tuwet v. tqwem, tqwen, tqwé stb. | praet. tus v. 
tqus | imper. tün ! plur. tuwén ! 

mg ív- dugni, tömni: Ind. praes. mgwánt | fut. mgivem, mgwen, 
mgwi; mgiviu, mgwin, mgwet | praet. mgusém | imper. mgun, plur. 
mgwín ! || Tárgyas rag. mgwílém. 

p u ív- fogni: Ind. praes. puwant | fut. puwem, puwen, puwé ; 
puwéu, pincén, puwét | praet.püsérn] imper. pun! plur. puwe'n ! | Inf. 
pun. — Ugyanígy: puw- fúvni, suw lenni, válni, nuw mozogni; 
ellenben : n u tv- koppasztani: praes. nuwánt | fut. nnwem, niaveny 

nuwi; nuwiu, nuwin, nuwet | praet. nüsém | cond. nunem | imper. 
nűn! plur. nuwi'n. 

rew- lengetni, lóbálni: Ind. praes. rowánt\ fut. rewem, roiven, 
rowi; rewiu, rmvin, rewet | praet. rensém | imper. reun! plur. 
rewi'n! j | Inf.roun. — Ugyanígy: sew- fonni (at sewánt hajat fon). 

láw- mondani: Ind. prass. lant | praet. FT. láwem, láwen, 
láwi i láwiu, láwin, láwet; AT. l&wem, lewen, lewi stb. | praet. láu-
sém, AT. leusém | cond. láunem | imp. laun, plur. láici'n; AT. 
te'unf plur. lewiná || Inf. láun, loun. 

A tövégi mássalhangzó- csoport orrhangú előrésze ellentét
ben a többi vogul nyelvjárásokkal meg szokott maradni a tavdai-
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ban szótagzárás esetén is, pl. khuns- hugyozni, prses. khunsantem: 
praet. khunssém \ kons- kérni, fut. kémem: praet. kenssém \ dús-
habere, fut. ánsi: praet. ánsasém \jönt- varrni, fut. jöntém: praet. 
jentsém. Ez a hangsajátság alighanem csak ujabbkori, azaz a teljes 
alakok analógiái hatásának eredménye; erre vall t. i. az a körül
mény, hogy képzésekben, tehát megmerevült alakokban többször 
találkozunk a szóban forgó tőgyöngülés jelenségeivel, pl. sánghqnt 
rugdos : sá/khatql rugdalózik | khunsqnt hugyozik: khos-vií húgy | 
vontem rovásjegyet metszek: votmét rovásjegy. Az alsó tavdaiban 
meg is van nyoma e gyöngülésnek: gntén! ülj le (CH^HCB)! de: 
jiw gttgn fát ültetni. 

MUNKÁCSI BERNÁT. 

Böszörmények. Bajdu-Böszörmény és Bereg-Böszörmény mellett 
egy 1800-i oklevélben Bezermen-teluk is előfordul, vagyis Beszermény-
telök. A kazáni tatárok a muzulmánt busunnan-naik ejtik, a csagatajok 
pedig musurman-nak. Ezekből a körülményekből tudósaink azt követ
keztették, hogy böszörményeknek hittak az Árpád-házi királyok korában 
keköltözött izmaelitákat (1. Eéthy : Az oláh ny. és nemz. megalakulása 
167. így már Jerney is). S most a böszörmény csakugyan előkerült mint 
népnév a nem rég fölfödözött két latin-magyar szójegyzékben : a Schlág-
liben 545. buzermen Ismaeliticus, s a Beszterczeiben 82. bezermen orzaga 
Ismaelita. De előkerül egy pár más forrásban is, melyek kevésbbé isme
retesek, így az előbbiekkel egyidejű (1420-i), de máskülönben sajnos 
velük nem egyező pozsonyi latin-német szójegyzékben 2509. «Saducei 
bessir menge». S még érdekesebb, a mit a szójegyzék kiadója, Schröer, 
említ (a pozs. reálist 1759-i értesítőjében 62,): «Dies ist dasselbe wort 
und vieüeicht die richtige lesart [?] für das von Pfeiffer in Frommanns 
zeitschrift Die deutschen Mundarten II. 308 angeführte altkölnische: 
Bessermeine m. nom. pr. machinet dar de bessermeinen an gelovent 
[glauben], de Bessermeine gelovent noch an in . . . Bessermenge wáre 
etwa die gemeinde derjenigen, die sich für besser haltén ? Möglich, dass 
es nur eine umdeutschung eines fremden namens ist. Böszörmény, name 
der hauptstadt der hajdukenstádte, soll auch ein stammname sein.» 
Világos, hogy Bessermeine, Bessermenge evvel a böszörménynyel azonos ; 
machinet a Schröer idézetében nyilván Mahomet, «kiben a böszörmé
nyek hisznek*. SIMONYI ZSIGMOND. 



Német kolcsönszót 

A milyen örvendetes nyelvtudományi irodalmunknak újabb 
föllendülése s nyelvészeinknek a nyelvtudomány minden ágára 
kiterjedő munkássága, ép oly kevéssé érthető, miért hever nálunk 
parlagon a germán nyelveknek a mi szókincsünk szempontjából 
való vizsgálata, átkutatása s egy szóval tanulmányozása. Nemcsak 
nyelvészetünk, hanem a művelődéstörténet szempontjából is oly 
nevezetes dolog a magyar nyelvnek a némettel való érintkezése, 
hogy buvárlását egyáltalában nem volna szabad elhanyagolnunk. 
A szlávság, mint ezt ma'már mindenki tudja, rendkívül nagy hatás
sal volt reánk s az e nyelvterületről szókészletünkbe jutott anyag 
összegyűjtésétől fölmentett bennünket a Miklosich alapvető mun
kássága ; de kétségtelen, hogy az ófelnémet és középfelnémet nyelv 
szintén nagyban gazdagította szótárunkat s művelődésünkre is 
határozottan éles befolyást gyakorolt. 

Ez a fontos körülmény indított engem arra, hogy az ó- és 
középfelnémet nyelvet külön tanulmányozzam. Tudvalevő, hogy a 
német nyelv ófelnémet korszaka a 600—1100 évek közé, a közép
felnémeté pedig az 1100—1500 évek közé esik; a mi ez utóbbi éven 
innen van, az már az újfelnémet kor. Eleinte különösen a helynevek 
eredete érdekelt s e részben való tapogatódzásaim eredményét 
A honfoglalás története czímű munkámban kísértem meg értékesí
teni. Azután az ösműveltség terén próbáltam meg kutatni s így 
akadtam rá néhány ősi fogalmunk eredetére (pl. bilochus, lidércz, 
tót, tündér stb.) 

Természetesen ez az én összeállításom sem teljességre, sem 
csalhatatlanságra számot nem tarthat. Inkább is az a czélja, hogy 
nyelvtudományunk figyelmét az ónémet kölcsönzésekre irányítsa 
s esetleg ösztönt adjon új, alaposabb kutatásra. 

Eljárásomra nézve még csak azt jegyzem meg, hogy Schade 
Oszkárnak Altdeutsches Wörterbuch czímű s 1872—1882. Halléban 
megjelent szókönyvének második kiadását néztem át s szedegettem 
ki belőle a magyarral alakra és jelentésre egyező szókat. Ha aztán 
egyik vagy másik szóhasonlításom nem állja ki a sarat, a helyreiga-
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zításokat nemcsak én, hanem a magyar nyelvtudomány is köszö
nettel fogadja. *) 

bilochus. Ofn. biloh, piloh; kfn. bloch, clausura, Verschluss ; 
Bloch, Block. Ez utóbbi Ballagi szerint 1. tuskó, törzsök; 2. deres,, 
kaloda. 

bonta. Kfn. bűnt, kain. bont, schwarz od. weiss gefleckt, ge-
streift; gefleckt^scháckig. Sch. szerint a lat. punctus. 

borosta. Ofn. burst, porst, burstá, kfn. borst, porst és borste, 
séta, Borste, jaculum. 

bükk. Kfn. buoche, fagus, Buche; Miki. a szl. kölcsönzések 
közé sorozza, de a ném. eredetet ő is megengedi: «Büche neben 
Buche.)) 

csap. Ofn. zapho, kfn. zaphe, zapfe, duciculus, duciculum, 
duciolus, ducillus, Zapfen. Miki. az újszl. cep szót állítja ellenébe.. 

csiger. Ofn. ós kfn. ziger, ciger, die festere aus dem geronne-
nen Molken ausgeschiedene Masse, Quark, Topfen. 

csődör. Óin. zeitari, zeller, kfn. zéíter, kn. z'élder, Pferd das 
im Pass od. Schritt geht, ambulator, equus trutinans, gradarius 
palefredus (vö. a czéder, czöder mellékalakokat NySz). 

csűr. Kfn. schiure, Scheuer, Scheune. Sch. a m. szót is meg
említi csúr (tschűr) alakban. 

czégér. Kfn. zeigaere, zeiger, Zeiger, Anzeiger, Anweiser,. 
Vorzeiger, Signal. 

czél. Ofn. és kfn. zil, Ziel, Termin etc. 
czendely. Kfn. zinddl, zendal, zéndel, Seidenstoff, eine Art 

Taffet. Középk. lat. cendalum, sindalum. 
czérna. Az újn. Zwirn. Ahlquist, Kulturwörter 83. 
czímer. Kfn. zimere, zimbre, zimber, Ziemer: Eückenstück des 

Hirsches oder Eehes, Zeugungsglied des Hirsches. Középk. lat.. 
cimerium, cimeria, fr. cimier, ol. sp. port. cima, Gipfel. 

czin. Ofn. és kfn. zin, Zinn, stannum. 
czof. Ofn. zoph, zopf, kfn. és kn. zop, Zopf, Haarflechte. 

*) B ö v i d í t é s e k : alrajn., alsórajnai. — ang., angol. — angsz. 
angolsz., angolszász. — baj., bajor. — bes., besonders. — bret., breton. — 
fr., franczia. — gör., görög. — kain., középalnémet. — kfn., középfelné
met. — kn., középnémet. — köz., középk., középkori. — l., lat., latin. — 
lengy., lengyel. — litv., litván. — m., magyar. — Miki., Miklosicb. — 
milan., milanói. — moden., modenai. — ném., német. —• óaln., óalnémet. — 
od., oder. — desz., óészaknémet. — ófn., ófelnémet. —• dfr., ófríz. — ókfn., 
óközépfelnémet. — ol., olasz. — ósz., ószász. — ószl., ószláv. — port., por
tugál. — prov., provencal. — Sch., Scbade. — sp., spanyol. — szl., szláv. — 
u., und. — újain., újalnómet. — újfn., újfelnómet. — újn., újnómet. — 
újnalf., újnémetalföldi. — újszl., líjszláv. — v., von. — v. ö., vesd össze.— 
vei., velenezei. — zus., zusammen. 
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czövek. Kfn. zwéc, Nagel, kurzer Pflock, Bolzen, Nagel inmit-
ten der Schiessscheibe. 

czukoiy Kfn. zucker. Középk. 1. zncara, zucura stb. 
drót. Ófn. és kfn. drát, Draht. 
dud (pl. Dud- Vág). Ofn. dód, tót, kfn. tót, ósz. dód, mortuus, 

tot, gestorben, getődtet. 
ejtel. Achtel, nyolczad. 
eke. Késő kfn. ege, crates, Egge. 
érez. Kfn. erize, eriz, erze, arze, Erz. Ahlqvist, Kulturwör-

ter 69. 
erkély. Kfn. arkér, arkér, erkér, Erker, über die Vorderseite 

einer Mauer, auch der Burgmauer, tretender Ausbau. A középk. lat. 
arcom. 

eszterág. Ofn. storah, storach, kfn. storch, stork, storke, Storch, 
ciconia. Miki. szerint az ószl. stnk'b. 

fáklya. Ofn. fachola, fachala, faccala, kfn. vachel, vackel, 
ósz. jacla, fakla, Fackel. A íat. facula. 

fejér? Ósz. fagar, schön, heiter; ófn. fagar,fager, pulcher, 
speciosus. Daraus ungr. fejér, weiss — jegyzi meg Sch. Angolsz. 
fágr, ang. fair. 

fertály. Ofn. fiorteil, kfn. vierteil, Viertel. 
ficzkó. Kfn. (a 13. századtól kezdve Elzászban, Svájczban, 

Ausztriában, Tirolban) jieg, unbándiger, ungeschlachter, dabei 
schlauer Kerl. 

firhang. Kfn. vürhanc, kn. vorhanc, Vorhang. 
fogoly; Ofn. fogai, fogd, kfn. vogel, Vogel. 
font. Ofn. phiint, funt, kfn. phunt, pfunt, Pfund, ein Gewicht, 

ein Geldmass. A lat. pondus. 
föld. Óm.féld, ófn. féld, kfn. vélt, campus, Féld, freies flaches 

unbewaldetes Land, betriebener beweideter bebauter Boden in der 
Náhe menschlicher Ansiedelungen stb. V. ö. Ahlqvist, Kulturwör-
ter 26. 

fölöstök., Újn. Frühstück. 
frigy. Ófn. frida, fridu, frido, frithu, fridhu, kfn. vride, 

Friede, Sicherheit, Schutz, Busse für Friedensbruch, Einfriedigung 
etc. [Bégente a magyarban fegyverszünetet is jelentett, 1. NySz.] 

friss. Kfn. vrisch, kn. virsch, frisch, unverdorben, neu, jung, 
kráftig, belebt^munter. 

fukar. Ófn. wuochar, wuachar, kfn. wuocher, kn. wűcher, 
Ertrag des Bodens, Frucht, Zuwachs, Gewinn, Gewinn von ausge-
liehenem Gelde, Wucher. 

fullajtár. Az újn. Vorreiter. 
füge. Ófn. és ósz. figá, kfn. vige, Feige. 
gar (pl. nagy garral) ? Ófn. garo, caro, karó, kfn. gare, gar, 

béreit gemacht, gerüstet, béreit. 
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gélét. Kfn. gleti, Glátte. Innen fr. glette, Silberglátte. 
gléda. Az újfn. Glied-hől. 
goront. Az újn. Grundbői. 
gösztöly. NySz.? Ófn. gastelli, gistelli, gestelle, kfn. gestelle, 

Lage, Gestell etc. 
gró. NySz. Ófn. grá, crd, kfn. grd, gráw, grö, gröw, grau. 
gróf. Ófn. gráfjo, grám stb. kfn. gráve, preeses, tribunus, 

procurator, kön. Gerichtsvorsitzer, hoher richterlicher Beamter, 
«omes, Gráf. 

hajtmány. NySz. Az újn. Hauptmann. 
harang. Óész. hrang, Lárm, hringja láuten. [Vö. angsz. hrin-

gan, ang. ring ,harangoz'.] 
hárfa. Ofn. harphá, hárfa, kfn. harphe, herpfe, Harfe. 
házsárt, 1. NySz. Kfn. hasehart, hashart, eigtl. der geringere 

Wurf beim Würfelspiel, ein Würfelspiel, Unglück. Fr. hasard, ol. 
•azzardo-ból, melyeknek eredetije az arab jasara, görgetni. 

henger. Kfn. henker, Henker. 
herczeg. Ófn. herizogo, kfn. herzoge, Heerführer, Herzog. 

Ahlqvist, Kulturwörtcr 234. 
fyódol. Ófn. hold, kfn. holt, geneigt, günstig, gnádig, ergeben, 

treu. Ófn. holdo, holdé, Freund, Geliebte, Dienstmann, Lehensmann. 
[Vö. a régibb m. holdol, holdul alakot NySz.] 

hunczfut. Az újn. Hundsfott. 
hurczol ? Kfn. hürzen, jagen, hetzen. 
irha. Ófn. irah, iroh, ireh, kfn. heh, ér eh, Bock, Ledér davon,* 

weissgegerbtes Ledér überhaupt. Miki. e szónkra az újszl. irha 
alakot idézi. JJ. Tagányi, Századok 1893. 326. 

islóg. Ófn. slaga, sclaga, kfn. slagé, Hammer, malleus, Schlag, 
ictus stb. [Yö.,slógos NySzl] 

ispót. Óaln. spado, újain, spade, újfn. spad, sarculum, ra-
strurn, Hacke. 

istálló. Kfn. Mai, Stall, Ort, Raum, Stelle; ebből olasz stallo. 
A m. szó inkább olasz kölcsönvételnek látszik. Különben helynevek
ben Al-Istál, Fel-Istál (Csallóköz). 

istáp. Ófn. stáb, stap, kfn. stap, Stáb, virga, baculus. A etap 
ezó megvan a szerbben is; Miki. ezzel egyezteti a m. szót. 

istráng. Ófn. strang, strane, kfn. stranc, Strick, Strang, Seil, 
Gurt. 

kaczér. Kfn. (XIII. száz.) ketzer, kátzer, Ketzer, Irrgláubiger, 
Sodomit. A középk. lat. catharns ból (gör. xocö-apó?, tiszta). 

kalmár. Ófn. krámari, kfn. krámaere, krámer, kraemer, 
Krámer, der Waaren feil hált, institor, tabernarius. 

kályha. Ofn. chachala, ókfn. chachde, kfn. kachel, irdenes 
Geschirr, cacabus, testeüa, később a kfn-ben Ofenkachel is. [Vö. 
kaholy Tsz.] 

NYELVTUD, BÖZLKMKNSEK. XXIV. 22 
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kamara. Ofn. camara, kamara, kfn. kamere, kamer, conclave>. 
cella, vestibulum, Kammer, Schlafgemach. A lat. camara. Megvan 
az újszl.-ban is (komora) s Miki. ezzel egyezteti. 

kanna, kanta. Ofn. óhanná és canneta, chanta, kfn. kanne és 
kanté, kanne. 

káplán. Kfn. capellán, caplán, Kaplan; lat.: capellanus. 
, kar (chorus). Ofn. chór, kfn. chör, kor, Chof, Abteilung,. 
Schar: der Engel, der Musen, der (singenden) Geistlichen in der 
Kirche, Chorgesang. A lat. chorus. 

karám. Ofn. crám, kfn. krám, Zeit, zeltartige Bude, Markt-
búde. / , 

karczol. Ofn. chrazzön, chrazón, crazön, kfn. crazen, kratzen,. 
kratzen. A középk. lat. charaxare, caraxare, ritzen, kratzen, schrei-
ben igéből. [Vöv kráczol NySz.] 
Áo kastély. Ósz. castél, ófn. kast él, kfn. kastél, befestigter Ort,. 
Burg, KastelL A lat. castellum. 

kert. Ofn. gart, cárt, chorus, Kreis; ósz. gard, Umzáumung, 
Wohnung; angsz. geard, ang. yard, Umfriedigung, Garten, Woh-
nung. V. ö. Ahlqvist, Kulturwörter 123. 

kóstol. Osz. coston, ófn. costőn, chostón kfn. kosten, prüfenr 
untersuchen, temptare, wahrnehmen, merken. 

köböl. Kfn. kubel, :kübel, Kübel; középk. lat. cupellus, cupella, 
cubela; deminitivum a cupa, cuba szóból. Megvan az ószl.-ban is-
k'bbl'b s Miki. ehhez hasonlítja. 

krecz NySz. Kfn. kretze, Krátze, prurigo; AbfaM v. bearbei-
teten Metalle. 

hrumpér, krumpli. Az újn. Grundbirn szóból. 
kufár. Ófn. choufári, choufári, chaufari, institor, Krámer,. 

Hándler. 
' .••: kugli Kfn. kugele, újn. Kugel. 

kurta. Ofn. kürt, churt és kurz, churz, kfn. kurz, kurz, A laL 
curtus, 

kurucz. Ófn. crűci, Jerűzi, kfn. kriuze, kriuz, kn. krűce, krűz, 
Kreuz, Bild des Kreuzes, auch auf dem Gewande der Kámpfer 
gegen Ungláubige. 

lat. Kín. J,ót, giessbares Metall, Metallgewicht. 
leczke. Ófn léctjá, léczjá, léczéá, léctzá, léczá, és lékzá is ; 

kfn. lécze, léccé, létze, Vorlesung eines Abschnittes aus der Bibel in 
der Kirche, Leseabschnitt, biblischer Lesetext, Lection in der 
Schule. , v I 

. w létra. Ófn. hleitar, hleitra, leitera, leitra; kfn. leiter, Leiter,. 
Treppe. . 

lőre. Ófn. lűrá, Varrá, kfn. lűre, Nachwein,. Wein aus den 
Trestern, Tresterwein, Wassermost. A hasonlójeL. lat. lóra, lorea. 
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lyuk. Ófn. loh, loch, kfn. loch Verschluss, Versteck, Höle, 
Loch, Óffnung. Gróth luks. • •' 

márvány. Ófn. marmul, murmul, kfn. marmel, Marmor. A m. 
szó ősi alakja alighanem *márvály, s ez a bajor marwel-Te mutat. 
[L. Szarvas Nyr. VI. 440.] 

mécz NySz. 0- és kfn. méz, Mass womit gemessen wird, bes. 
für Flüssigkeiten. 

mente. Ófn. mantellin, kfn. mantelin, mentelin, Mantel. 
mese? Kfn. masche, Masche, macula retis, rete. A Nyelvtört. 

Szótár szerint:, mesét fejtem, mesét oldani. V. ö. találós mese. 
mester. Ófn. meistar, kfn. meister, ósz., kn. mester, Meister, 

Lehrer, magister, prseeeptor; Werkmeister, opifex, Künstler, arti-
fex, fabricatqr, compositor; Miki. az újszl. mester alakkal egyezteti. 

méz? Ófn. métu, médo, kfn, méte, mét, Met, mulsum. Középk. 
lat. medo, medus, meda és mezium is, ebből ófr. miez, mies. 

millér. Kfn. műér, később meiler, Holzstoss des Köhlers 
woraús er die Kohlén gewinnt, Meiler. 

mozsár. Ófn. mortári [morgári], morsári, morsáre, kfn. mor-
saere, morser, Mörser, Mörsel. A lat. mortárium. Az újszl.-ban is 
mo£ar; Miki. ezzel egyezteti a m. alakot. 

mormol. Ofn. murmurón, murmulön, kfn. murmulen, murme-
len, murmeln, murmeln, munkeln, flüstern, murren, unwillig sich 
aussern. A lat. murmuráre. Hihetőleg a germ.-ból vették a csehek 
is a mrmlati igét, melylyel Miki. a m. mormol szót egyezteti. 

orgona. Ófn. organá, orginci, kfn. orgene, orgen, Orgel. A lat. 
orgánum, gör. opyavov.. v'.• 

ort (székely szó). Ó- és kfn. ort, Teil, Stück. 
ostrom. Ófn. sturm, kfn. sturm, mc>tus, agitatiö, strepitus, 

Larm, Kampf, Berennung bei Kampfe. Ósz. storm, óész. stormr; 
innen olasz storfmo. 

pánczél. Ón. panzier, panzir, panzer, banzier, Panzer. Középk. 
lat. panceriq, ol. panziéra, Bauchharnisch. 

pánt. Ófn. bánt, pánt, bánd, kfn. bánt, Bánd, Fessel, Verband. 
párt: Kfn. part, parte, Teil, Anteil, Abteilung, Partei. A fr. 

part, lat. pars, szóból. \ 
példa. Ófn. piladi, pilidi, bilidi, bilede, bilde; kfn. bilde, 

Bild, Gestaltung, Gestalt; Werk der bildenden Kunst; Vorbild, 
Beispiel. 

pelengér. Kfn. pranger, Zwangsbehálter zur Schaustellung 
der Verbrecher^Schandpfahl. 

pendely. Ófn. bentil, pentil, bendil, bendel, kfn. bendel, Binde, 
Bánd, Verbaüd. . a ;. 

pillér. Ófn. piliri, pfüari, kfn. philaere, pfiler, Pfeiler. A köz. 
lat. pilárius-ből. 

pint. Ófríz. pint, angsz. pynt, ang. pint, kain. pinté, éaln. 
22* 
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pint, ein Flüssigkeitsmass, Kanne, Nösel. A köz. lat. pinta. Az újszl. 
pint, melylyel Miki. a m. alakot összeveti, ép úgy germ. kölcsönzés, 
mint a m. szó. 

pinty? Ófn. finco, vinco, kfn. vinke, Finke. Bret. pint, fr. 
pingon. Cseh penkava; Miki. szerint: p für /spricht für Entleh-
nung des ursprünglich deutschen Wortes aus dem Slav. 

pléh. Ófn. Méh, pléh, pléch, bléch; kfn. bléch, plattes dünnes 
festés Stückchen, meist Metallbláttchen, braetea, lamina. 

pohár. Ófn. péchari, péchare, kfn. pécher, béchaere, becher, 
Becher. A középk. lat. baccar, baccarius; ol. bicchiere, pecchero, oláh 
péhar. Az újszl. pehar alakkal egyezteti Miki. 

polgár. Ófn. burgári, kfn. burgaere, Bewohner einer befestig-
ten Stadt. 

pont. Kfn. punct, punt, Punct, Mittelpunct, Stück, Teil eines 
Ganzén, Zeitpunkt. A lat. punctum. 

porkoláb. Ófn. burggrávo, purkrávo, kfn. burcgráve, Burggraf, 
Stadtrichter, príetor, praefectus. Miki. e szónak magy.-szl. porkoláb 
alakjára hivatkozik. 

prém. Kfn. brém, Verbrámung, Einfassung. Miki. szerint a 
cseh prém; de elismeri, hogy ez is ném. kölcsönvétel. 

puttony. Ófn. butin, putin, kfn. buten, büten, bütten, büte, 
bűtte, Butte, Bütte, cupa. 01. bottina. A köz. lat. buta. 

rajsz, rajz. Ó- ós kfn. m j , Linie, linea, nóta; geritzte 
Schramme, auch Biss, Bruch. 

rajtár. NySz. Ujn. reiter. 
ráma. Ófn. ráma, kfn. rame, ram, Stütze, Gestell, Kahm zum 

Weben, Wirken, Sticken. 
ráncz. Ófn. runzá, kfn. runze, ruga, Bunzel, Hautfalte. 
rét. Ófn. hriot, riot, réod, riet, ried, kfn. riet, carex, Schilfrohr, 

Sumpfgras, Eietgras; carectum, mit Sumpfgras bewachsener Grund, 
Ort mit Rietgras. 

retek. Ófn. rátich, kfn. raetich, retich, Bettich, rafanus. Miki. 
szerint az újszl. retkev, retkva. 

rokka. Ófn. rocco, roccho, kfn. rocké, Bocken, colus. Innen az 
ol. rocca is. 

rostély f Ófn. rosta, rost, kfn. róste, Rost, craticula, sartago, 
Böstpfanne, Scheiterhaufen, brennende Glut.*) 

ruha. Kfn. rűhe, riuhe, kn. ruch, Bauheit (des Weges) ; 
Bauchheit, Behaartheit; rauches Feli, Pelzwerk, Bauchwerk. Miki. 
szerint az ószl. ruha is Kleid. 

sáf. Kfn. schaf, Schaff, Schaffel, Bottich, Holzgefáss für Flüs-
sigkeiten; e. Geitreidemass, Scheffel; Boot, Nachen. 

*) Sch. hivatkozik az oláh rosteiu alakra s ezt az ol. rosta-val egyez
teti ; ez azonban tévedés, mert az oláh szó a magy.-ból vett kölcsönzés. 
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sáfár. Ofn. scafári, scafáre, kfn. schaffaere, schafer, Schöp-
fer, Bildner; a kfn.-ben Hausmeister, Verwalter, Schaffner. 

saffel. Ofn. scaphil, scejil, kfn. scheffel, Scheffel, ein Getreide-
mass. 

sáfrán. Kfn. safran, safran, Safran, ein Zwiebelgewáchs, 
crocus; fr. safran, ol. zaferáno. Az arab és perzsa sa' farán. 

sarcz. Kfn. schaz, schatz, kleineres od. grösseres Geldstück, 
Geldsumme, Gewinn, Vermögen, Beichtum, Schatz; Auflage, Steuer, 
census. 

sátán. Kfn. satan, sátán, Satan. 
selejt. Ofn. és kfn. sléht, eben, gerade, glatt, richtig, ruhig, 

freundlich. Az újfn.-ben: gémein, niedrig, ordinár, nicht brav 
u. gut. 

selyma. Ofn. scalmo, schelmo, kfn. schalme, schelme, schelm, 
Schelm, Schuft, Verführer. 

sín. Kfn. schine, schin, Schiene, Eöhre. 
sintér. Kfn. schinder, Schinder, der totem Viehe die Haut 

abzieht. 
sódar. Kfn. schulter., schulder, Schulter, humerus, scapula 

spadula; Schulterstück bes. vom geráucherten Schweine. 
sógor. Kfn. swáger, Schwager, Schwestermann. 
soltész. Ofn. sculdheigo, sculthaigeo, kfn. schultheige, kn. 

scholthei^e, der Verpflichtungen od. Leistungen befiehlt, Schuld-
heiss, tribunus, praefectus, procurator. 

sólya. Ofn. sola, kfn. sole, sol, Sohle. A lat. solea, Sohle. 
somolyog. Kfn. smollen, subridere, lácheln; baj, schmollen, 

lácheln, sich bei Tisch zieren, das Mául hangén. [Ang. smile.] 
sonka. Ofn. scincá, scingá, schincá, schinchá, scincho, kfn. 

schinke, tibia, Beinröhre; crus, Schenkel. Ebből ol. scineo, moden. 
vei. schinco, milan. schinca, Schienbein. Ófriz skunka, schonk, 
újfríz schonck, ész.-fríz skonk, aln. schunke, Bein, Schenkel. 

spék. Ofn. spéc, spek, kfn. spéc, Speck, lardum. 
spicz NySz. Kfn. spiz, spitz, Spitze. 
szablya. Késő kfn. (15. száz.) sabel, Sábel. 01. sciabla, vei. 

sabala, sp. sable, fr. sabre mellett Sch. a m. szót is felemlíti. Orosz 
sáblja, szerb sablja, cseh savle, lengy. szablo stb. Miki. a m. alakot 
csakugyan szl.-val egyezteti. 

szárad? Ofn. sőrén, verdorren, verwelken, kn. és aln. sor, 
dürr, trocken, saftlos; angsz. seár trocken, seárjan, siccare, ares-
cere; góth saurs, trocken, sauran, trocken werden. 

szekrény. Ofn. scrini, scrine, kfn. schrín, Schrein, Schrank, 
Kasten, Lade etc. A lat. scrínium, Schrank, Kasten, Bücherschrank. 
Ebből való az ószl. skrinija is, melylyel Miki. szónkat összeveti. 

szent. Kfn. sancte, sante, sant, sente, sent, der heilige, die hei-
lige; a lat. sanctus-, sancta-ból. Miki. szerint ószl. sveti*. 
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- . táncz. Kfn. tanz, Tanz. 
tárcsa. Kfn. tartsche, tarsche, tarze, eine Art Schild. Az újszl. 

tárca Mikl.-nál szintén kín. kölcsönvétel. 
táska. Ofn. táska, tasca, tascha, kf. tasche, tesche. Ebből az 

olasz tasca. Megvan az újszl.-ban is ; Miki. ezzel veti össze. 
tégely, tehely. 0- és kfn. tégel, Tiegel. 
Unta. Ofn. tinctá, dinctá, kfn. tincte, tinte, atramentum, 

Tinte. A köz. lat. tincta. 
tenyér. Ófn. ténar, kfn. téner, flache Hand. A kölcsönzésre 

maga Schvis utal. 
tót. Ofn. diót, thiot, kfn. d;et; Volk, Haufe, Menge. ósz. thioda, 

góth. thiuda, ,Volk. Litv. tauta, Land, lett tauta, Volk, Nation. 
törköly. Ofn. torcul, torcula, torcule, kfn. torkele, torkel, Kelter, 

Presse, tprcular. 
tréfál. Ofn. tréfán, tréphan, kfn. tréffer, treffen, berühren, das 

Ziel erreichen. 
tuba. Ofn. túbá, tűpá, dűbá, kfn. tűbe, toube, Taube. 
turf a. Ofn. zurba, zurf, cespes, terra avulsa, ausgeschnittenes 

od. ausgestochenes Erd. od. Basenstück. Óész. torfa, Torfscholle. 
tündér? Ofn. donar, thonar, tonner; kfn. tunder, németalf. 

dunder, ang. thunder, dán dunder, Donner, Name eines heidnischen 
Gottes, des Donnergottes. 

vándorol. Kfn. wandern, wandern, gehen. 
verfely. Kín. würfel, kn. wurfel, xvorfel, Würfel, tessera. 
viccz. Újn. witz. (Ofn. ívizí, wizze, kfn. wizze, witze, Wissen, 

Einsicht, Verstand, Weissheit.) 
zuppon, szuppon. Bajor suppen, Brühe, Suppe. 
zsák. Ofn. sac, sag, kfn. sac, sag, sack, Sack, sackförmiger 

Beutel, Tasche, Netz. A lat. saccus, gör. aáv.Y.OQ. 
zsákmány. Kfn. sackman, Trossknecht, der das Gepáck führt; 

s. machen, plündern. 
zsámoly. Kfn. schamel, schámel, schemel, Schemel, Fussbank. 
zsémb, sémb. Ofn. scimph, kfn. schimpf, schimf, kn. schemph, 

schimp, Kurzweil, Scherz, Spass; Spott. 
zsemlye. Ofn. simila, simala, simela, sémala, kfn. simele, 

sémele, sémel, feines Weizenmehl, Brot davon, Weissbrot, Semmel. 
Lat. simila, Weizenmehl. [Vö. simila, similago: zemle, egy 1420-i 
pozsonyi szójegyzékben, Pozs. reál. értés. 1859.] 

zsindely., Kfn. schindel, imbrex, laterculus, tegula, teges. 
zsinór. 0- és kfn. snuor, Schnur, filum, lineolus, Seil. 
zsold. Kfn. solt, Sold, Lohn für Dienstleistungen, Unterstü-

tzung, Geschenk. A lat. solidus, középk. lat. soldum. 
zsufa. Ofn. sűf sauf, kfn. süf, Brühe mit Schnitten oder 

Brocken, Suppe. Ebből sp., port., prov. sopa, fr. soupe, Brühe m. 
Schnitten, eingetunkte Schnitte. 
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zsúp. Ófn. scoub. scoup, kfn. scoup, Strohbund, Schilfbund zu 
IHütten, zum Decken von Háusern , zum Feuern, als FackeL Stroh-
•wisch als Zeichen (des Weinschanks u. a.). Dr. BOROVSZKY SAMU. 

A finn tanulmányok fontosságáról.") A finn nyelv és irodalom 
mint «részletszak . . . egy egyetemünkön máris képviselt nagyobb ter
jedelmű nyelvészeti szakban, úgymint az [urál-]altaji nyelvcsaláddal fog
lalkozó különnyomozó és hasonlító nyelvészet körében annyira fontos, 
hogy annak tüzetesb külön mívelése az egészre nézve csak üdvös hatás
sal lehet, s így tudományos tekintetben fölötte kívánatos. Az [urál-]altaji 
nyelvcsaládban, a melynek mindenoldalú tanulmányozása magának a 
magyar nyelvészetnek érdekénél fogva tartozó kötelességünk, főleg válto-
-zatos fejlődésénél fogva nyelvészetileg legérdekesebb ág az ugor nyelvek 
csoportja, s ennek tanulmánya közvetetlen fontossággal bír a magyar 
nyelv eredetének és fejlődésének kinyomozására nézve . . . Az ugor 
nyelvág tanulmányában pedig mindig első alapvetés fog maradni a finn 
nyelv és dialektusainak tanulmánya, tekintve nem csak e nyelvnek alaki 
előnyeit a többi fölött, hanem jelesen azon körülményt is, hogy a finn 
nyelvnek — ugyancsak a finn népnek tudományos közvetítésén át, meg 
egy meglehetős irodalom útján — sokkal tökéletesebb ismeretéhez fór
hetünk, mint bármely más e csoportbeli nyelvnek. Ennélfogva a finn 
nyelv —• nem is mint a nyelvhasonlítás kiváló objectuma, hanem csak 
magában véve — a kezdő magyar nyelvésznek igen alkalmas gyakorlat
tárgyul szolgál a nyelvészi képesség fejlesztésére, — a mely szempontból 
is az újabb tanárvizsgálati szabályzat a magyar nyelvészet jelöltjeitől 
megkívánja a finn nyelvnek bizonyos fokú ismeretét. 

Másrészről azonban a finn nyelv m i n t i r o d a l m i n y e l v és 
maga a finn irodalom a m a g y a r n y e l v é s i r o d a l o m s z e m 
p o n t j á b ó l is sok érdekes tanulmányra szolgáltat anyagot. A magya
ron kívül valamennyi altáji népek közül csak a finn nép az, mely az 
•európai kultúrán belül állva tudományt és művészetet mivel s nemzeti 
nyelven való irodalmat szerez. Ennek nyelvében szemléljük az európai 
kultúrnyelvekkel való megmérkőzést és küzdelmet, csak úgy mint a 
magyar irodalmi nyelvben, a minek hasonlító megfigyelése sokféle tanul ' 
ságot is nyújt. E mellett tudva van, hogy a finneknek van nagybecsű 
n é p k ö l t é s z e t ü k is, mely az irodalmi tanulmányt, magyar részről 
is, méltán fölkeltheti. — S végre még megemlíthetjük, hogy az újabb 
finn irodalomban élénk figyelem mutatkozik a magyar irodalom iránt, s 
hogy egyik szakját, a nyelvtudományit, tartalmánál fogva sem hagyhatja 
a magyar nyelvész figyelmen kívül.» BTJDENZ JÓZSEF. 

*) Érdekesnek tartjuk közölni ezt a fejtegetést, mely Budenz József
nek egy egyetemi véleményes jelentésében fordult elő a nyolczvanas évek 
elején, mikor Szinnyei Józsefet képesítették a finn nyelv és irodalom elő
adására. Elmemozdító tartalmán kívül e fejtegetést az is érdekessé teszi, 
hogy világosan mutatja, milyen széles látóköre s milyen mély fölfogása 
volt boldogult mesterünknek. A szerk, | 



Ösvallásunk egy-két „nyelvi emléke". 
ii. 

Az , ember ' szó. 

Az «ember» név Munkácsi szerint ösvallásunknak szintén egyik 
becses ereklyéje. ,Az ember neve, írja (Ethnographia IV. évf. 51—52.) 
a vogulban élém-yjílés (déli vog. ilm-kháls), mely kifejezés szó sze
rint azt jelenti: «a levegő halandóján egyezőleg a Kalevala mythi-
kus felfogásával, mely szerint az ősember, Váinámöinen a levegő 
tündérétől, Ilmatartól született. Első pillanatra feltűnik, úgy mond, 
hogy a magy. em-ber előrésze szabályos mása a vogul elém yalés 
előrészének, azaz nem más, mint a vogul elém, ilm, osztj. jelem? 
finn Urna, lapp alme, zürj. jen, votj. in «levegő, ég, időjárása meg
felelője.' 

,Hogy e mellett, folytatja tovább, mi legyen a ber utórész, 
azt hiszem eldönti azon tény, hogy a némber azaz nő-ember (mint 
jámbor=jó-ember) szó a Bécsi és Müncheni codexekben következete
sen némberj-nek írva (pl. monda ő annanac: Nemberi, yme te fiad |f 
ferfiat és nemberjet, zomzédsag-beli nemberiec égbe eruendeznéc 
uala vele. NySzót.), miből világosan (!) felismerszik, hogy az csak 
a férj régibb *pérj (v. ö. cserem, pü-erge «férfi») hasonult kezdő 
mássalhangzós alakja, kférj-nek a régibb nyelvben s ma is vidé
kenként «feleség, asszony» értelme is van, miből kitetszik, hogy 
eredetibb jelentése általánosabb, s mint ilyen alkalmas lehetett az 
«ember» fogalom jelzésére is. A magyar <(ember» ezek szerint ele
meire bontva, körülbelül ezt fejezi k i : «a levegő fiar> s a vogul 
élém-yqXés mythikus szólással hasonló tartalmú/ 

E fejtegetést kiegészíti még Munkácsinak egy régebbi véle
ménynyilvánítása, melyet a «magyar» név elemzése alkalmával 
adott közre az «ember» szóról (Ethnographia I. évf. 291.). ,Te
kintve, mondja e helyütt, hogy egyéb nyomok is felmerülnek a 
magyar é3 vogul-osztják ősi mythikus felfogás közösségére nézve 
(l.NyK. XXI. 444. 1. jegyz.), valószínűnek tartom, hogy a magyar 
emb-er szó előrészében a vogul teremtési monda hősének élém-pV 
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devegő fia)) neve lappang. Közönségesen az északi vogulban az 
«ember)> neve: elém-yqlés, azaz alevegő halandója)); e mellett az ősem
bernek élém-pi a alevegő fia» neve nyilván maradványa egy régibb 
s kevésbbé komor világnézletű kifejezésnek az «ember» fogalomra. 
A voguloknak azon felfogása, hogy az ember a levegőnek a fii, 
ismétlődik a Kalevalában is, hol Váinámöinen, az ősember Ilma-
tar-tól, a levegő tündérétől születik (I. runó). A magyar ember 
első tagja (em) pontosan megfelel a vogul elém «levegőn szónak, 
mely Budenz szerint megvan az émen, émett szók tövében is. Az 
élém-pi utórészónek az ember szónak b-je felel meg, mely az utána 
következő -er, illetőleg eri (némheri) szóval összetéve a magyar 
férj szó eredetibb *pérj (cser. pörgő) alakjának mását mutatja; v. 
Ö. a föltett szóközépi mp-mb hangváltozásra nézve: hömbölyög : 
hömpölyög, lombos: lompos.' 

Az a kérdés, tartja-e még Munkácsi ez utóbb közlöttem véle
ményét, vagy nem ? Ha tartja, akkor ellenmondásban van magával, 
mert egyszerre elém-pi -val is, meg élém-yqlés-szal is nem lehet 
rokonítani az «ember» szót. A vogulok ősvallásáról szóló újabb 
tanulmányában egyenesen hivatkozik régebbi hypothesisére, s ez. 
— úgy gondolom — nem jelent mást, mint hogy újabb föltevése 
csak kiegészítése a réginek. Mindenesetre akár elveti előbbi véle
ményét, akár nem, akár az élém-pV, akár az elém-yqlés kifejezéssel 
állítja kapcsolatba az némber» szavunkat, mythologiai magyará
zatát semmi számbajöhető erősség se támogatja s így a nyelvtudo
mány nem is fogadhatja el. 

Hogy sorra vegyük állításait, először is nem találom sehol 
azon «egyéb nyomokat)), melyek a magyar és vogul-osztják népek 
ősi myth. fölfogásának közösségére nézve már eddig fölmerültek 
volna. Kutatásomban mindössze egy ily állítólagos nyomra tudtam 
bukkanni, a nnap)) szóra, de erről már első czikkelyemben kimu
tattam, hogy származása épen nem sarkallik mythologiai alapon. 

Nagy tévedést követ el tovább Munkácsi, midőn a vogul 
teremtő hőst ősembernek állítja s nevével rokonsági kapcsolatba 
akarja hozni a «homo« fogalomnak vogul elém-yqlés és mag\ar 
«ember)) jelölőjét. Vélekedésem szerint a teremtő nősnek magasabb 
rendű lénynek kell lenni, mint az embernek, ennélfogva psycho-
logiai lehetetlenségnek tartom, hogy a nevük egyező legyen. Egyéb
ként lássuk, miről tanúskodik maga a teremtés regéje ? (Vog. népk. 
gyűjt. I. 135—160.) 

EkwaV q,jkdV qleV numél (Numi)-Tq,rém asén, Tqrém jáyen 
§ln sitpá sitin apái taratawési': «Egy öreg asszony és férj élnek. 
Numi- Tarém atya, Tqrém apó ezüstívű íves bölcsőben bocsátá őket 
fölülről alá.» Még a föld nincs megteremtve, csak az ég és a tenger 
léteznek. A szelek ide-oda hányják s vetik a két öreget. Egyszer 
csak a nőnek eljön az ideje s megszüli fiát, ki arra van hivatva, 
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hogy a teremtésben eszközlője legyen Numi-Tq,rém akaratának, 
A gyermek rövid időn felnövekszik és hét fokú ezüst lépcsőn vörös 
evetnek bőrében fölszáll Numi-Tqrém atyjához, hogy tanácsot s 
erőt nyerjen tőle «az ember korabeli világ» létrehozásához. Tarém 
buvárkacsabőrt ad neki, melynek segítségével a földet kibuktatja 
a tengerből. De ez egyre forog s megállapodni nem akar. Erre 
N.-T. ezüst gombokkal kivert övét adja neki ajándékba, mely-
lyel a mozgó földet körülkerítvén, alkalmassá teszi a meglakásra. 
Ezután felső utasításra megalkotja az embert földből és hóból; 
majd meg emlős és szárnyas állatokat teremt. Az embereknek 
étkül lehozza a halnak különféle fajtáit; megtanítja őket fegyver, 
halászó s vadászó szerek készítésére és használására. Numi-Tq,rom 
meghagyása szerint a férfit és nőt házasságba köti. Hét év multán 
megtekinti népét s látja, hogy a módfelett megszaporodott embe
riséget a föld már-már nem bírja eltartani. Azért leszállítja a 
földre XuV-qiér-t, a betegség ós halál okozóját, a ki ugyanannyi 
embert elemészt, a mennyi világra jön. «Az ember korabeli világ» 
csak most áll be igazában s az emberek boldogságban élnek rajta. 

Ehhez a regéhez nagyjában hasonlót találunk a világ terem
téséről a finn Kalevalában is. Itten Impi, az ilman tyttö: «levegő 
ég leánya 700 esztendőn át himbálózik a levegőben megterhesül-
ten a szelektől. Egyszer egy buvárkacsa térdére helyzi tojását, 
mely innen legurulván, megtörik s alsó feléből a föld, felsőből 
az égboltozat alakul. A 700 év elmultával megszüli magzatát, 
Vainamöinent, kinek a teremtésre való közreműködése majdnem 
teljesen megegyezik a vogul teremtő hős szereplésével. 

Már e rövid közlés is mutatja eléggé, hogy sem a vogul rege 
teremtő alakja, sem Váinamöinen*) nem ősember, hanem oly fen-
sőbb lény mindkettejük, kit az istenség eszközül használ fel a föld, 
ember, állatok s növények létrehozására. Születésük, viselkedésük, 
csodás dolgaik mind olyanok, hogy sokkal jobban hasonlítanak 
magukhoz az istenekhez, mint a gyarló emberi halandókhoz. 8 ez 
a főok, a mely miatt a teremtett ember neve nem lehet egyező a 
teremtőével. 

Munkácsi régebbi föltevésében épen abba a hibába esik, hogy 
a vogul teremtő alak állítólagos Blém-pV, nevével rokonítja a mi 
«emberv szavunkat, holott ez oly nagy tévedés, hogy már csupán e 
miatt sem fogadhatnók el myth. magyarázatát. 

Az elém-pV nevet Munkácsi Hunfalvy után tulajdonította a 
teremtő hősnek. H. ugyanis a vogulok hitregéit ismertetve a terem
tésre vonatkozólag ezt mondja (Vogul föld és nép 118.): ,Numi-

*) Ezt is ősembernek mondja Munkácsi, pedig általán tudva 
van róla, hogy eredetileg ,valószinüleg a világosság istene, napisten 
volt (1. Cox-Símonyi: A mythol. kézikönyve 190.) 
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Tárom nem nyúl közvetlenül a föld, ember és állatok teremtésé
hez, hanem megtanítja rá az Elem-pi-t, kit a monda rendesen 
Elem- vagy Ilem-kales-nak nevez Az elem, ilem, vagy 
elm, ilm szó levegőt, jelent mint a finn Urna; az elem/pi tehát levegő 
írja, vagy levegőben született fiú, ég fija, s az elm-kals, vagy ilm-
kals levegőben, égben született halandó . . . . . . . . (u. o. 119.) 
A mennyiben az ember a földön él, sőt földbül (és hóbul) gyúra-
tott, a teremtés mondája szerint, annyiban ő mágum, magom, azaz 
má-kum,-kom föld embere (u. o. 118.) G-yönyörü ellentét 
van tehát az elmkals és magúm közt; amaz az égben, az a földön 
vagy földből lett/ 

Hunfalvy ezzel a nyilatkozatával teremti meg az élém-pf 
elnevezést s hozzá abba a hibába cseppen, hogy mindjárt összeza-, 
varja az embernek élém-yales nevével. Az élém-yalés szó ugyanis min
dig az emberre vonatkozik és sohasem jelöli a teremtő hőst. Hun
falvy sem veszi észre, hogy a két lény közt éles külömbség van, 
tehát nevük nem lehet egyező. Nincsen továbbá semmi «gyönyörű 
ellentét* az élém-Zalés és a má-yum (= föld embere) kifejezések 
között, mert valójában mindkettő a földből s hóból gyúrt emberre 
vonatkozik. Es &zélém-yqlés-nak sem «levegőben, égben született 
halandód az etymonja, hanem, mint majd látni fogjuk, egész más. 

Fölvéve tárgyam fonalát, itt csak arra akartam rámutatni, 
hogy az élém-pi nevet Hunfalvy hozta forgalomba. Munkácsi is tőle 
örökölte a tévedést, hogy a teremtő hőst elém-pV-nak nevezi. 
Mindenesetre különös, hogy ő mint a vogul népköltés érdemes 
búvárlója s kiadója nem vette elég jókor észre, hogy ilyen névről 
a vogulok mit sem tudnak. Összevissza kutattam a vogul népköltési 
gyűjteményt, de se a teremtési regékben, se más énekekben nem 
találtam sehol. Nem tudtam sehogy eldönteni, hogyan beszélhet 
Hunfalvy oly határozottan élém-pi'-ról, mikor ilyen nevet sehol se 
találok. Simonyi Zs. közölte velem Munkácsinak élőszóbeli meg
jegyzését, mely szerint H. alighanem félreértésből faragta az élém-
pl'-t. ,A vogul föld és nép' 120. lapján ugyanis a teremtési regében 
ily kitételre akadunk: Ám — tané mán arm kumVe jémti — ám 
élempi ansém; üti kot-totitá, a melyet H. így fordít magyarra: 
«Nekem — midőn betelik az idő — nekem fiam lesz, ide hozza 
(az idő).» 

Ezen az egy helyen kerül elő az elém-pV név, de itt is csak 
nyilvánvaló félreértésből. Eeguly gyűjteményben ugyanis nem 
elém-pí', hanem alám pi van. í)e Hunfalvy, úgy látszik, könnyebb 
végét akarta fogni a dolognak s a nyilt álám-ből zárt élém-et csinált 
egyszerűen azért, mert, mint megjegyzi (120. 1. y. jegyz.) ,minden
kor elém, elm sőt ilm-kals van'. Ezt a magyarázatot ugyan nehéz 
megértenünk, de H. kocsintása világossá lesz előttünk, ha megnéz
zük az említettem kitételt a teremtési regének Munkácsi javította 
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helyes szövegében (Vog. népk. gyűjt. I. 136.), a hol ezt találjuk: 
am, ta né man q,rm yumV'e jémti, am alámpi q,nse'im. ti-ti yot-tetitd: 
«én, a mint beáll a nőt illető bizonyos idő, én ime fiat szülök. 
Ezt kiviseli.» Nincs semmi ok kételkednünk ennek a kiigazításnak 
helyességében annál is inkább, mert az alám : «ime» szó a szövegbe 
pontosan beleillik, míg az elém épen nem talál oda. Reguly álám-je 
e szerint azonos Munkácsi aZam-jével. 

Annyi tehát bizonyos, hogy élém-pV mythologiai név a vogul-
ban nem létezik, ennélfogva sem az élém-yqlés, sem az ember szót 
nem lehet vele rokonítanunk. De ha megvolna, se lehetne ezt ten
nünk, mert, a mint már említettem, teremtő és teremtett lény olyany-
nyira elütő két dolog, hogy nevük közt rokonsági kapcsolat nem 
állhat fenn. 

Az a kérdés azonban, mythologiai kifejt zés-e a «homo » fogalom
nak vogul élém-yalés jelölője ? Hunfalvy szerint (Vog. föld és nép 
288.) ,bizonyosnál bizonyosabb, hogy az elm-kals = égi halandó, 
vagy égben született halandó szónak keletkezte hitregéken alap
szik'; Munkácsi szerint pedig, az élém-yqlés kifejezés szó szerint ezt 
jelenti: «a levegő halandója» egyezőleg a Kalevala mythikus fel
fogásával, mely szerint az ősember (!), Vainamöinen a levegő tün
dérétől, Ilmatartól született.' Tehát mind a ketten mythikus szólás
nak tartják az élém-yqlés-t a nélkül azonban, hogy csak valami 
bizonyságot is tudnának felhozni állításuk igazsága mellett. 

Véleményem szerint az élém-yqlés nem lehet ősvallási elnevezés, 
mert ha az volna, akkor értelmét okvetetlen meg lehetne magya
rázni a teremtés regéjéből, holott épen ez szól ellene a myth. ere
detnek. Az ember ugyanis a vogul hitrege szerint nem a levegő 
égben születik, hanem itt lenn alkotja meg a teremtő hős földből 
ós hóból. Már pedig «a levegő halandójav értelem ezzel a cselek -
vénynyel sehogy sem egyeztethető Össze. 

De az elém szót nem is fogadhatjuk el alevegö ég» jelentésűnek 
a yqlés szál való összetételben. Nem pedig azért, mert nem találunk 
semmi psychologiai alapot arra, miért hozta volna kapcsolatba az 
ember a maga nevét a levegő éggel. Talán azért, mert a levegő 
éltének egyik föntartó eleme ? Ha ez volt az oka az élém-yalés létre
jöttének, akkor a vogulok ösműveltsége valami ideális magaslaton 
állhatott, mert az apperceptiónak erről a netovábbjáról még a mai 
müveit nyelvek sem tudnak semmit! 

Az élém-nek mindenesetre valami mást kell jelentenie. Hogy 
mi legyen ez a más, azt legalkalmasabban úgy tudhatjuk meg, ha 
utánanézünk a rokonságának. Megtaláljuk másait az ugor nyel
vek következő alakjaiban: finn Urna || észt ilm || lp. alme, elme, 
ilbme || lp. T. albme, ilmbme || zürj. jen || oszt. B. jilem, jelem || 
magy. émen, émett, (MUg. Szót. 785.). Mindeme formák a finn 
ilma-nak sarjadékai, a melynek eredeti értelme: «helle, licht, 



OSVALLÁSUNK EGY-KÉT NYELVI EMLÉKE. 349 

klarheit.* A «levegö, levegő égkor, idő, időjárás, éghajlati) jelentései 
már mind csak az előbbeni értelemnek fejleményei. Van ezeken 
kívül az ilma-nsk még egy más sajátságos értelme is, t. i. jelenti a 
teremtett dolgok összességét, a »mundus»-t. Az észt iim-nak szintén 
van «welt» jelentése (vö. ilmale torna = zur welt bringen); a lapp 
elme, ilbme meg aregio, terra» értelmű (vö. nuolgi ilbmases = er 
ging in seine gegend, nach hause). Ezen az alapon könnyen fölte
hető, hogy a többi rokon alaknak is megvan ugyanilyen, vagy leg
alább rokon jelentése. 

Már most az a kérdés, melyik illeszthető be ezen jelentések 
közül az elém-yqlés összetétel élém-jébe. A ahelle, licht, klarheitv 
nem, a <tluftraum» szinte nem, tehát csak a a welt» marad hátra, 
vagyis az élém-yalés-nak etymonja nem úevegő halandóját), hanem 
«világ (vagy szabadabban: föld) halandóján. 

Valami más alkalmasabb jelentést az élém-nek itt nem tulaj-
doníthatnnk, holott a «világ (föld) halandója*) etymon természe
tesnek, sőt igen találónak látszik az ember általános fogalmának 
kifejezésére. Még a megszülemlését és kifejlődését is könnyen 
magunk elé képezhetjük. A vogul nép ugyanis közönségesen yum 
vagy ma-yum néven nevezi az embert; de a mikor isteneiről beszól, 
hogy egyfelől mutassa alázatosságát, másfelől meg kifejezze hoz
zájuk képest g}rarló, múlékony voltát, yqlés-nskk ((halandónak)) 
mondja magát. Gondoljunk akár saját nyelvünk analógiájára; 
mikor az embert «halandó» szóval illetjük, rendesen a gyarlósága 
van eszünkben. 

A mi azután a;yaies-nak az élém-mel való összetételét illeti, 
ez hitem szerint általánosítás végett esett meg. E mellett szól a 
yum, má-yum szók hasonlósága is. Valamint ugyanis a yum név 
jobbadán csak egy emberre vonatkozik, míg a má-yum összetétel ál
talános értelmű (ezért van pl. «wcp» jelentése is!): hasonlókép a 
yqlés szó is inkább egy ember jelölésére használatos, míg az élém-
yqJés kapcsolat gyakrabban összefoglaló jelentésű. 

Arra vonatkozólag, hogy az elém-yqlés nem ősrégi, hanem 
újabb keltű összetétel, két bizonyságunk van. Az egyik az, hogy az 
élém-nek jelentése már a fejlődésnek harmadik fokát mutatja, t. i. 
az eredeti «helle, licht, klarheit» értelem előbb «luftraum»-mé, vál
tozott és csak ebből sarjadott ki a «weltr> jelentés, a melyet a 
yq.lés-sz'ál való kapcsolatban mutat. Ugyanezt bizonyítja másodszor 
az összetételnek második tagja: a yqlés szó, a mely az élém-yqlés és 
mayám (vagy csak yum) elnevezések mellett a vogulban egymagában 
is járatos a «homo» fogalom jelölésére. Ez alakjára nézve nomen 
verbale a yql (yol) igétől s «halandót» (tulajdonképpen: «holtat)» 
jelent. Már pedig ennek ayqlés-nok bizonyára meg kellett előznie az 
élem-yqlés összetételt, a melynek részét teszi; és hogy az élém-mel 
csak újabb korban kapcsolódott össze, bizonyítják a,yüm-yqls (férfi), 
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né-yqls (nő) stb. Összetételek, melyek szinte újabb időben for-
rottak össze. 

A közlöttem erősségekkel, azt hiszem, eléggé kimutattam, 
hogy az elém yalés név nem lehet mythologikus kifejezés, hanem ujabb 
keltű összetétel, a melynek etymonja nem «levegö halandóját), a mint 
Hunfalvy s utána Munkácsi is tévesen állítja, hanem «világ (föld) 
halandója». 

Ezt előre bocsátva, most már áttérhetünk Munkácsi újabb 
magyarázatának*) bonczolására, melynek lényege abban tetőződik, 
hogy a mi «ember» szavunk a vogul élém-yqlés mythikus (!) szólás
sal hasonló tartalmú; az em rész szabályos mása az élém-nek, a 
bet pedig nem más, mint a férj szó eredetibb *pérj alakjának 
változata. 

Azt előre teszszük, hogy az élém-yqlés nem ősvallási kifejezés. 
Ha tehát az <(ember»-t vele rokonítjuk, ebben se kereshetünk my
thologikus vonatkozást. 

Arra ugyan nem lehet szavunk, hogy az em alakilag is, meg 
jelentésileg is megfelelhet az élém-nek, de már alapos kifogást 
emelhetünk az ellen a bizonyítás ellen, melylyel Munkácsi az nem-
ber» szó -ber részét a férj-nek régibb m$érj alakjából származtatja; 
,Hogy mi legyen, úgymond, a -ber utórész, azt hiszem, eldönti 
azon tény, hogy a némber, azaz nő-ember szó a Bécsi és Müncheni 
codexekben következetesen némberj-nek van írva, miből világosan 
(!) felismerszik, hogy az csak a férj régebb *pérj (v. ö. cserem. 
pü-erge- «férfi») hasonult kezdő mássalhangzós alakja.' 

Ugyan hát mit dönthet el a némberj alak ? Legfölebb azt, 
hogy az a ember» szónak is (a mely a némber-nek is alkotó része) 
ember1) az eredetibb formája. Ez pedig semmivel se bizonyít többet 
Munkácsi, mint Budenz hypothezise mellett. B. tudnivaló így 
elemzi az ember-t (MUSzót. 782.): enb, eneb (ene = f. ena, mord. E» 
ine, lp. adná, vog. == jani magnus, rhultus) — er (cser. erge, f. yrká, 
ylka, lp. irke, irge,alge «űú, legény, vőlegény; férfi») = «nagy (na
gyobb) masculus». Könnyen észrevehető, hogy az ő föltevése szerint 
is emberj, nem pedig ember az eredetibb alak, mert hiszen a végső 
j az erge szó #-jének rendes fejleménye. A némberj alakból az 
ember szó eredetére vonatkozólag, ha még annyira kónyén-kedvén 
eresztjük képzeletünket, sem lehet okkal-móddal arra következtet
nünk, hogy a -ber rész a *pérj-nek változata volna. 

Azután meg azt állítja Munkácsi, hogy ,a férj-nek a régibb 
nyelvben s ma is vidékenként «feleség, asszony» értelme is van, 

•"' *) Eégebbi föltevését fölösleges volna czáfolnunk, mert az 
élém-pV névről, a melylyel az «ember» szót ott rokonítja, mint már 
rámutattam, a vogul regék mit sem tudnak. 
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miből, úgymond, kitetszik, hogy eredetibb jelentése általánosabb, 
s mint ilyen alkalmas lehetett az némber* fogalom jelzésére is.' , o 

A mi a régiséget illeti, ebben a férj tudtommal mindenhol 
«maritus» értelemmel járja. Codexeinkaz «asszony, feleség»jelentée
rői mit sem tudnak. Egyetlen egy emlékünk van 1750-h'ó\, Szily 
Ádám móringlevele, a melyben szemre, de csakis szemre «uxor* az 
értelme (1. Ny. Sz.) Voltaképen pedig aconiunx, házastárs* a jelen
tése. A levelet közlő_ Szily Kálmán szinte ily értelmet tulajdonít neki. 
(Nyr. XIV. 132—33.) De még ha csakugyan «weib, frau* volna is 
a jelentése, se lehetne ebből az egy alig másfélszáz esztendős 
példából jogosan arra követketetnüok, hogy a régiségben általán 
ily használatban járta. Azután mi czélra alkották őseink az 
((asszonyember*, meg a ((némber* összetételeket, ha a férj sző, a 
mely, Munkácsi szerint az ember-nek második tagját teszi, már 
magában is jelentett asszonyt, nőt! 

Ezt az értelmet egyébként azért sem engedhetjük mega/<?r;V 
nek, mert különben el kellene vetnünk Budenznek meggyőző ma
gyarázatát, a melyben világosan kimutatta rokon nyelvi erősségek
kel, hogy etymonja: «junger mann* (MUgSzót. 517.), holott ez az. 
értelem semmi úton-módon se fejlődhetett ki «weib, frau* jelen
tésűnek. 

Abban sincs továbbá igaza Munkácsinak, hogy a férj-eb 
/vidékenként' ((asszony* jelentésben használják. Somogyban s a 
Dráva vidékén e néven nevezik mind a maritus-t mind az uxor-ty 
tehát aházastárs» s nem ((asszony, feleség* értelmet adnak neki. 
A «házastárs* pedig maritus is, meg uxor is, tehát nevezheti így a 
palócz is a feleségét (1. Nyr. XIV. 88.). 

Abban, hogy a ((férj* jelentéskörébe idővel valamely vidéken 
a ((coniunx* fogalom is beleolvadt, ugyan semmi megütközésre való 
akadékot se láthatunk, de annyi bizonyos, hogy e fejlődés kései 
keltű, mert régi emlékeinkben nyoma nincsen. A (férfi* összetétel 
korántsem szól a mellett, hogy a férj már korábban jelentett volna 
((házastársat*; ez nyilvánvalóan a végre alakult, hogy különbség
tevő legyen a «vir», meg a ((maritus* fogalom között. 

De tegyük fel utóvégre azt, hogy a/ár;'-nek már kora-régen 
megvolt a nházastársv jelentése, még pedig általános használatban 
(természetesen nem szabad felednünk, hogy az eredeti «junger 
mann* etymonnak előbb ((maritus* értelemre kellett fejlődni, s 
csak ebből sarjadhatott ki a «coniunx* jelentés) és vonjuk le 
belőle következtetésünket az ((ember* szó eredetére. Ez az értelem 
sehogy sem illik a -ber részhez, mert ily formán az ember-nfák ety
monja ((világ (föld) házastársa* lenne, a melyet pedig a ahomo* 
jelentéssel egyességbe kötni igen bajos volna. Még kevósbbé illeszt
hetőbe az «ember* szó jelentésköróbe a ((maritus* értelem, legke-
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vésbbé pedig a férj-nék eredeti «junger mann» etymonja. S ezen 
okoknál fogva a -ber nem azonosítható a férj (*pérj) névvel. 

Hozzá kell vennünk, hogy az «ember» hangalakilag sem felel
het meg az «elémpi-erge*) összetételnek. Az eredeti mp hangcsoportból 
ugyanis nyelvünk csekély kivétellel elenyészti a nasalist, pl. láp — 
f. lampe, tép — f. tempaa, apad —*ampád, eped —*emped stb.; de ha 
nem enyészti is el, a szóközépi p t nem szokta b-re lágyítani (meg
fordítva igen!). Igaz ugyan, hogy a hab, eb, seb(-es,) domb stb. sza
vainknak a vogulban kumpa, amp (amp), semp, tump (tumb) stb. 
megfelelője van, csakhogy az mp hangcsoport itt nem eredeti, mert 
az ösugor alakokban mb-t találunk: *kamba, * £mbi} * ssmb, tgmba stb. 
A magyar mint látható, megtartja az eredeti hangot, míg a vogul, a 
mely nyelv különben is kedveli szóközépen a kemény explosivákat, 
a lágyakat is gyakran váltja fel megfelelő keménynyel. Munkácsi 
az mp-mb hangváltozásra mindössze két példát hoz fel: hömpölyög-
hombölyóg és lompos-lombos, de ezeknek is vajmi csekély a bizonyító 
erejük, mivel egyrészt újabb keltűek, másrészt meg azt sem tudni 
bizonyosan, az mp-s, vagy az mb-& alak-e az eredetibb. Az «ember» 
tehát csupán hangtani szempontból sem lehet az «élém-pí-erger> 
sarjadéka. 

Az egyeztetésnek myth. felét itt egészen figyelmen kívül 
hagytam, bár ebből még nagyobb szertelenség tűnnék ki. Kössük 
a, férj-et bármelyik jelentésével az em-hez, nem lesz rá mód, hogy 
az összetételből bármi csekély mythikus vonatkozást is tudjunk 
kifejteni. 

A felhoztam erősségek tehát, azt hiszem, meggyőznek bárkit 
róla, hogy az «ember» szó sem jelentési, sem alaki szempontból nem 
lehet a Munkácsi gondolta *élém-pérj összetételnek sarjadéka. 

De talán rokonságba hozhatjuk magával az élém-%alés elne
vezéssel? Az em részt utóvégre mind jelentésileg mind alakilag el 
lehetne fogadni az elém szó képmásának (természetesen «világ, 
földit értelemben), de már a -ber, meg a %alés semmi rokonságot 
se mutatnak egymás iránt. Ha még ern-ber helyett em-halandó 
volna, akkor könnyen össze lehetne őket párosítani, de ilyen álla
potban semmi áron se ejthetjük módját a rokonításnak. 

Egyébként bár ha mind a két szempont megengedné, hogy 
az ember-t atyafiságba kapcsoljuk az élém-%qlés szólással, akkor is 
hiába volna minden igyekezetünk, mert ősvallásunkról semmi 
emléket se nyernénk vele, ha egyszer maga ez a szó sem mytholo-
logiai kifejezés. 

Végezetül, mielőtt fejtegetésem eredményét összevonva kimon
danám, nem hagyhatom megemlítés nélkül, hogy az «ember» név 

*) A «férj» szó tudvalevő eredete szerint pl' és erge szókból 
van összetéve (1. MUg. Szót. 517.). 
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mythologiai értelmezése nem Munkácsinak találmánya, hanem Hun-
J'alvyé, a ki már 80 évvel ezelőtt állott vele elő szakasztott ilyen 
alakban. Állításom igazságának bizonyságául álljanak itt Hun-
falvy szavai: ,Ha az eddigi nyelvvallatás, úgymond, azt bizonyítja, 
hogy a magyar nyelv a vogulhoz áll legközelebb: eleve is azt 
lehet gondolni, hogy a pogány magyaroknál is hasonló hit
regék lehettek, mellyek nyomai talán fel is találhatók a magyar 
nyelvben. S valóban az ember szóban, mellyet így taglalunk em-ber 
>(M. is így!), találunk illyen nyomot, ha t. i. a magyar em = a vogul 
•dm, ilm az elm (ilm)-kals-bün..1 (Vog. föld és n. 288.) A kondai vogul 
nyelv ismertetése közben pedig ekkép nyilatkozik a dologról: 
.A nagy közösség mellett, a mellyet a vogul és magyar nyelvek 
közt találunk, épen nem volna hihetetlen, hogy az ember szó is 
>elm-bő\ származik/ (NyK. X. 189.) Más helyt is szól még ugyanígy. 

Az élém-yqlést természetesen ő is mythologiai szólásnak vallja : 
^Bizonyosnál bizonyosabb (!), írja, hogy az elm- kals- égi halandó, 
vagy égben, levegőben (!) született halandó szónak keletkezte hit-
íegéken alapszik, a mellyek nemcsak a voguloknál, hanem a fin
neknél is el voltak terjedve.' (Vog. föld. és n. 299.) Ezen állítás 
helytelenségét különben már föntebb kimutattam. 

Egyébként Hunfalvy se tud semmi elfogadható más erősséget 
állítani magyarázatának támogatására, mint hogy a finn ihmise, 
inhimise, meg a lapp olmuc, almai embernevek is kapcsolatban 
vannak az elm, ilm, Urna égjelölő szóval. A mi a finn ihmise-, 
inhimise-t illeti, erről már Budtnz kimutatta, hogy az ilma-hoz 
-semmi köze sincsen, hanem így elemzendő: inhi vagy inhe — 
mise vagy meise = «nagy embert) (MUgSzót. 858.) A lapp olmus, 
almac nevekről pedig meg lehet könnyen bizonyítani, hogy az olm, 
alm részük nem nhimmeh), hanem «welt, erde» jelentésű s etymon-
jükban ekként semmi myth. emlék sincsen. 

Mellesleg azt is tudnunk kell, hogy Budenz, ámbátor atetsze-
•tesnek» mondja Hunfalvy magyarázatát, mindamellett nem fogadja 
el. (MUSzót. 782.) Vámbéry meg fogalmilag nagyon merész hypo-
thesist' lát benne. (Magyarok eredete 513.) 

Munkácsi eltér ugyan Hunfalvytól abban, hogy az <(ember» má
sodik tagjául nem a ver (=iíjú a vogulban), vagy a gyér (gyer-ek) 
szót, hanem, mint láttuk, & f érj xégibb*pérj alakját veszi fel, de ebben 
meg Budenzet követi, a ki második részül nem az egész Jé? j (*pérj) 
összetett szót, hanem ennek csak erj* erge utótagját állítja. Munkácsi 
érdeme tehát merőben az, hogy az élém-erj közébe beiktatta a *pi 
(fi) szót, de, a mint már kimutattam, ezzel az elmefogással is 
(helytelenül járt el. 

Az igazságot e szerint, úgy gondolom, sikerült napfényre 
derítenem. Kimutattam L hogy élém-pi mythologikus név a vogul
ban nem létezik, de ha léteznék, se lehetne sem az élém-yqlés, sem az 

NYKLVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXIV. 23 
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némber* szót belőle magyarázni; 2. hogy az elém-galis elnevezés nemi, 
ősvallási kifejezés, hanem, újabbkeltű összetétel, a melynek etymonja 
nem «levegő halandója* hanem «világ (föld) halandóján; végül 3 . 
megbizonyítottam, hogy mind az alaki, mind a jelentési szempont 
ellenemond annak, hogy az a ember» szót akár az élém-pérj, akár az-
elém-yalés összetétellel rokonítsuk. 

Azért Hunfalvy szólásával élve ^bizonyosnál b izonyosabb/ 
hogy Munkácsi az nembern szó megfejtését semmivel se vitte tovább-
Budenz magyarázatánál s mythologiai emléket épen nem fedezett 
föl benne, 

PRIKKEL L. MARIÁN. 

Panyóka. Ezt a szót magyarázván a Panni név származékának
sejtettem. De úgy látszik, nem közvetetlen ebből lett, hanem e névvel 
való népetymologiai keveredés, melynek első alapjául a fonoka szolgált. 
Ez a szó az új Tájszótár szerint Gömörben s a székelyeknél a. m. anyám
asszonykatonája, elasszonyosodott, puha, gyáva, jámbor ember. Előke
rül a XVII. sz.-ban is, Pósaházinál: Kötné hiszen a szöszt a guzsalyhoz 
fonoka Mátyás (1. NySz. Ez az idézet is mutatja, de különben is kétség
telen, hogy a fonoka tulajdonkép fonó asszonyt jelent; vö. «fonka: fonoka, 
asszony» Tsz. Vö. még ponyókán, ponyókásan Nyr. XXIII. 335.). — Ez. 
a fonoka ember tehát teljesen egyjelentésű az idéztem panóka szóval. 

SIMONYI ZSIGMOND. 

Sáineanu Lázár : Is toria fllologieí Románé. Studií critice c'o 
prefatá c de B. P. Hasdeü. Bukarest, 1892. Sáineanu, a sokoldalú tudós 
díszesen kiállított derekas kötetet szentel c az oláh philologia törté
netének. Mindenekelőtt rövid értesítéseket ád az oláh nyelvnek ré
gibb időszakából, szól továbbá a román polyglottákról és a gram
matika tanításáról a fanariotáknál. Ezek után a ezerző Vácarescu 
s más oláh nyelvészek grammatikai törekvéseit, Klein latinosító, Eliad 
olaszosító irányát, végtére Pamnulnak kiegyeztető irányát tárgyalja. 
Majd a szótárirodalmat teszi szóvá, mely eddig nem ép sok dicsé
retre méltót termelt. Érdekes ama kimutatás, mely szerint az oláh 
nyelv, bár egyrészről azt vetik szemére, hogy tért engedve a befurakodó-
szomszédos népeknek, azok nyelvéből szerfölött sokat olvaszt magába,, 
másrészről épen nem kevés szóval gazdagitá ezen nyelvek szókincsét-
Végül a sz. a román philologia jelen állapotát vázolja (1870-től) és a 
nyelv, irodalom, ethnographia, történet és archaeologia tanulmányozását, 
bőséges, belylyel-helylyel igen tanulságos bibliographiával ismerteti. 
Sáineanu könyve igen vonzóan van irva s nemcsak tájékozza, hanem 
további kutatásra is ösztönzi az olvasót. 

Literarisches Centralblatt nyomán. 



Ismertetések és bírálatok. 

Az i d e g e n szók el len. 

Dr. Cári Franké: Reinheit und Reichtum der deutschen Schriftsprache ge-
fördert durch die Mundarten. Leipzig, Teubner, 1890. 8-r. VIII. + 142 1. 

Dr. Hermann Dunger : Wörterbuch von Verdeutschungen entbehrlicher Fremd-
wörter mit besonderer Berücksichtigung der von dem Qrossen Generalstabe, 
im Fbstwesen und in der Reichsgesetzgebung angenommenen Verdeutschungen. 
Mit einer einleitenden Ábhandlung über Fremdwörter und Sprachreini-
gung. Leipzig, Teubner, 1882. 8-r. VIII. + 194 1. 

Az irodalmi nyelvhelyesség kérdései közt egyike a legórdekesbek-
nek s legfontosbaknak az idegen szók kérdése, melyről mostanában mi
nálunk is vitatkoztak s melyről a németeknek egész tanulságos irodalmuk 
van. Ez irodalomnak — addig is, míg tüzetesebben számot adhatunk 
róla — egyelőre két termékét akarom bemutatni. 

Az első, Franké munkája, abból indul ki, hogy az idegen szók 
helyébe új szókat alkotni sokszor igen bajos és rendesen csak a finomabb 
nyelvérzéküeknek sikerül. Könnyebb az irodalmi szókincset a régi nyelv 
szavaival gazdagítani, s e téren igen sokat tettek különösen Grimm 
Jakab ós Uhland. így élesztették föl halottaikból a Hain, Fehde, Gau, 
Ger, Hort, Kámpe, Minne szókat. Ez ellen azonban azt a kifogást 
tehetni, hogy a régi nyelv holt nyelv s hogy a kihalt szók nem bizonyul
tak életrevalóknak. Ezzel szemben azt a kérdést veti föl a szerző: vájjon 
csakugyan kihalt-e minden szó, mely az irodalmi nyelvben nem él ? 
A népnyelv megfigyelője nemmel felel. Sok szép és tartalmas kifejezést 
elhagytak az irók, de fönmaradtak a nyelvjárásokban. Másfelől igen sok 
új szót is teremtett a nép, s ezek az Íróktól alkotható új szóknál többet 
érnek, legalább annyiból, hogy már bebizonyították életrevalóságukat. 

Eranke kifejti, hogy a tájszókat leginkább népies irók s különösen 
költők honosíthatják meg az irodalomban, s elmondja, mennyi történt 
ez irányban Luther bibliája által, de sokat tettek Lessing, Goethe s 
mások is. (Néha persze épen a fölvett tájszók idegen eredetűek; pl. 
Grenze — a régi Mark helyett — és Schöps, melyeket Luther tett 

23* 
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irodalmiakká, szláv szók.) — A nyelvészek főleg azáltal hathatnak, hogy 
a népies Íróknak ösztönzést és útmutatást adnak. 

A könyvnek egyik nagy szakasza olyan tájszók ismertetését s 
magyarázatát adja, a melyek egy-egy idegen szót helyettesíthetnének, s 
érdekes, hogy a szerző egyéb német nyelvjárásokon kívül a hollandi 
nyelvet is fölhasználja, melyből amúgy is merített egyetmást a német 
irodalmi nyelv (pl. Hángematte a holl. hangmat-hó\, Niete a niet 
,semmi' szóból). Sok tájszót Eeuter, Hebel s más vidéki irók műveiből 
böngészett. Felsorolja azokat a használható tájszókat, melyek az állami 
életre, vallásra, tudományra, művészetre, iparra, kereskedésre, gazda
ságra, ruházatra, evés-ivásra, társadalmi dolgokra vonatkoznak, stb. Pl. 
General: Feldoberst (holl. veldoverste), Chemie: Scheidekunde (holl. 
scheidkunde), einen ad absurdum führen: einen auf den Pfropf setzen 
(Lipcse), Okonomie: Ackerei (Eeuter), Karrussell: Reitschule (Meissen), 
sich nicht genieren: keine Scháme habén (Lipcse), stb. 

A könyvnek egy másik szakasza — szintén a különféle gondolat
körök szerint csoportozva —• olyan tájszókat ismertet, melyek nem 
ugyan idegen szók kiszorítására, de mégis az irodalmi nyelvnek gazdagí
tására szolgálnának, mert új fogalmakkal s árnyéklatokkal gyarapítanák. 
Pl. streicheln általában simogatást jelent (pl. bársonyt s.), a czirógatásra 
nincs külön irodalmi szó ; de több nyelvjárás így mondja eien, a siléziai 
így aizen, a főnév die Aize (holl. aaijen; mi nálunk is mondják a kis 
gyereket czirógatva: ájá). Grob anreden, grob behandeln gorombás
kodni vkivel: Lipcsében begrobsen. In Wortwechsel geraten feleselni: az 
Erczhegységben sich wörteln. Az általútra, melylyel az útnak egy részét 
elvágja az ember, nincs irodalmi szó: Siléziában Schriemweg. — Berg-
abhang: a bajor, frank, stb. nyelvjárásokban die Leite, die heit, vö. 
a magyar lejtő, lejt szókat! — Fein regnen: Meissenben s az Erczhegy
ségben siefern, «mit Sieb verwandt»; vö. m. szitál az eső! 

Igen érdekes még az a szakasz, melyben a fölvételt érdemlő népies 
fordulatok, szólások, képes kifejezések vannak tárgyalva. Csak egy pár 
olyan példát említek, mely a magyar nyelvet is érdekli: «Für etwas sehr 
verwundert ansehn sagt man in den beiden Meissner Mundarten und auch, 
"wie Keuter zeigt, in der Mecklenburger: angucken, wie die Kuh das neue 
Thor. Es ist hiebei jedenfalls an eine von der Weide heimkehrende Kuh 
gedacht, die ihren Hof infolge des neuen Thorweges nicht wieder er-
kennt und diesen verwundert ansieht.» Vö. m. bámul, mint borjú az új 
kapura! — «Sehr arm sein wird in den beiden Meissner, der erzgebir-
gischen u. anderen Mundarten durch arm wie eine Kirchenmaus sein 
ausgedrückt. Schlechter als in einer Kirche, wo es nichts zu fressen gibt, 
kann es ja eine Maus auch nicht treffen.» Vö. m. szegény, mint a templom 
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egere. — «Dem Landmann ist viel daran gelegen, das Нед herein zu 
bekommen, ohne dass es durch einen Eegenguss nass wird. Daraus 
erklärt es sich, dass man in den beiden Meissner, der Leipz. u. der 
erzgeb. Mundart sein Heu herein haben sagt für: soviel Geld verdient 
haben, dass man von dessen Zinsen leben kann.» Vö. m. jő rendben van 
a szénája. 

A másik munka szerzője, DuDger, összegyűjtött majdnem 104 lapra 
terjedő járatos idegen szót a helyettük használható s részben már 
használt német szókkal együtt. Jó részüket a birodalmi törvényekből s 
a póstaigazgatás újításaiból vette. Igen sok olyast találunk nála, a mit 
hasonló magyar szótárban ép úgy lehetne fölvenni. Pl. «Abdicieren = 
(Amt, Eegierung) niederlegen, abdanken, verzichten, entsagen»: Abdi-
kál = lemond, leköszön, (hivatalt, méltóságot) letesz. — «Vehement = 
heftig, feurig, leidenschaftlich, stürmisch, ungestüm» : Vehemens (újsá
gainkban most nagyon kísért) = heves, tüzes, szenvedélyes, viharos, 
féktelen. — «Geometrie — Baumlehre, Eaumgrössenlehre.» Ezt a Raum
lehre szót igen alkalmasan utánozhatni tertan-n&l s ez talán kiszoríthatná 
a mi hibás mértanunkat. 

A tulajdonképi szótáron kívül D. könyve igen tartalmas bevezetést 
foglal magában: Fremdwörter und Sprachreinigung. 

Ennek 1. szakasza a Fremdwort és Lehnwort közti különbséget 
fejtegeti: az előbbit még idegennek érezzük, a másik a honi nyelvhez 
alkalmazkodott, meghonosult szó. Az utóbbiak teljesen áthasonulnak az 
eredeti szókincshez, pl. egészen németesen hangzik ez a mondat: «Der 
Droschken-Kutscher hat auf der Strasse sein mattes Pferd mit dem 
Peitschen-Stiel über den Kopf geschlagen», pedig Droschke és Peitsche 
szláv, Strasse, Pferd, Stiel, Kopf középlatin, Kutscher magyar, matt arab 
eredetű szó. — Érinti itt a népetymologia nagy szerepét. 

A 2. szakaszban előadja röviden, mikor, miért és hogyan hatoltak 
franczia, latin s másnyelvű szók a németbe. A franczia kifejezések 
használata pl. már a minnesängerek korában (12. 13. sz.) nagyon divatos 
volt. Aztán kivált a 30-óves háború óta özönlöttek be ismét nagy szám
mal, s ez a második csapat már ránk nézve is érdekes, mert nagy része 
Németországon át mi hozzánk is beköltözött. Logau azt mondja : 

Älamode-~K\eiäer, Alamode-Smnen, 
Wie sich's wandelt aussen, wandelt sich's auch innen. 

Ер így csipkedték minálunk is a 18. sz.-ban az ala-módis és náj-módi 
ruhákat és szokásokat (vö. e szókat a NySz-ban). A német úri osztály 
annyira elfrancziásodott, hogy saját honi nyelvét valósággal megvetette. 
«Deutsche Kinder», így panaszkodik Stolberg gr. «wurden gewöhnt, die 
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hohe edle Muttersprache als Gesindesprache anzusehen, da es Haus
gesetz war, bei der Tafel französisch zu sprechen, da jeder kindliche 
Wunsch den Eltern in franz. Sprache vorgelegt werden musste.» Tudjuk» 
hogy nálunk is így volt, és szakasztott ilyen panaszokat olvashatunk a 
mi íróinknál is. — Az urakat persze utánozták a polgárok s a nép, s a 
német népnyelvben sok olyan franczia szó dívik, melyen a művelt beszéd 
megint túladott: Plaisir, dischkurieren, expre, kapabei stb. (vö. a magyar 
népnyelvben diskurál, kurázsi stb., továbbá bondsúr s más efféle ruha
neveket). — A latinnal való nyelvkeverés szintén olyan általános volt, 
kivált a hivatalos stílusban, mint minálunk. A szerző 17. 18. századbeli 
forrásokból ilyeneket idéz: Man solle «ein iudicium mixtum constituiren, 
ausserdem aber ratione aller übrigen Delinquenten allein und immediate 
judiciren . .» stb. stb. Ezt is utánozták a műveletlenek, s a népnyelvben 
maiglan sok nyoma maradt: «Da spricht man noch von tribulieren und 
torwieren (tribulare, torquere), eine Sache versteht sich perschee (per 
se, vö. m. persze), die Kinder bekommen ihr Deputat Prügel, die Eiter 
heisst nach der alten Ansicht von der matéria peccans Materie» (magya
rul is р. Yeszprómben matérja) stb. 

A 3. szakasz czíme: Jetziger Stand des Fremdwörterunwesens. 
Zahl der Fremdwörter. Proben von Sprachmengerei. («Th. Heinze schil
dert in seinem Büchlein über Die Fremdwörter im Deutschen höchst 
ergötzlich das Leben eines Junggesellen (garcon) in lauter Fremd
wörtern. « így irta meg a mi Tóth Bélánk egy magyar ember életét csupa 
-li végű német szóval.) 

4. szakasz: «Fremdwörter zu vermeiden aus Bücksicht auf die 
Würde und Schönheit der Sprache, auf Deutlichkeit und Sprachrichtig
keit der Darstellung.» A szerző idéz itt egy régi franczia nyilatkozatot 
a francziás németségről: «A voir cetté prodigieuse quantité de termes, 
d'expressions, de bouts de phrase, empruntés de la langne francoise, 
pour s'énoncer sur les choses les plus communes et les plus indispen
sables de la vie, qui ne prendroit les Allemands pour un peuple de 
l'Amórique, qui manquant des idées les plus simples, les auroit recues 
des Francois depuis quelques années avec les termes convenables ?» — 
Azokról az idegen szókról, melyek a szabatosságot előmozdítják, elnézőb
ben ítél a szerző, de jól mondja, hogy sokszor épen a szabatosságnak 
ártanak ezek a jövevények. «Was ist ein Carton? Entweder ein Papp
deckel oder eine Pappschachtel oder ein leichter Bucheinband oder ein 
umgedrucktes Blatt oder der Entwurf zu einem grössern Gemälde [a 
magyarban még hozzájárulna a szövet neve, a német kattun-bó\ lett 
karton]. Regal kann sein ein Bücherbrett oder das Hoheitsrecht eines 
Fürsten oder ein Stimmenzug in der Orgel oder eine feine Art Papier... 
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Diese Unbestimmtheit u. Vieldeutigkeit des Fremdworts ist manchen 
Xieuten freilich sehr erwünscht. Wie schön lásst sich die Unklarheit des 

. Gedankens oder wirkliche Gedankenarmut hinter solch einem volltönen-
áen Fremdling verstecken : denn eben wo Begriffe fehlen, sfcellt sich. zur 
rechten Zeit ein Fremdwort ein — könnte man mit einer kleinen Ver-
ránderung des Goetheschen Wortes sagen.» — Szól aztán az idegen 
szóknak gyakori félreértéséről és elferdítéséről (népnyelvi példái közül 
ránk nézve érdekes: «statt Procurator Procatori*). «Man verbindet eine 
franz. Vorsilbe mit einem lat. Zeitworte: desinficieren (fr. désinfecter). 
Wir versehen das fr. abonner mit einer lat. Endung in unserm Abonnent, 
wáhrend der Fr. sagt ahonnét A német sok olyan fr. szót használ, mely 
magában a francziában már divatját multa: Der Friseur in der Bel-
Etage oder im Parterre gratuliert, seinem Compagnon, ez csupa fr. szó, 
pedig a franczia ugyanezt a gondolatot ma így fejezi k i : de coiffeur au 
premier ou au rez de chaussée félicite son associé». Blamage, Staffage, 
, Baronesse és sok más szó egyáltalán nem fordul elő magában a franczia 
.nyelvben. 

5. szakasz: Kampf gegen die Fremdwörter in früherer Zeit bis 
zum Auftreten Campes. — 6. Die Sprachreiniger («Puristen») von Campe 
Tbis zum Jahre 1870. — Campenak (1746—1818.) igen sokat köszönhet 
.a német irodalmi nyelv ; számos szava ma mindennapi, p. altertümlich, 
Stelldichein, sich eignen, geignet, verwirklichen, Feingefühl, handlich, 
Hochschule, Empfindelei, Beweggrund, Gefallsucht, Zartgefühl, herkömm-
Mch stb. (0 is sokban úgy járt el, mint a mi nyelvújítóink: «Einen 
Ersatz für die Fremdwörter sucht er in der Wiederbelebung erstorbener 
altér Ausdrücke, in der Aufnahme mundartlicher "Wörter und in Neu-
»bildungen.» Sokszor találkoznak kísérletei a mieinkkel, p. Facade h. 
Antlitzseite, vö. homlokzat; Román h. Geschichtdichtung, vö. regény a 
^regéből; Egoismus h. Ichsamkeit, vö. minálunk énesség, önösség, s utójára 
•önzés.) 

7. Wirkungen des Kriegs von 1870—1. Anzeichen der Besserung 
án der Sprache des gewöhnlichen Lebens, der Schriftsteller, der Gelehrten 
und Behörden, der Kriegswissenschaft. — 8. Grösste Erfolge der Sprach-
jreinigung im Postwesen und in der Beichsgesetzgebung. — Végül int a 
túlzásoktól, s ajánlja a közügyekben, a törvényhozásban stb. a tervszerű, 
.megfontolt nyelvtisztítást. 

SIMONYI ZSIGMOND. 
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A Hatzfeld-Darmesteter-féle franczia szótár. 
Dictionnaire generál de la langue francaise du commencement du XVII-e-

sie'cle jusqu' a nos jours. Par Adolphe Hatzfeld et Arsene Darmestetér 
avec le concours d' Antoine Thomas. Paris, Ch. Delagrave. (Megjelenik 
30 füzetben. Egy-egy füzet, 80 1., ára 1 frank.*) 

Ha Littró korszakalkotó műve után, mely mint látszik, jó idó're-
teljesen felölelte az anyagot, akadnak oly vállalkozó szellemek, a kik 
ugyané téren hasonló vállalatot indítanak meg, akkor ezeknek azon tu
dattal kell hozzálátniok dolgukhoz, hogy az eddig megjelent munkát 
javítani, bővíteni fogják. Miben különbözik tehát ezen új vállalat a ré-
giebbektol ? Azon törekvésben, mely leginkább arra irányul, hogy a szók 
történetét újabb világításban tüntesse föl. «A szók — mint a bevezetés
mondja — keletkeznek, fejlődnek ós változnak, tehát történetük is van-
De a szók történeteinek vizsgálatára nem elegendő, ha csupán áttekintést. 
nyújtunk egymás után következő alakjaikról ós jelentéseikről. Miután a 
nyelvtörténeti tényeket megállapítottuk s az anyagot rendeztük, ki kel! 
mutatnunk amaz összekötő kapcsolatot, mely a szókat egyesíti. Szóval, 
a fogalmak minden változásának történeti okát a gondolkodás törvényei
ben kell keresnünk.» 

A szerzők határozott ellentétbe helyezkednek Littrével,. a ki azt-
állítja, hogy «a tökéletes nyelvszokás önmagában foglalja okát és jogosult
ságát. » Ebből azt lehetne következtetni, hogy' a nyelvhasználatot ma
gasabb eszme nem szabályozza. A szerzők ép azért vállalkoztak ezen. 
újabb munkára, hogy ennek ellenkezőjét bizonyítsák be. 

A példák egész sorozatával van megvilágítva, mily különböző
módon jár el a szellem, a gondolkodás a szók jelentésének megváltoztatá
sában. Ha egy szónak különböző jelentéseit tekintjük, egy közös fogalmat 
látunk, mely ezeket egybefoglalja, egybekapcsolja. Ezen fogalom nem 
elvont és önkényes, hanem a nép szellemében valósággal élő képzet. Sok 
szóban igen könnyen felismerhető. így a feuille szóban a sima, vékony-
tárgy képzete a falevéltől papirlevélhez s az aranylemez (feuille d'or) 
elnevezéséhez vezet. Bonyolódottabb p. a partir szó jelentésének fejlő
dése' Partir mai jelentése eltávozni, nem egykönnyen magyarázható a 
szó eredeti értelméből, mely = partager, elosztani. Montaigrie még azt 
irja : nous partous le fruit de notre chasse avec nos chiens. Az elosztás az. 
elválasztás jelentésére vezetett. így olvassuk Roncevaux-h&n: La main 
lui fu du cors partié. Azután reflexív értelemben használták : se partir,. 
elválasztani magát, eltávolítani magát; így Brutben : Se partit du dicb 

*) Ismertetésünk jobbára a tanulságos bevezetés kivonatát adja, még, 
pedig a Die neueren Sprachen czímű folyóirat 1893-i, I.. óvf. nyomán. 
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lieu. A se névmás elhagyásával jutott a szó mai jelentéséhez : eltávozni.. 
(A német scheiden egészen hasonló elváltozást mutat. Vö. az ilyen magyar 
szólásokat: Intafernes jutván a palotába a belső ajtónak egyenest válta. 
Más útra szegének és vissza nem térének Jeruzsálembe. L. NySz. így 
kitör, beront.) 

Olykor-olykor a gondolkodás nem csupán egy ismertető jelből 
indul ki, hogy ezt egymásután vigye át a különböző tárgyakra, hanem 
egy tárgy szemléletében többrendbeli ismertető jeleket vesz figye
lembe, melyeknek mindegyike egy-egy új fogalom vagy fogalomcsoport 
kiinduló pontjául szolgál. Pain lisztből gyűrött, kemenczében sütött 
táplálékot jelent; innen három fogalom válik ki : a tömeg, a tészta és az 
élelem fogalma. Ez utóbbi eredményezi az ilyen képes kifejezéseket: 
gagner son pain; a tészta fogalma ilyen kifejezésekre vezet: pain a 
cacheter , pain a chanter (ostya); a tömeg fogalmára pedig pain de sucre-
(süveg-czukor) kifejezés vezethető vissza. 

Megtörténik, hogy a gondolkodás az eredeti tárgy nevét átviszi, 
egy második tárgyra, melyen egy megegyező ismertető jelet fedez fel, 
később átszármazik e nevezet egy harmadik tárgyra is, melynek a máso
dikkal van némi közössége, a nélkül, hogy az elsővel rokonságban volna; 
így terjed a név tovább, s az egyes elváltozásoknál csupán a közetlen 
megelőző tárgyakra marad fönn néminemű vonatkozás. Jellemző példák 
erre: mouchoir, román, bureau. Bureau eredetileg durva gyapjú, később 
az Íróasztal térítőjét jelölte, aztán magát az Íróasztalt, a termet, melyben 
az íróasztal állott, a személyeket, melyek körülötte a teremben voltak. 

Viszont a fogalom néha szűkebb körre is szorul. . . 
A szerzők a timbre szón fejtegetik, hogy egyidejűleg mily külön

böző módon jár el az emberi szellem. 
Bár e szótár első sorban a 17. század nyelvét tárgyalja, nem. 

ritkán visszanyúlik az előbbi század nyelvébe is, ha a mai nyelvhaszná
latot kell magyaráznia. Es ez szükséges is; hiszen némely szóknak 
eredeti jelentése a közhasználatból egészen kikopott, mert származókai 
egész családdá gyarapodtak; de egy-egy árnyéklat a többitől külön életet 
él s föntartja az eredeti jelentés nyomait. . . 

A nyelv fejlődéséről szóló tanulmány, melylyel később a mu ki 
fog egészülni, az általános szabályokat fogja előadni, melyeknek a 
különös esetek alá vannak rendelve. Ott föl lesznek sorolva a franczia, 
szókincs forrásai, a hangtani törvények, melyek a kiejtést lassanként át
alakították, meglesznek magyarázva a ragozásban fölmerülő újabb nyelv
tani alakok, az analytikus eljárásmódból folyó mondattani újítások stb. 
A szótár és e tanulmány kölcsönösen kiegészítik egymást és mindig
egymásra hivatkoznak. 
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A szerzők nemcsak a meglevő szótárakból, kivált Littré és Sachs 
műveiből merítettek, hanem számos nyelvészeti folyóiratból, továbbá a 
mennyiségtan, természettan, kémia és építéstan mŰBzótáraiból is. A neo-
logizmusok közül minden habozás nélkül adtak helyet azoknak, melyek 
hézag pótlására alkalmasak; különben csak olyanokat vettek föl, melyek 
szerencsés újítással gazdagították a nyelvet. A népies szinezetüeknek 
elsőbbséget adtak a tudósok mesterkélt alkotásai mellett. Közöltek táj-
szólásokat is, melyekről azt hitték, hogy előbb-utóbb közhasználatba 
mennek át, vidókiességeket, melyek újabb fényt vetnek a közhaszná
latú szavakra. 

Kiemelendő a műszók helyreigazítása, melyek más szótárakban 
hibásan vannak közölve. Accolement, e h. accotement, országút és árok 
közti tér (Littré); ancre boueuse e h. toueuse, vasmacska, horgony 
(Littré pótfüzetében ki van javítva, Sachsnál még hibásan) ; bassage, a 
bőr megdagadása, e h. passage (passement, a cserzővarga csávája, mint 
Littrénél és Sachsnál van); marteau d'assiette, kövező-kalapács e h. 
d'aissette (mint Littré és Tollhausen műszaki szótára közli). 

A szófejtés első sorban a latin, görög, idegen vagy franczia szót 
mutatja be, melyből a közhasználatú szó származik, azután elősorolja az 
alakokat, melyeket a szó magára öltött mindaddig, míg a mai alakját 
fel nem vette; végtére kimutatja, hogyan keletkezett a szó ujabb értelme 
az eredeti jelentésből. 

A szófejtést nyelvtörténeti adatokkal kell hitelesíteni. A legvalóbb-
színű magyarázat, a legelmésebb föltevés nem egyéb merő hozzávetésnél 
és a tudományra nézve a szellem értéktelen ragyogtatása, ha ellenmond 
a nyelvtörténeti tényeknek, a szóalakulás törvényeinek és pusztán 
tetszetős analógián alapszik. A szófejtésben a valószínűség sokszor igen 
messze esik a valóságtól. Rouanne (bélyegző): ennek a szónak rendszerint 
roue szóban keresik etymonját (így Littré és Sachs), mert a bélyegzés 
köralakú; e szó azonban kéttagú (a középkorban roisne-nak irták) és a 
latin ru(n)cina (vakaró-kós, gyalu) szóból ered és tulajdonkóp így volna 
helyesen irandó: roine. 

Nagy fontosságot tulajdonítanak a szerzők a pontos értelmezésnek, 
s itt a synonymáknak is helyet juttatnak. 

Gyakran nehézséggel jár a jelentés árnyéklatainak megállapítása. 
Ilyenkor legbiztosabb módszer, ha mindazon eseteket mellozzök, melyek
ben fölváltva majd az egyik majd a másik szót használjuk, s azon eseteket 
vizsgáljuk tüzetesebben, melyekben a rokonjelentésű szók közül mindig 
az egyiket találjuk, mert a másik sohsem pótolhatja. 

Igen érdekesen meg van ez világítva a mors és frein, danger és 
péril példákkal. I t t a szófejtés adja a legjobb támasztékot: danger a 
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dominariuni-ból származik; étre en dangier de qn. a. m. az ő hatalmában 
lenni, tehát étre en danger de mórt a. m. a halál hatalmában lenni; 
péril pedig periculum-ból ered, melynek alapszava az experiri igében is 
föllelhető; eredetileg megpróbáltatást, csapást jelent, melynek az ember 
ki van téve. Ekként danger olyas valami ártalmas dolognak képét ébreszti 
fel bennünk, mely rajtunk kívül a külvilágban látható, míg péril inkább 
az októl függetlenül ama lehetőségre utal, hogy valami ártalmunkra, 
kárunkra válhatik. (A német talán így mondaná: danger inkább objektív, 
péril inkább szubjektív). 

Ha egy népnek nyelve hű képét ábrázolja a szellem működésének 
a történet különböző korszakaiban, akkor egy ily szótár, mely a három 
évszázadon át változó jelentéseknek egymásutánját teszi tüzetes vizsgálat 
tárgyává, nemcsak a nyelvnek, hanem a gondolkodásnak is jellemzi 
hajdani állapotát. A franczia szellemnek a 17. századtól a 19-ig terjedd 
kópét nyújtja, melyet mindazok haszonnal forgathatnak, a kik a műve
lődés történetére és haladására nézve a nyelvtudománytól akarnak fel
világosítást nyerni. 

Dóczi Imre görög nyelvtana. 

Görög nyelvtan összehasonlító nyelvészeti alapon. Iskolai használatra irta Dóczi 
Imre főgymn. tanár. Második átdolgozott kiadás. Ara 1 frt 60 kr. Buda-
pest, 1894. Eggenberger. 308 lap. 

Dóczi görög nyelvtana annál a tudományos szellemnél fogva, mely 
egész könyvén végig vonul, megérdemli, hogy róla i t t is legalább pár 
szóval megemlékezzünk. 

A második kiadás (az elsőt 1887-ben az Athenaeum adta ki) jelen
tékenyen átdolgozott alakban jelent meg, de ugyanazon a tudományos 
alapon mint az első, t. i. az új grammatikai iskola eredményei alapján. 
A szerző oda törekedett, hogy a nyelvtudomány legújabb vívmányait 
lehetőleg értékesítse az iskola számára, a mint ezt a hangsúly törvényeinek 
és a névragozás bonyolultabb jelenségeinek, de különösen az igeragozás 
egész rendszerének tárgyalása mutatja. A mondattant valamint az első, 
úgy ebben a második kiadásban is a mondatbeli kategóriák alapján tár
gyalja, és ennek megfelelően az alaktani részen is több változtatást te t t ; 
így pl. a tárgy esetét a határozó eseteknek elibe helyezte, a vocativust 
mint a mondatbeli viszonyokon kívül álló szóalakot az esetek sorából 
kivette, és az igeragozás körében az actiók tanának a görög nyelvben 
annyira fontos rendszerét szabatosabban körvonalozta. Továbbá gondot 
fordított, még nagyobb mértékben mint az első kiadásban a görög nyelv 
jelenségeinek a latin és magyar nyelvsajátságokkal való összehasonlí
tására. 
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Helyesen cselekedett a szerző, hogy a mondattant jelentékenyen 
megrövidítette, oly módon, hogy a latin nyelvével azonos tények tárgya
lását rövidebbre fogta, és általában véve csak a legszükségesebb dolgokra 
szorítkozott. Örvendek annak, hogy — mint az első kiadás előszavában 
mondja — a mondattani rendszer keresztülvitelében jó segítségére lehe
tett görög mondattanom, de azt hiszem, hogy talán még egyekben is 
követhette volna könyvem rendszerét. így pl. a szerző a mondattani 
anyagot két főszakaszban, az egyszerűi (és összevont) mondatnak meg az. 
összetett mondatnak szakaszaiban tárgyalja. E helyett a beosztás helyett 
jobbnak tartom a mondattan anyagát oly módon két fő szakaszra osztani, 
hogy az elsőben a mondatrészek és a másodikban mondatok tárgyaltassa
nak, a mint ezt nemcsak én teszem, hanem Delbrück is teszi összehason
lító indogermán mondattanában. A szerző rendszerében a mondatrészek 
csak az egyszerű mondatnak és nem minden mondatfajnak (tehát az 
összetettnek is) tulajdonát képeznék. Továbbá helyesebbnek tartom a 
mondatfajoknak 1. az álh'tás módja, 2. az egymáshoz való viszony szem
pontjából való megkülömböztetését. Helyesen cselekedett szerző, hogy a-
föltételes és megengedő mellékmondatokat állapothatározó mondatoknak 
vette (beismerem, hogy helytelenül számítom ezeket a módhatározó 
mondatok közé görög mondattanomban), de azt most is állítom, hogy a 
hely-, eredet- és véghatározó mondatok tulajdonképen nem egyebek 
mint hely-, eredet- és véghatározóra vonatkozó, jelző vagy értelmező 
mondatok. A szerző említette véghatározó mellékmondatok (190. §.2.) 
lényegének meghatározásánál nem a viszonynak, hanem az állítás mód
jának szempontja játszik döntő szerepet, és ez utóbbi szempontból te
kintve az illető mondatok nem véghatározó, hanem kívánó mellékmonda
tok (1. görög mondattanom 303—306. §§-ait). 

PECZ VILMOS. 

Török nyelvemlék a XIII . századból . 

M. Th. Houtsma : Ein türkisch-arabisches Glossar; nach der Leidener Hand-
schrift herausgegeben und erláutert (Leiden, Brill, 1894.) 114-|-57. lap. 

Egyiptomban a XIII. századtól kezdve a török nyelv nagy tért 
hódított a közéletben. Az ottani tudományos életbe és irodalomba ugyan 
nem tört magának utat — itt azontúl is csak az arab nyelv folytatta 
uralkodását — ; de számot kellett ezentúl vetni vele a társadalmi életnek, 
majd nemsokára a közigazgatásnak is. 

Az ország nyelvi viszonyainak e változását egy jelentéktelennek 
látszó esemény idézte elő, de a mely következményeiben évszázadokon át, 
I. Napóleon egyiptomi hadjáratáig, súlyosan nehezedett Egyiptomra. Az. 
ejjubida szultánok idejében (ezek közül való a hires Szaladin is) nagy 
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számmal hoztak be Egyiptomba török-tatár eredetű rabszolgákat, kiket 
a szultánok a hadseregbe soroztak és kikből nemsokára az uralkodók 
testőrségét alakitották. Csakhamar mindinkább nagyobb befolyásra tesz
nek szert az állam ügyeire ; az ejjubida szultán-dinasztia teljes elgyen
gülése után 1250-től kezdve mint önálló szultánok uralkodnak Egyiptom 
és részben az e tartománynyal összefüggő Sziria fölött egészen 1517-ig, 
midőn II. Szelim török szultán Egyiptomot is meghódította. 

A mameluk szultánok történetét bőven lehet tanulmányozni azon 
Két vaskos quarto-kötetből, melyekben Etienne Quatremere Al-Makrízi 
egyiptomi monographiájának e korszakra vonatkozó részét lefordította 
és a maga alapos adalékaival felvilágosította.*) A Quatremére-nek e mun
kát kisérő jegyzeteiből és excursusai-ból lépten-nyomon meggyőződhetünk 
azon nagy szerepről, melyet a mamelukok korszakában a török nyelv 
ezen, hót évszázadon keresztül tiszta arab nyelvű tartományban vitt, 
azon nagy befolyásról, melyet a közéletre gyakorolt. 

S e befolyásnak irodalmi következménye sem maradt el. 
Mennél inkább erősödött és növekedett a hajdani török rabszolgák 

befolyása és hatalma, annál szükségesebbé vált az országot lakó arab 
•elemekre nézve, hogy a tőlük használt török nyelvet elsajátítsák. Beállott 
tehát annak szüksége, hogy a kik a mamelukok török nyelvét eltanulták, 
az arabok számára török nyelvtanokat és szójegyzékeket készítsenek, a 
melyeknek segítségével az uralkodó körök nyelvét, mely csakhamar a 
katonaság és az adminisztrátió hivatalos nyelvévé vált, úgy a hogy el 
lehetett sajátítani. E szükséglet a török-arab nyelvkönyveknek egész 
kis irodalmát termé meg. A Houtsma által ez alkalommal kiadott nyelv
könyv ez irodalom legrégibb termékének látszik; legalább legrégibb az 
eddigelé ismert e fajta munkákj közt. Houtsma szerint 1225—30 körül 
készült; az1 általa használt másolat 1245-ről van keltezve. 

Másféle török nyelv volt" az, melylyel pár századdal később ismer
kedik meg Egyiptom lakossága, midőn az oszmán törökök Szelim szultán 
alatt Egyiptomot a konstantinápolyi pádisáh uralma alá vetik. A mame
lukok cserkesz származásúak voltak és a Deszt Kipcsák vidékéről kerül
tek a Mlus völgyébe. Pontról pontra érdekesen mutatja ki Houtsma, ki 
e szókönyvet a leideni könyvtár kéziratai között őrzött unicum alapján 
adja ki, hogy a benne ismertetett török nyelvjárás mind nyelvtani mind 
pedig szótári tekintetben teljesen azonos azon török dialektussal, melyet 
a gróf Kuun Gézától kiadott Codex Cumanicus tartalmaz. A névtelen 

*) Histoire des Sultans Mameluks de l'Egypte, écrite en arabé par. . . . 
Makrizi, traduite en francais et accompagnée de notes philologiques, hi-
storiques et geographiques per Mr. Quatremere (Paris 1837—40). 
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szerző a török dialektusok közül e nyelvjáráson kívül mégcsak egyet 
ismer, a melyet türkmeni-nék nevez. Sűrűen hivatkozik az eltérésekre, 
melyek a két nyelvjárás között % szókincs tekintetében fennállanak; 
különös nyomatékkal emeli ki több izben, hogy a türkmeni-ben több a 
vendógszó, különösen mongol, arab és perzsa, mint az Ő kipcsáki dialek
tusában. Pedig ez utóbbiban is elég sűrűen vannak az idegen szavak. 
A kiadó nem jegyezte meg, hogy (az egyéb török dialektusokban is elő
forduló) omuz, váll, pláne a görög (op.oq-nak azonosa. 

Érdekes volna azzal a kérdéssel foglalkozni, hogy ez a türkmeni 
dialektus nem-e azonos a szeldsúk törökséggel, mely a XII—XIII. szá
zadban honosodott meg Előázsiában és így a szerzőnek leginkább volt 
keze ügyében. E török nyelvjárás sajátosságainak ismeretére és össze
hasonlító tanulmányozására már most jó sok anyaggal rendelkezünk. 

E két nyelvjáráson kívül a szerző egyéb török dialektusra nem 
hivatkozik. Hogy mily távol állott tőlük és mily kevéssé estek azok 
megfigyelése körébe, mindjárt azon tételből tűnik ki, a melyen szó
könyvét megkezdi: «Hadd kezdjük —- úgymond a dicsőséges és magasztos 
Allah nevén, aztán az angyalok nevei következzenek, utánok aztán a 
próféta elnevezése; Isten = tengri; egy nyelvjárásban, melyet csak na
gyon kevés ember ismer : ogán.» Látjuk mily idegenszerű volt szerzőnkre 
nézve a keleti törökségben honos elnevezés. Egyebekben nem reflectál a 
keleti nyelvjárásokra. E hiányt azonban a kiadó törekedik pótolni, a 
mennyiben alkalom adtán Vdmbéry és Radloff'nyomán a keleti adatokkal 
egészíti ki az arab szerző közleményeit. 

Houtsma, a keleti nyelvek utrechti tanára, egyáltalán nagy alapos
sággal ós sokoldalú körültekintéssel tett eleget a kiadó feladatának. Az 
arab-török szójegyzék kritikai kiadását ós fordítását (melyben abécze 
rendbe szedte a szerző által tartalmi csoportok szerint rendezett anyagot) 
több értekezéssel toldotta meg; szól (1—4. lap) magáról a kéziratról és 
készülésének idejéről; aztán (4—7. 1.) a kéziratban tárgyalt dialektusra 
tér á t ; bőven tárgyalja aztán (8—18. 1.) ennek hangtani sajátságait és 
(19—42. 1.) alaktanát, viszonyban a többi török nyelvjárással. A könyv 
hátralevő részét a szójegyzék tölti meg. Igen érdekes excursust ad a szerző 
a törököknél használatos személynevekről (28—311.), melyek között külö
nösen nagy számmal fordulnak elő : 1. a teljes mondatot alkotó személy
nevek mint p. o. Aj-togmys, felkelt a hold; Tengri-berdi, az isten adott 
stb. 2. állatnevek, akár tulajdonságszó kíséretében, akár nélküle p. o. 
mengli boga: foltos bika, kyzyl arszlán: vörös oroszlán stb. 

A nyelvtan részleteire ez általános ismertetésem nem terjeszked. 
hetik; minden esetre érdemes volna reá, hogy behatóbban foglalkoz
zanak vele azok, kiknek speciális szakjuk a török nyelvjárások ismerete. 
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A tulajdonképeni szókönyvből is sok érdekes részletet lehet kiszedni. Ha 
bold. Hunfalvynk még életben volna, kétségtelenül nagyon érdekelné, 
hogy a gyűrűujjat itten is atszyz-barmak-nsik azaz, nevetlen lyj-nak neve
zik. A szin itt nem csak sírhalmot (kurgan) jelent, hanem bálványképet 
i s ; mindenesetre érdekes vallástörténeti adat; a szubasi szó is (melynek 
eredetéről a M. Nyelvőrben csak a minap elmélkedett Kunos), más 
világításba kerül, ha azon eredeti jelentéséről veszünk tudomást, hogy: 
hadvezér, ebből szil hadsereg (mindkét esetben szin betűvel) stb. Nagyon 
érdekes kifejezésül még ide jegyzem a következőt. 

A szójegyzékben bemutatott nyelvjárásban a muhammedánok 
fejedelmét, a khalifát, e szóvalj jelölik: jügüncsi. E szó annyit jelent, 
hogy: a magát meghajtó (a jügün tőből, mely a meghajlást jelöli; 
talán a jük — teher szóval van köze ?) A ki ezt a szót felszínesen 
nézi, mindenesetre feltűnőnek kell hogy találja azt a tényt, hogy a 
legnagyobb urat ily, inkább szolgára valló kifejezéssel nevezik el. 
De a dolog nyitját azon körülmény nyújtja, hogy a khalifa jogai
hoz tartozott, a község élén végezni a nyilvános imákat, e functió-
jával emelni érvényre theokratikus imámi méltóságát. Azt is tekin
tetbe kell venni, hogy abban az időben, midőn a szójegyzék készült, a 
bagdadi khalifa már régóta puszta árnyékuralkodóvá törpült le, ki semmi 
valódi hatalmat nem gyakorolt ós csakis theokratikus szereplésével 
mutatta ki, hogy ő, legalább elméletileg véve, «az igazhitűek uralkodója*. 
A valódi hatalmat még a székvárosban is a felülkerekedett vasallus-dmasz-
tiák gyakorolták. Négy évtizeddel a jelen szójegyzék elkészülte után a 
Hulagu mongol khán által elűzött khalifai dinasztia képviselői Egyiptomba 
menekültek ós itt a mamelukok foglyaiként egészen a török hóditásig 
folytatták nevetséges látszattá lesülyedt vallás vezéri méltóságukat. A ma 
melukoknak jól esett ily bábuval rendelkezni, ki a vallás nevében meg
erősítette őket a bitorolt hatalomban. Erre a hivő nép szempontjábó-
mindenesetre szükségük volt. Egyéb befolyásuk már régóta nem volt, a 
khalifáknak, mint a szultánok parancsára az időleges uralkodónak, meg
adni a vallástól követelt sanctiót és a község élén a kánoni imákat 
végezni. Ebben az időben tehát jellemző elnevezés ez Sbjügünesi. Nincs 
kizárva, hogy éppenséggel humoros titulus, gúnyos elnevezése a csupán 
csak imádkozási jogban nyilvánuló méltóságnak. 

Még sok egyéb, kultúrtörténeti szempontból érdekes részletet 
lehetne kiemelnünk a szójegyzékből; de ez ismertetésemnek nem lőhet 
más czólja mint az, hogy nyelvészeink figyelmét a XIII. század e török 
nyelvjárási adattárára felhívjam. 

A kézirat, mely Houtsma jelen dolgozatának alapjául szolgált, még 
egy mongol-perzsa szójegyzéket is tartalmaz ugyanabból az időből. Ezt 
H. nem foglalta bele jelen dolgozatába. GOLDZIHER IGNÁCZ. 



Kisebb közlések. 
Valaki és néki. Ezeket és társaikat (valami, némi stb.^ Szarvas Gr. 

Nyr. XXI. 147—8. úgy magyarázta, hogy vala- a van származéka: va
laki = «levő ki, a ki van, akárki» és «van ki, egy bizonyos ki»; a né-ki 
pedig a m. nézd ki: anézd, ki zörög = néki (valaki) zörög.» De más nyel
vek ide vágó adatai azt bizonyítják, hogy ez összetételek nem a magyar
ban keletkeztek. Az persze nem áll, hogy a vala- szláv eredetű volna (1. 
Balassa, Nyr. XVI. 109. vö. Hunf: Vogul F . 24-5), mert csak a tótban 
van meg s ez mi tőlünk vette (voVakto vki, vol'aco vmi, stb. Loos magy. 
s n. része, volajako vhogy, volajakí vmiféle Jancs.). Hanem néhány rokon 
nyelvben találjuk mássát; így a vogul nyelvjárásokban, p. al-khqn valami 
NyK. XXIV. 42., 1. továbbá XXIII. 370. 272., aztán a cseremiszben ala-
kö valaki, ala-mö valami, s ugyanott ala a. m. talán ! De nevezetes, hogy 
hasonló névmásokat találunk a kazáni tatárban is : állá-kem valaki, alla-
nej valami, s álla a m. ,vajjon', ,vagy talán' (vö. finn eli stb., de ez alig 
lehet más, mint az orosz ili). Kérdés, vájjon a tatár a cseremiszből 
vette-e vagy megfordítva, de annyi bizonyosnak látszik, hogy a m. vala-
mindezekkel egyeredetű. 

A néki némi előtagja azonban kétségkívül szláv eredetű. Megvan 
ugyanezen jelentéssel mind az északi, mind a déli szlávságban : orosz 
HéKTO jemand, HiKOTOptiH ein gewisser, einige, HCKOJIHKO ein wenig, 
némi; — lengyel niekto jemand, ein gewisser, mancher, nieco ein wenig, 
etwas, né-mi, niekilki néhány, niekiedy néhol, niekiedy manchmal, zuwei-
len, ehemals, vormals, tehát néha; — tót nekto valaki, valamelyik, néki, 
neco valami, némi, nekdy valaha, hajdan, néha, nejak valahogy, némikép 
stb. A bosnyák azt a közmondást, hogy -(kinek a pap, kinek a papné» 
így mondja : Niko voli popu, niko popadiji = néki a papot szereti, néki 
a papnét (Ethnol. Mitteilungen I. 287). Hogy a szlávságban ez az össze
tett névmás igen régi, bizonyítja az ószláv, melyben p. nékto a m. valaki, 
néki (még a 'litván s lett nyelvben is így van: nekurs némely, nekadá 
néha, holott p. nekas tagadó értelmű s a m. senki, semmi. De az említett 
szláv alakokat is a tagadó szócskával magyarázzák, vö. Delbrück: Vergl. 
;Synt. I. 517—8. Talán eredetileg tagadó kérdések voltak ezek : ,nem jön 
ki? nem látsz mit?1 = jön néki, látsz valamit. Tényleg"azonban a szláv 
nyelvek a tagadó névmást mindig megkülönböztetik ama határozatla
noktól, p. ószl. nékto néki: niküto senki, tót nekto: nikto, neco: nico, 
nekdy: nikdy stb., s ez a ni = nem is, sem, tehát ezek ép oly összetételek, 
mint a m. sen-ki, semmi stb.) 

Azt hiszem, ezek után nem kételkedhetünk, hogy a néki, némi-iéle 
•névmások teljesen szláv mintára alakultak, a minthogy mi tőlünk viszont 
a tót átvette a vala- kezdetű névmást s az oláh az akár- kezdetűt (1. Nyr. 
XVI. 45. Hazai németjeink is mondják néha: akár-was, akár-wo stb.). 

SIMONYI ZSIGMOND. 



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 frt 50 kr., Xl-töl fogva 3 frt. 

NYELVEMLÉKTÁR. Régi Magyar Codexek 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 C. Teleki C. — XIII. Festetics C. Pozsonyi C. Keszt
helyi C. Miskolczi töredék. — XIV. Lobkowitz C. Batthyányi 0. 
Czech C. — Közzéteszi V o l f G y. Ára kötetenként 2 frt. 

RÉGI MAGYAR NYELVEMLÉKEK. V. kötet: A Jordánszky-codex biblia-
forditása. 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-
1 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. K u u n Géza. 1880. N.8-rét.Ára 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. 

II. sz.Zűrjén 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 NYELVESZEK Erdősitől Tsétsiig. (Corpus Grammatico-

rum linguae Hungaricae veterum.) Kiadta T o 1 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 GÁBOR. A magyar igeidők. 1872 Ára 1 frt. 
P. T H E W B 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 Ára 1 frt. 
K A L E V A L A . A finnek nemzeti eposza. Fordí to t 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 , osztály t i tkár . 
I—VIII . köt. 1867—1880. Ára21 fit 65 kr. — IX. köt. 1881. Ara 3 frt 20 kr. — 
X. köt. 1882. Ára 4 frt. - X I . köt. 1883. Ára 3 frt 70 kr . — XII . köt. 
1885. Ára 5 frt 10 kr. — X I I I . kötet. 1886 Ára 3 frt 40 kr. — X I V köt. 
1887—89. Ára 3 frt 80 kr. — XV. köt. (1—9. sz.) . . . . Á r a 4 frt 65 kr. 

AZ UGOR N Y E L V E K ÖSSZEHASONLÍTÓ A L A K T A N A . I r ta B u d e i i z J . 
Első füzet: Igeképzés. 1884. (Különnyomat a Nyelvt. Közl.-ből.) Ára 1 frt. 
Második füzet: Névszóképzés. 1£87. Ára 80 kr. 

Sz. BÁLINT GÁBOB. Kazáni-tatár nyelvtanulmányok. 
I . füzet: szövegek. 1875. I I . füzet: szótár 1876. I I I . füzet: nyelvtan 1877. 
Egy-egy füzetnek . . . ; . . á r a 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.) 1881 Ára 1 frt 20 kr. 
IL III. köt. (Az alárendelő kötőszók) 1882—83 Ára 2 frt 70 kr . 

SIMONYI ZS. A magyar határozók. I . köt. 1. ós 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 tekintettel a magyar 

nyelvre. 1886. Ára 70 kr. 
BALASSA JÓZSEF. A magyar nyelvjárások osztályozása és jellemzése. 

Melléklet: A magyar nyelvjárások térképe 1891 Ara 1 frt 80 kr. 
OSZMAN-TÖBÖK N É P K Ö L T É S I GYŰJTEMÉNY. I., I I . köt . : Oszmán-török 

népmesék és népdalok. Gyűjtötte dr. K ú n o s Ignácz. 1887—89. Ára 5 frt 10 kr. 
HABOM 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 BEBNÁT. A Votják Nyelv Szótára 1.—3. füzet 1890—93. 

Ara 4 frt 50 kr. 
MUNKÁCSI BEBNÁT. Vogul Népköltési Gyűjtemény. 1892. 

I. köt. 1. füz. Begók és 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 I I . köt. 1. füz. Medveénekek . Ára 5 frt. 
A BESZTERCZEI SZÓSZEDET. Latin-magyar nyelvemlék a XV. századból. 

Kiadta' F i n á l y Henrik. (A nyelvemlék hasonmásával). 1892. Ára 2 frt. 
A SCHLÁGLI MAGYAR SZÓJEGYZÉK. A XV. század első negyedéből. 

Közzétette, bevezetéssel és magyarázatokkal ellátta S z a m o t a István 
1894. . . Ára 2 frt. 

FRANKLIN-TÁRSULAT NYOMDÁJA, 


