
XXVIE. kötet IV. füzete. 1898. deczember 1. 

NYELVTUDOMÁNYI 

K Ö Z L E M É N Y E K 

A 

MAGYAE TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 

. NYELVTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGÁNAK MEGBÍZÁSÁBÓL 

SZERKESZTI 

S Z I N N Y E I J Ó Z S E F . 

Ara 75 hr. 

BUDAPEST. 

A MAGYAE TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TULAJDONA. 

1898.' 



TARTALOM. 
Lap 

Munkácd Bernát. Árja és kaukázusi elemek a finn-magyar nyelvek
ben. (II.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — . . . 361 

Kalmár Elek. Állítmány és alany. ( I I I . ) . . . . . . . . . . . . . . . - . . 392 
Gombocz Zoltán. A vogul nyelv idegen elemei- (II.).._ . . . . . . _„. 413 
Szilasi Móricz. Cseremisz szótár. (I.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434 

I smerte tések és b írá latok. 

Petz Gedeon. A szóképzéstan feladatai. (Paul, H. Über die Aufgaben 
der Wortbildungslebre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 458 

Indogermán nyelvészeti folyóirat. (Indogerm. Forschungen. 
V. VI.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462 

Folyóiratunk, iiefjyedé venként jelenik meg, még pedig 
mározius, június, szeptember és deezember elsején. Az 
egész évfolyam legalább harmincz ívből áll s ára 
3 frt vagyis 0 korona. Az előfizetés a Magyar Tudo
mányos Akadémia könyvkiadó-hivatalához ezímezendő. 

Kérelem: Kérjük a nyelvészeti munkák s különösen 
pro gramm-értekezések szerzőit, szíveskedjenek ismertetés 
végett munkájuknak egy-egy példányát beküldeni a szer
kesztőnek : Budapest, VIU. József-körút 17. 



írja és kaukázusi elemek a finn-magyar nyelvekben. 

ii. 
Világosabban és alaposabban itél a szóban forgó kérdésről a 

finn-lapp nyelvek idegen elemeinek jeles kutatója, THOMSBN VILMOS, 
kinek idevonatkozó észrevételét 1869-ben megjelent «Den gotiske 
sprogklasses indflydelse pá den finske» czímü művének, illetőleg 
SiEVERstől eszközölt «über den Einfkiss der germanischen Spra-
chenaufdiefinnisch-lappischen(Ral\e, 1870)» fordításának beve
zetése tartalmazza. E szerint (német kiad. 2—4. 11.): «Bár termé
szetesen nem lehet eleve tagadni a két—t. i. finn-magyar és indo
germán — nyelvcsalád ősrokonságát; mindamellett az eltérés 
oly nagy arányú a szerkezetükben, hogy ily természetű kapcsolat 
közöttük valószínűnek alig vehető, mindenesetre pedig bebizonyít-
hatatlan addig, a míg a finn nyelveknek régibb s a nyelvcsalád-
beli összehasonlítás kiinduló pontjai gyanánt szolgálható alakjait 
kikutatni nem sikerül.» Azon szóegyezések közül, melyek az indo-
germánsággal való ősrokonságra utalhatnának, THOMSEN a követ
kezőket idézi: magy. h a l l - «hören», finn kuide-, lapp gúla-, mord. 
kid'e-, cserem, hol-, zürj. kii-, vog. yöl; oszt. 'fül-, yűd- id., melyek
nek kid-, kid-féle alaphangzása az indogermán ÁTM-gyökre (szkr. 
erű-, ószláv slova, litv. klausau, gör. xXów, lat. cluo) emlékeztet j 
magy. n é v «name», finn nimi, lapp nabma, namma, mord. lem, 
cser. lim, lüm, zürj. Mm, osztj. nem, vog. ncirn: indogerm. és szkr. 
vaman- (ószláv imp <c*nimp stb.) j magy. v í z «wasser»,finn vete-
(nom. vési), mord. ved, cser. vit, vüt, zürj. va, vog. vit: indo-germ. 
vad; ud- (szkr. uda-m, ószláv voda stb.) | magy.* m é z , finn mete-
(nom. mesi), mord. med, cser. mii, zürj. ma, vog. ma'i (mau): in
dogerm. és szkr. madhu- (görög (li^o, ószláv medü stb.). «De ha»: -
így folytatja tudósunk e tárgyról való fejtegetéseit — «csakugyan 
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ősrokonság emlékmaradványait akarnánk is látni az efféle szavak
ban : egész tömege van mégis az olyan szóegyezéseknek, melyeket 
lehetetlen ily módon magyaráznunk, melyek részben alakjuknál, 
részben csekélyebb elterjedtségüknél fogva többé-kevésbbé világo
san j ö v e v é n y s z ó k n a k ismerhetők föl, még pedig rendszerint 
az indogermán nyelvekből kerülve a finn nyelveke, sokkal ritkáb
ban megfordítva. Hogy némelyike a fönt jelzett, nagyobb területen 
ismeretes szavaknak is így fogható föl, mutatja a «száz» szava a 
finn nyelvekben: finn sata, lapp cuötte, mord. éada, sado, cserem. 
siidö, zürj. so, votj. su, osztj. söt, sat, vog. sat, magy. s z á z . Itt az $ 
szókezdő világosan bizonyítja, hogy a szó nem az indogermán 
nyelvekkel való ősrokonságból ered, mely utóbbi nyelvcsaládban 
t. i. * haflta-m az alaphangzás, hanem vagy valamely árja (ind-
perzsa), vagy valamely lett-szláv nyelvből; a mennyiben csak ezek
ben változhatott az eredeti h szókezdő s-vé (v. ö. szkr. és zd. gata-, 
ujper. sad, osszét sade, sade, ószláv sütő). De másrészről a szónak 
nagy elterjedtsége arra vall, hogy az átvétel igen régi, valószínűleg 
a finn-magyar közös alapnyelv korából való; hacsak azt nem akar
juk föltenni, — a mi külömben a pontos alaki egyezés miatt alig 
valószínű — hogy itt az egyes nyelveknek egymástól független, 
párhuzamosan egy forrásból került jövevényszavával van dolgunk, 
a minő pl. az «ezer» kifejezése, mely a magy. e z e r , vog. satér, osztj. 
táras, törés, zürj., votj. surs szavakban valamely árja nyelvből va
lónak látszik (v. ö. szkr. sahasra-, zd. hazánkra-, ujper. kazár, örm. 
kazár), míg a finn tuhante- (nom. tuhat), lapp duhat, mordv. t'ozan, 
cser. ti sem szavakban, nem is közös fokon, vagy a litván túkstantis, 
vagy az ószláv tysasta (orosz tysjaca) átvételének. Ezen jövevény
szavak közt, mint az idézett példákból is kitetszik, nagy eltérés 
észlelhető a külömböző eredet, kor s a mi ezekkel kapcsolatos 
az elterjedtség mértéke szerint. Ha nem számolunk az ősi indoger
mán befolyás jelzett lehetőségével, első sorban, mint természetes, 
valamennyi finn-magyar nyelvben, erősebb-gyöngébb, de nagyobb
részt egymástól független hatását a s z l á v (részben a litván) nyel
veknek tapasztalhatjuk. A n e m n a g y s z á m ú á r j a e l e m e k 
c s a k n e m k i z á r ó l a g a k e l e t i n y e l v e k b e n és a m a 
g y a r b a n t a l á l h a t ó k . E mellett a legnyugatibb finn-, lapp-
és magyar nyelvek a g e r m á n nyelvekkel való régibb s ujabbkori 
érintkezésnek mutatják számos nyomát, minők más keleti nyelvek-
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ben teljességgel hiányoznak.» Bár THOMSEN-nak ezen észrevételei 
voltakép csak alkalmi megjegyzések egy külön álló feladat, a finn
lapp nyelvek germán elemeinek tárgyalása kapcsán, mégis látni-
valólag igen fontos útmutatást adnak az árja érintkezés kérdésének 
vizsgálatához is: annak jelzésével t. i., hogy vannak szűkebb kör
ben elterjedt s az egész finn-magyar nyelvcsalád területén isme
retes árja elemek, valamint hogy az árja hatás a finn-magyar 
nyelvekben nem egységes, hanem külömböző korokból s nyelvterü
letekről való. Az is igen becses észrevétel, hogy azon adatok, me
lyeket rendesen az indogermán ősrokonság nyomainak szoktak 
tekinteni, nagyobbrészt árja, esetleg germán, vagy szláv jövevény
elemeknek bizonyíthatók (pl. a név, méz és száz rokon nyelvi egye
zései), úgy hogy a tüzetesebb vizsgálat előre láthatólag egészen el 
fogja vonni ama külömben is igen. valószintitlen fölvétel alól a 
számbajöhető tények alapját. 

Nem ily éleslátással ítél a finn-magyar és indo-germán nyel
veknek árja példákkal is igazolt közösségeiről CUNO (Johann Gus-
tav), kinek 1871-ben megjelent «Forschungen im Gebiete der altén 
Völkerhunde (I. Die Skythen; Berlin)» czímű műve foglalkozik e 
jelenségekkel, még pedig — mi az itt adott fejtegetések nevezetes
ségét alkotja — legelőször vizsgálva tanulságaikat az i n d o g e r 
m á n ő s t ö r t é n e t szempontjából. Kiindulópontul szolgál ebben 
az eddigi hagyományos nézettől eltérő amaz eszméje, hogy nem 
Ázsia volt az indogermán népek ősi hazája, hanem azon területnek 
központja, hol óriási tömegeik ma is laknak, vagyis Közép- és Kelet-
Európa, a honnan mindenfelé szétágazva egyes törzsek a délorosz
országi és turáni pusztákon át jutottak az erani fensikra. E régi 
földrajzi elhelyezkedés nyomainak szerinte föl kell tetszeni azon 
népek nyelveiben, melyek ama korban itt Európában az indoger
mánok szomszédjai voltak s ezek, úgy véli, ép a finn-magyar né
pek lehettek. «Ha a finnségben» •— így elmélkedik (50.1.)— «nagy 
számát találjuk az olyan szavaknak, melyek a szlávban, németben 
és ó-skandinávban is előfordulnak, ezektől sok esetben nem vitat
hatjuk el a későbbi átvétel lehetőségét; de a finn szókincs sajátos 
közösségeket tartalmaz oly indogermán népek nyelveivel is, melyek
kel a finnek, a mennyire tudjuk, soha érintkezésben nem állottak, 
s az ily szavak száma sokkal nagyobb, hogysem azon fölvételre 
támaszkodhatnánk, hogy az előbbi korokban megvoltak e kifejezé-
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sek a szlávban s germánban is, tehát átvételük ezen időszakokból 
eredhetne. Fontos körülmény, hogy ezen közösség igen jelentős 
arányban mutatkozik oly fogalmi csoportok jelzéseiben is, melyek a 
nyelvek legeredetibb rétegeiből valók s idegen elemekkel csak nagy 
ritkán vannak vegyítve, jelesül a számnevekben, névmásokban, ro
konsági nevezetekben s a közönséges életre vonatkozó kifejezések
ben. A helyett, hogy ama tényekkel és jelenségekkel egybe nem 
hangzó elméletnek, mely szerint az indogermánok Ázsiából ván
doroltak volna európai lakóhelyeikre, ujabb s ujabb fölvételekkel 
vetnénk alapot a sok fölvételtől már amúgy is süppedékes talajba : 
helyesebb eljárás, ha egészen mellőzzük s azt mondjuk, hogy a z 
i n d o g e r m á n és f i n n - m a g y a r n y e l v c s a l á d o k e r e 
d e t t ő l f o g v a s z o m s z é d o s a k s a m i a k é t t e r ü l e t e n 
k ö z ö s , n e m á t v é t e l az e g y i k n e k k i f e j l e t t á g a i b ó l 
a m á s i k é b a , h a n e m m á r a k é t n y e l v c s a l á d k e l e t 
k e z é s é n e k k o r á b ó l s z á r m a z ó közösség . ) ) E tétel bi
zonyságai gyanánt CUNO sok selejtes közt a következő komolyabb 
számba jöhető nyelvi tényekre hivatkozik : 1. S z á m n e v e k : szkr. 
éka- «unus»,mely a magy. egy, vogul áJcwe, ük, lapp akiit, finn yhte-
(nom. yksi), «unus» számnevekben ismerhető föl | szkr. saptan-, 
lat. septem, gör. énxá, litv. septyrii: osztj. sabat, sebet, finn seitsen, 
permismm, magy. hét | szkr.dacan-, örm. tasn, szláv eleseti «decem» 
permi das, magy. tíz s a szkr. da$an-nak *dakan előzményére utaló 
-déksan-íéle «tíz» számnév a finn kah-deksan «octo», yh-deksan 
«novem» ( = cserem, kan-dakse, in-dikse) összetételes szerkezet
ben | szkr. gata-, szláv sütő «centum» : finn sata, magy. száz, cser. 
sudo, oszt. sot, vog. süt. Ezek mellett CUNO a finn tuhat, cser. tüzem 
«mille» számnevet a germánból, a magy. ezer-t&z iránságból (örm. 
hasar, zd. hasanhra-, szkr. sahasra-) kerültnek tartja, lehetetlennek 
gondolván hasonló viszony fölvételét az alacsonyabb számok jelzé
sében. Hivatkozik e tekintetben Boppra, ki a maláji-polinéziai nyel
vekről szóló tanulmányában kiemeli, hogy e szigetlakók fölvettek 
idegen elemeket a magasabb számok kifejezésére, de a tízig terjedő 
számsorba jövevényszó nem hatolt. — 2. N é v m á s o k : finn me-, 
te- első és második személyű névmástők hasonlítanak az indoger
mán nyelvekéhez; a nom. sing. mi-nü, si-na toldalékára nézve 
CUNO hivatkozik a szláv génit, me-ne, dat. mű-nje, litván acc. sing. 
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ma-np, locat. ma-ny, dat. manci stb. alakokra (54. 1.) | finn ta-ma 
«dieser», sa-ma «derselbe» : szkr./«, fem. iá és sa, sá, tat, gót sa, ső, 
pata, szláv tű, ta, to | finn pron. interrogativum kn-ka, lapp kei, ki: 
szkr. ka, ku, ki | finn pron. relativumjc>-A;a: szkr. ya-. — - 3 . K e z 
d e t l e g e s m ű v e l t s é g s z a v a k (több germán és szláv mellett a 
következő árja egyeztetések): permi zon «sohn» : szkr., gót, litv. sű-
nns, szláv synü | finn uros «rnann»: szkr. vira-, lat. vir, gót vair, 
szkitha otóp (Herod. IV, 110: olop vtaXéooai [ol Sxó^-aí] TÓV ávSpa) | 
finn nimi, lapp namm, magy. név: szkr. náman-, lat. nomen, gót 
namo | Japp vuoksa «ochs»: szkr. uksan-, gót auksa, ó-skand. oxi \ 
finn vasikka «kalb» : szkr. vaska- «kuh» | finn £l/wb«schaf»: szkr., 
litv. avis, lat. ovis, gör. öt; [ mord. virgas, lapp varg «wolf» : szkr. 
vrka-, zd. vereka-, ó-skand. vargr, üt. vilkas, szláv vlükü | finn jyva 
«granum frumenti» : szkr. yava- | finn kasuri «erz»: szkr. késara 
«gold» | zürj. zárni, vog. zorni (helyesen : sorúi) «gold»: zd. zaran
ya-, szkr. hiranya- («zusammenbángend mit slav. zorü, odevlzorja 
,glanzf»; 55—57.11.). Ezekből CUNO azon vizsgálati eredményt véli 
megállapíthatónak, hogy az indo-germán és finn-magyar n^yelvfajok 
körülbelül egy időben ós egymás mellett keletkezhettek (57. 1.) ; 
minthogy pedig a finnek még a középkor első századaiban a skan
dináv félsziget déli részein laktak s bizonyos (tüzetesen ki nem 
mutatott) kelta nyelvnyomokból föltehetőleg Tacitus ideje előtt a 
német alföldön is otthonosok voltak, nem lehet más szerinte a 
keresett érintkezési terület, mint Közép-Európa (59. 1.). Látnivaló, 
hogy mindezekben a következtetések logikája nagyon fogyatékos: 
érdemes kutatónk nem vet ügyet arra, hogy a tőle fölhozott egye
zések tetemes része, jelesen a germán és litván hasonlatok csakis 
a finn-lapp nyelvek sajátjai, melyeknek régiségét tehát már ezen 
oknál fogva sem tehetjük a nyelvek k e l e t k e z é s é n e k korába, 
hacsak azt nem akarjuk kétségbe vonni, hogy ezek a volga-uráli 
nyelvekkel rokonok s velük közösségben folyt le ősiségük. Másrészt 
minden körülmény — közöttük különösen a keleti altáji nyelv
családokkal való morphologiai rokonság — arra vall, hogy az a mi 
a magyarra nézve történeti kútfőkkel igazolható, vagyis az Ázsiá
ból való eredet, a többi rokon nyelvű népekre is á l l ; miből folyó-
lag azon indo-germán elemek, melyek a finn-magyar nyelvek na
gyobb területén találhatók s melyeken legtöbbnyire világosan jelent
kezik a sajátos árja bélyeg, esetleg ázsiai érintkezésnek is marad-
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ványai lehetnek. A mit józanul itélve a felhozott tényekből fölis
merhetünk, az nem egyéb, mint hogy a finn-magyar és indo-germán 
nyelvcsaládok érintkezése beláthatatlan régi korba nyúlik visszar 

sőt hogy a már az egyes önállóan kialakult nyelveknek (pl. a finn
lappnak és germánnak) az előbbitől külön választandó, aránylag 
ujabb korbeli érintkezése is már a történeti ókorban kezdődött. 

Nem tisztul a kérdés egyelőre avval sem, hogy ettől fogva 
külföldi nyelvtudósok is komolyabb érdeklődéssel veszik művelőbe. 
Ezeknek elseje DONNER OTTÓ, ki « Vergleichendes Wörlerbuch der 
Finnisch-Ugrischen Sprachen* műve I. és II. kötetében (Hel-
singfors, 1874—76) a hol csak alkalma nyilik a kifejtett tövek s 
kész szavak mellett közli a többi altáji nyelvcsaládokban található 
s az indogermán hasonlatokat is. Hogy mi czélja van ezekkel, ki
fejti előszavában (VI. 1.), melynek ide vonatkozó részét itt egész 
terjedelmében adjuk: «Wenn ich hien und wieder auf analógé 
oder nach form und inhalt identische wurzeln aus dem Indo-euro-
páischen hingewieseu habé, so geschah dies oh n e d a r a u s 
e t w a i g e s c h l ü s s e z i e h e n zu w o l l e n . N o c h m e h r -
m a l s m ü s s e n d i e f i n n i s c h - u g r i s c h e n w u r z e l n a l l -
s e i t i g g e s c h i c h t e t w e r d e n e h e s i e a l s e n d e g ü l t i g 
f e s t g e s t e l l t a n g e s e h e n w e r d e n d ü r f e n . B e i d i e s e n 
s c h w i e r i g e n u n t e r s u c h u n g e n k a n n es j a l e i c h t 
g e s c h e h e n , d a s s m a n n u r e i n e r a n z a h l s c h a r f a b-
g e s c h l i f f e n e r o d e r s o n s t v e r á n d e r t e r l e h n w ö r t e r , 
w e l c h e a u s e i n e r w e i t e n t l e g e n e n z e i t s t a m m e n 
u n d d a h e r i n m e h r e r e n s p r a c h e n v o r k o m m e n , 
e i n e w u r z e l k o n s t a t i r t , d i e d e m s t a m m e u r s p r ü n g -
l i c h n i c h t z u k a m . Es genügt dabei auf die áhnlichkeit nur 
aufmerksam zu machen. So lange aber zu warten, ehe man zur 
feststellung der genuinen wurzeln geht, bis allé in die sprache ein-
gedrungenen fremdwörter richtig als solche erkannt worden sind, 
heisst die wurzelforschung aufgeben. Denn in vielen sprachen giebt 
es vollstándig einheimische wörter, welche denen einer anderen 
sprache sehr áhnlich sind und daher verdáchtigt werden; und ge-
setzt, es existiren in zwei verschiedenen sprachstámmen wurzeln, 
welche nach form und bedeutung identisch sind, so werden gewiss 
die meisten aus diesen gebildeten wörter dem fremden stamme zu 
gute gerechnet, wenn man die eigene wurzel nicht kennt». Bár 
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DONNER követett eljárása ezen megokolásának bevezetésében kije
lenti, hogy nem kivan fűzni indo-germán szóegyeztetéseihez semmi
nemű következtetést,*) tényleg mégis kifejezi az ily hasonlatok je
lentőségéről való nézetét, midőn további szavaiban arra utal, hogy 
a finn-magyar nyelvhasonlítás terén kifejtett szógyökök több iránya 
megrostálásra szorulnak; mert lehetséges, hogy eredetinek velünk 
olyan elemeket, melyek valamely igen régi korban az indo-germán -
ságból jöttek át s ennélfogva több finn-magyar nyelvben is megta
lálhatók. Ez okoskodásából t. i. az vehető ki, hogy szerinte leg
alább részben az indo-germán egyezések á t v é t e l i v i s z o n y je
lenségei lehetnek (tehát nem ő s i k ö z ö s s é g é , mint pl. CUNO és 
ANDERSON tartják). Nem lehet kétségbe vonni a kutatás ily irányá
nak jogosultságát; mindamellett úgy végezve annak műveleteit, 
mint DoNNERnél tapasztaljuk — ki t. i. többnyire eldÖntetlenül 
hagyja, vájjon nem különös árja, szláv, germán, vagy épen (mint 
előadása nyomán gyakran vélhetni) indo-germán ősi átvétellel van-e 
az illető esetekben dolgunk; illetőleg nem kell-e az egyezést ilyen, 
vagy amolyan oknál fogva véletlennek tekintenünk — mindennemű 
félreértésre nyújthat alkalmat. Álljanak itt különben ide vonat
kozó figyelemre méltóbb észrevételei: magy. h á z , finn koia, cser. 
kudo stb. (13. 1.): «Eigentümliche áhnlichkeit mit skr. kata-,kuti- ; 
vgl. an. kot, md. kote, aeng. cyte, sv. hytt, die vielleicht entlehnt 
sind; koto, kota ,wohnung, haus' kommt auch im mongolischen 
vor» | magy. k ö h ö g , észt köha-, kóhi- «husten», zürj., votj. kié-, 
mord. koz-, lapp gos-, kos- id. (33): «Dies ist wurzelhaft im indo-
europ., wie aus ksl. kasil, lett kasa «tussis»; üt. kosn, kostu (inf. 
kosti, fut. kosu), skr. kas-, kasa- «husten)), ahd. hnosto, sichtbarist» | 
finn k u o r e- (nom. kuori) «rinde, kruste», permi kor «rinde», lapp 
kar, garra «schale, rinde» (41): «Vgl. ksl. kora ,cortex', serb. kora, 
bulg. kor, welches MIKLOSICH und CURTIUS aus skr. gr-, kr- — kar-
,verletzen, secare' herleiten und in verbindung mit lit. karna ,bast' 

*) Az idézett szamojéd, török és mongol egyezésekre vonat
kozólag is megjegyzi (YII. 1.): «Ich will mit diesen, da die betref-
fenden sprachen noch nicht hinlánglich untersucht worden sind, 
g a r n i c h t s b e w e i s e n ; i c h s c h r i e b s i e n i e d e r , u m 
n u r a l s a n k n ü p f u n g e n e i n e r k ü n f t i g e n f o r s c h u n g 
zu d i e n e n . 
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bringen» | zürj. k ö r t , votj. kort «eisen», vog. kér, osztj. karti, 
cser. kürtnö id., finn karta, észt kard, liv. kárda «blech» (41): 
«AHLQVIST (KultW.) verwirft die zusammenstellung der ugrischen 
wörter mit est. kard, welches er aus dem lett. skarde jeisenblecb' 
derivirt. Man hat die permischen wörter aus dem iranischen her-
leiten wollen, indem zd. kareta- ,messer', lmzvar. kart, neupers. 
kard ,sábel' aus der wurzel kar- ,schneiden', der metalle ihren 
namen gégében hat. lm slavischen hat man daraus korda, russ. 
KOPTHKI> ,kleiner sábel', wahrscheinlich auch das ungar. kard ,sá-
bel, degen' (MIKLOSICH : Slav. Elem. im magy.). Was die übrigen 
betrifffc, scheint es doch natürlicher, dass man den namen des 
,schwertes£ aus der metalle nimmt, nicht den metallnamen aus 
dem dinge» | finn k u r k k u ,gurgel, kehle, schlund', lapp karas, 
zárj. goris «gurgel», mord. kirga «hals» stb. (46): «Bemerkenswert 
ist die áhnlichkeit mit kslav. krükű ,hals'=skr. krka- ,kehlkopf'» | 
permi g ó r t «wohnung», votj. gurt id., zürj. górt, gurt «fovea, do-
micilium subterraneum priscorum Syrjaenorum» stb. (52): «Eigen-
tümlich ist die übereinstimmung mit skr. karta-, in jüngerer form 
garta- ,grube, loch'» ; mindemellett szerinte a permi szó «dürfte 
etwas umgewickeltes, kreisförmig gemachtes andeuten; vgl. syrj. 
garta- ,umwickeln'» | finnkupo «garbe, bund (stroh od. heu)», 
észt kubu, magy. kepe stb. (77): «Obwohl die wurzel háufigin indo-
europáischen wortbildungen vorkommt, wie altlit. kupa ,haufen', 
xöípo? .buckel'; vgl. altpers. kaufa ,bergf: so ist sie doch im finni-
schen heimisch» | finn k a p p a , kapea, kapio «pferdehuf»>, észt 
kabi «huf» stb. (79): «Skr. caphas verglichen mit den entspre-
chenden reflexen, lassen auf ein ursprüngliches *kapa schliessent) | 
finn koma, kousi, kauha «gefáss zum schöpfen», mord. kavs «krug», 
lapp kokse, kuase «schöpfgefáss»|stb. (85): «Das lit. hat kausas 
jSchöpfgefáss', lett kauss ,napf, schale', skr. koga-, kosa- — *kaum 
jbehálter, gefáss, eimer, schale, ei\ got. husas ,haus'» | magy. 
k a m p ó s «gebogen, mit haken versehen», kampó, kamó «haken», 
finn kampura, kámpürá «krumm, schief», kampi «krummer griff, 
handhabe», kimura «krumm», lapp gobmar «gebogen» stb. (86): 
«Ein vergleich mit dem indogermanischen zeigt, dass hier diesel
ben wurzelformen, wie dórt vorliegen: kam- ,sich wölben', kamp 
in xá[Mrco (skr. cápa ,bogen', viell. &.ns-kap, kamp))) \ magy. h o m p 
«hügelchen», g u m ó, gumó' «tuberkel», finn kamara «schwiele, 
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walke an der haut», kamala «walke, füge. walze» stb. (87): ((Die
selben formen kommen in indogermán, vor: xajxápa, lat. camurus 
,gewölbt{etc.» | magy. t ö r - «brechen» stb. (134): «Vgl. indogerm. 
wurzel dar- «zerbersten, zerreissen'; skr. dar-, gr. Sápot), Saípw, ksl. 
drati ,schinden'; auf germanischem boden = tar- ,zerstören, auf-
lösen, zerreissen': got. ga-tair-an, as. ter-an ,zerreissen» | finn t á -
r i s e - , liv. dörs- «beben, zitternw, vog. tory- stb. (134): «Vgl. die 
indoeurop. wurzel tras-, skr. tras- ,erzittern, bében' gr. ipsa- in : 
l'-tpea-aa ,zittern, fliehen', lat. terr-or, ksl. tres-a-ti ,erschüttern'» j 
mord. t a r g - «ziehen, dehnen, spannen»; lapp tuor- «ziehen» 
(133): «Vgl. indogerm. wurzel tar- ,über etw. hinfabren'; europ. 
= ,reiben': gr.tsípw, ipów, lat. tero, ksl. tre-ti» | finn t u r k i - , turk-
haa- «schieben, stossen» stb. (132): «Auf indogerm. gebiete hat 
man die europaische wurzel tark- ,drehen, drángen, drücken'» | 
finn t a r k k a, tarkas «scharf, genau, achtsamw stb. (131): «Vgl. 
die indogerm. wurzel dark-, skr. darg- ,sehen', gr. §épxofi.ai, got. 
tarh-jan caus. (,sehen lassen') ,auszeichnen'» | finn t o r e s 
«schlummer», torkú- «schlummern, nickenw stb. (137): «Man 
könnte etwa hier an die indoeurop. wurzel dar- denken, welcbe 
in skr. dra-, gr. őap-9-ávco, lat. dormíre, ksl. dremati ,schlafen', 
ahd. trawnjan, an. dreyma hervortritt» | finn t a l o «bauernhof, 
wobnungM, tila «platz, raum», zürj. üla «neuer acker» stb. (138): 
('Dieselbe wurzel und zwar in denselben schwáchungsformen geht 
durch das ganze gebiet der indoeurop. sprachen: skr. tála ,fláche, 
boden'; gr. nqXía .flache, brett', lit. tuja ,brett auf dem boden eines 
kalmes' = an tuja ,ruderbank'; ahd. dilla = dilja ,diele'; lat. 
tellus ,erdfláche, erdboden'; kslav. tlo ,grund, boden' etc.» | magy. 
c s a p - «schlagen», finn tapa- «schlagen, tödten», votj. capki-
«schlagen», lapp tuope- «walken (tuch)», cuoppe- «abhauen» stb. 
(145): «Auch bei dieser wurzel ist eine durchgehende analogie mit 
den indoeuropáischen vorhanden: skr. tup-, tuph- ,verletzen' == 
tump-, tumph-, tumbh- ,durch einen schlag verletzen, tödten', 
tamb- ,beunruhigen, quálen'; gr. TÓJC-TÍO, XÚX-OQ, zú^-^a ,schlag', 
"cófwr-avo-v ,paukec. asl. tamp-ü ,obtusus' etc.» | magy. s z a k a d - , 
finn hakkaa- «hauen, schlagen», lp. cuoggo- «hacken, stechen», 
zürj. ceg-, votj. cig- «brechen», vog. sak- «schneiden» stb. (164): 
((MIKLOSICH führt eine slav. wurzel sak- = sec-are auf; diese ist be-
legt durch lit. sykis, ksl. seka- (inf. ses-ti) ,schlagen, hauen, spal-
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ten', sek-yra ,securis' etc.» | finn h a n k o «gabel, heugabel», morcL 
éapgo, eayga «heugabel» stb. (172): «Gewiss muss das kslav. sanku, 
lit. szaka ,ast, zweig', szaké ,gabel', skr. gaiiku- ,zweig'; vgl. skr. 
cakhá- ,zweig( als originál dieses wortes angeseben werclen; die all-
gemeine verbreitung dürfte doch bobes altér bezeugenw | magy. 
sü-t- «scheinen, brennen; braten», sü-l- «backen», finn sy-ty-
«angezündet werden», zürj. sot-, votj. sut- «brennen», mord. sí', ci 
«sonne, tag», cser. sota «glánzend, klar »stb. (175): «Dasindoeurop. 
bat die wurzel su-, siv- ,glanzen': skr. sav-i-tar,sonnengot'», sjona 
,schön; sonne', got. siu-ni ,schein', sunnon ,sonne'» | finn syte-
(nom. sysi) «köble», mord. sád', sed'iá., mordE. sod ,russ' stb. (176): 
«Grosse ábnlicbkeit mit dem mord. sod bat lit. sodi-s (plur. sodzei) 
,russ', sod-inti ,berussen', welcbes FICK mit ksl. sazda = sadja 
verbindet» | finn h i r v e- (nom. hirvi) «elentier»,lapp sorv, sarvva 
«hirsch», /og. sorp, soarp stb. (182): «EUROPAEUS (Suomi 11:7, 
98) macht aufmerksam auf die analogie: f. sarvi ,born', hírei 
(sarvi) jhirseb' = %épa.q, lat. cornu, got. haurn: xepaóí ,gehörnt', 
lat. cervus, ahd. hiruz, ags. heorot ,birscb£. PICTET siebt darin wie 
in dem pali sarabha jhirsch* ,une analogie trompeuse'w | magyar 
s z a l a d - «laufen», cser. sila- «fliehen»> stb. (185): «Vgl. die gráco-
italische wurzel sal- ,springen': aXko^ai, lat. sal-ire» | finn-magy. 
sar- gyök : «sicb regen, bescháftigt sein» (magy. s ü r ö g - «sich re
gen*, finn hyöri-, haari- «hin u. zurücklaufen, gescháftigt sein»), 
«schieben» (zürj. siröd' «wegschieben») stb. (II. köt. 1.): «Aucb im 
indo-europáischen hat die wurzel sar- mebrere dieser bedeutungen: 
.gebén, eilen, fliessen'; in zusammensetzungen auch: ,aggredi^ 
irruere, excitare'» | finn-magy. sal- gyök: «sich vorwárts bewegen, 
rudern, fliessen, scbleichenw (magy. s z á l l - , s z a l a d - ) stb. (11,9): 
«In áhnlicher weise gilt im indogerm. die wurzel sal- nur als ne-
benform zu sar-, weshalb sal-a-m, sal-ila-m ,wasser', aXko-\Lai, 
sal-ire .springen', sal-tare ,tanzen', lit. sel-ti ,kriechen' von anderen 
auch oak-oQ, aáX-'q ,schwanken, unruhige bewegung habén1', skr. 
sar-it ,fluss£, sar-as ,teich' u. a. aufgeführt zu werden pflegen» | 
finn s i l a v a «speck» mord. sível' «fleisch)>, cser. sel, sil «dasfett», 
votj. sil «fleisch» stb. (II, 35): «Grosse áhnlichkeit in den bedeu
tungen teilweise auch in den formen zeigen: gr. otaX-ov ,speichel', 
oíak-oc, ,fett, schmalz', oáX-o? .speichel', lat. sal-iva, ahd. sli-m, 
ksl. slina, lit. seil-é ,speichel, geifer'» | észt saba (gen. sava) 
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«schwanz, schweif»3 finn sappaha- (nom. sapas) «kurzer schweifo 
stb. (II, 74): ((Náhert sich dem gr. CSÓ(3Y] ,schweif', welches KUHN 
nebst cpóp>y ,máhnec aus der form svába hervorgehen lásst» (1. még 
I I : m, 110, 149, 159. 11.). DONNER művének III. kötetében (1886) 
az indogermán hasonlatok elmaradnak, mint az előszóban (III. 1.) 
megmondja azért, mivel az előbbi részek ily hozzávetéseit tévesen 
akkép magyarázták, mintha a különböző nyelvcsaládok idézett 
töveit s szóalakjait azonos eredetüeknek tekintené.*) Bár határo
zatlanul előadott szóegyeztetései ily fölfogásának, mint föntebb 
láttuk, a saját hozzájuk fűzött észrevételei is alapot nyújthattak, 
ez ellen újból tiltakozik: «Von anfang an habé ich es betont*) — 
írja — dass sie (t. i. ,die hinweise auf wurzeln áhnlicher bildung 
und bedeutung in den indoeuropáischen sprachen') nur als ver-
a n l a s s u n g n á h e r e r u n t e r s u c h u n g e n ü b e r die n a t ú r 
d e r w u r z e l b i l d u n g i n d e r s p r a c h e , w i e ü b e r d i e 
b e d e u t u n g d e r l e h n w ö r t e r f ü r d i e e n t w i c k l u n g 
n e u e r a n s c h a u u n g e n dienen können». 

Az eszme, melynek tudományos érvényét THOMSEN eleve ki 
nem zárt lehetőségnek fogadta el, melyet CUNO kimondott, de kellő 
szakértelemmel bizonyítani nem tudott, DONNER állandóan szem 

*) E megjegyzésével DONNER úgy látszik SIMONYI ZSIGMONDIG 
czéloz, ki a szóban forgó műről való bírálatában (Zeitschrift für 
Völkerpsychologie u. Sprachwissenscbaft, IX: 162—164) merőben 
érthetetlennek itéli az indogermán egybevetéseket, sőt hozzáteszi: 
«Als curiosa gesammelt könnten uns diese áhnlichkeiten vielleicht 
anlass gebén über das sonderbare spiel des zufalls nachzudenken, 
aber in einem vergleichenden wörterbuche der ugrischen sprachen 
ist ihre anwesenheit n i c h t zu e n t s c h u l d i g e n . Was derver-
fasser in der vorrede zur entschuldigung vorbringt, macht die 
sache wo möglich noch verwirrter». Egészen helyesnek nem tart
hatjuk ez észrevételt; mert elvégre is nincs abban semmi vétség, 
ha egy nyelvcsalád ős szavainak fejtegetéseiben más nyelvcsaládok 
egyező elemeire utalunk, a mint SIMONYI sem veszi hibának, sőt 
érdemül tekinti, hogy DONNER egyéb altáji nyelvcsaládok hasonla
tait is figyelmére méltatja. A hiba mindkét (t. i. indo-germán és 
altáji) irányban csak az, hogy DONNER kísérletet sem tesz az egye
zések magyarázatára, vagyis hogy ősrokonsági, vagy átvételi viszony
ból erednek-e s még inkább, hogy egyeztetései minden komolyabb 
kritika hiján vannak s nagyobbrészt csak felületes látszaton ala
pulnak, úgy hogy mint előmunkálat adatai sem igen hasznavehetők. 



372 MUNKÁCSI BERNÁT. 

előtt tartott, de igazi nevén megjelölni nem merészelt: a finn-ma
gyar és indo-germán nyelvcsaládok ő s r o k o n s á g á n a k elmélete 
ANDERSON MIKLÓS (Nicolai) észt tudósban talált igazi lelkes hivőjére 
és buzgó kutatójára. Tudva, hogy mily éles harczba száll a tudo
mányos közfelfogással, igen találóan alkalmazza «Studien zur ver-
gleiclmng der indogermanischen und finnisch-ugrischen sprachen 
(Dorpat, 1879)» czímű művének *) jeligéje gyanánt GRIMM JAKAB 
mondását: «Es gibt alté, durch die historische kritik in acht und 
bann getane meldungen, derén untilgbarer grund sich immer wie-
der luft macht, wie man sagt, dass versunkne schatze nachblühen 
und von zeit zu zeit in schooss der erde aufwárts rücken, damit 
sie endlich noch gehoben werden». Ilyennek tartja ő a tőle vizsgá
lat alá vont kérdést, melynek áttekintvén ujabb történetét, külö
nösen DONNER és THOMSEN idevágó észrevételeivel foglalkozik tü
zetesebben. Ez utóbbinak a finn-lapp nyelvek germán elemeiről 
szóló művét általában alapos, s kiválóan becses munkának itéli; 
de több részletben nem érthet vele egyet. A germánnak bizonyí
tott finn szavak közt nézete szerint több van olyan, melynél az 
átvételi viszony nem elég tökéletesen van igazolva. Még ha az 
alaki és jelentésbeli egyezés kétségtelen is valamely finn és indo
germán szó között, nem következik belőle szükségképen, hogy a 
közösség egyedüli magyarázata csak az átvétel lehet (66. 1.). A finn 
vara «vorsicht, achtsamkeit, sorgfalU, varaja-, varaa- «vorsichtig 
sein, sorgfaltig hüten» pl. mindenesetre egyezik az ó-skand. vari 
«providentia, subsidium», gót váréi, angolszász varu «attentio 
tutela», ófelném. vara stb. szavakkal: ámde a vogul-osztjákban 
s van ur- «bewachen, hüten» s a magyarban őr, őriz-, melyek az 
idézett finn alakokkal kifogástalanul egyeztethetők, de germán jö
vevényszavaknak semmi esetre sem tarthatók (71—72. 11.). Az alak 
után induló kormeghatározás is problematikus értékű, mert az 
analógiái hatás ujabb keletű elemeket is régies bangzatúvá ala
kíthat; nem biztos pl. hogy a finn kuningas «király» szó végzete 
az ó-skand. konungr és ószász cuning alakhoz képest föltehető régi 
germán *kunings, vagy ^kuningas alakra utal, midőn látjuk, hogy 

*) Megjelent a «Verhandlungen der gelehrten Estnischen 
Gesellschaft zu Dorpat» folyóirat IX. kötetében (Dorpat, 1879) 
49—370 11. 
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az észt kussakas (finn kussaka) «russischer gurt», tubakas (finn 
tupakka) «tabak» — melyek nyilvánvalólag az orosz KyniaEt, 
illetőleg svéd-német tobak átvételei — szintén föltüntetik az -as 
végzetet (66. 1.). THOMSEN nem gondolja merő lehetetlenségnek a 
finn-magyar és indo-germán nyelvek ősrokonságának tényét; de 
azt véli, hogy ennek bizonyításához föltétlenül szükséges előmun
kálat, az előbbi nyelvcsoport elágazó alakjaira vonatkozólag is a 
közös ősi alaphangzások reconstructiója ép úgy, mint e művelet az 
indo-germán nyelvhasonlítás terén megtörtént. ANDERSON e pontra 
vonatkozólag hivatkozik BUDENZ és DONNER összehasonlító szótá
raira, melyekben több százra menő szóanyagnak van ily módon 
története meghatározva, továbbá a finn-magyar nyelveknek THOM-
SENtől is elismert alaki szívósságára, melynél fogva pl. a másfél év
ezredes finn jövevényszavakban is alig észlelhető valamely fon-
tosabb hangtani változás, úgy hogy szerinte e körülmény kárpót
lása lehet a hiányzó okiratos nyelvtörténetnek. A mi THOMSENnak 
amaz ellenvetését illeti, hogy a külömbség a két nyelvcsoport benső 
szerkezetében sokkal nagyobb, hogy sem eredeti rokonságuk való
színűséggel fölvehető volna: ezt szerzőnk kétes értékű, be nem 
bizonyított állításnak mondja, melylyel szemben saját vizsgálatai 
semmi olyast nem deríthettek ki a morphologiai sajátságokban, 
mi az ősrokonság fölvételének számbajöhető akadályául szolgál
hatna. «Természetesen» — írja e tárgyra vonatkozó fejtegetésében 
(75. 1.) — «nem szabad föltennünk, hogy a finn-ugor nyelveknek 
szükségkép minden egyes részletben kell az indo-europai nyelvek
kel egyezniök e téren; hiszen tudvalevőleg ilyenekre nézve (pl. a 
flexióban) az utóbbiak is gyakran lényegesen eltérnek egymástól, 
sőt oly közelálló rokon ágak is, mint a szláv és litván sem minden 
tekintetben azonosak. Sok ily külömbözés kétségtelenül csak lassú 
hangalaki elváltozás útján jött létre, vagy pedig az egyes nyelvek
ben idők folytán beállott romlás és végleges enyészet révén; míg 
más eltérések viszont önálló nj alakulatok gyanánt magyarázha
tók. Ugyanezt vehetjük föl az u. n. indo-germán alapnyelvre vonat
kozólag, mely rokonaitól (pl. a finn-ugortól, sémitől stb.) való 
föltételezett különválása után még bizonyára sokáig föntartotta. 
közös egységét, mielőtt egyes ágaira szétoszlott volna. Mert azt 
hihetőleg senki sem fogja erősítgetni, hogy az indo-germán alapnyelv 
kezdettől fogva valamennyi conjugatio- és declinatiobeli tábláza-
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taival, minden szabályaival és kivételeivel, teljes készen hullott 
volna az égből alá, vagy mint Pallas Athene pajzsosán és sisako
sán pattant volna ki Zeus homlokából. Bizonyos morphologiai el
téréseket tehát a finn-ugor és indo-europai nyelvek között ép oly 
természetesen és könnyű szerrel értelmezhetnénk, mint egyes szó
kincsben' külömbségeket; csupán azt várva el, hogy az egyezések 
oly természetűek legyenek, hogy azok keletkezését ne tulajdonít
hassuk pusztán az emberi szellem általános egyneműségén alapuló 
analógiának, vagy nyelvi hatás nyomán létrejött átvételnek, ille
tőleg véletlen találkozásnak. Nem szabad tehát merő formális, vagy 
mint POTT nevezi, physiologiai egyezéseknek lenniök; hanem meg 
kell bennük lennie a hangbeli azonosságnak is s ezen kívül a leg
fontosabb és legősibb nyelvalakulatokhoz kell tartozniok. — Ilyen 
alakulatok kétségkívül a n é v m á s t ö v e k . Az összes kutatók egybe
hangzó véleménye szerint ezek a nyelvképződés legkorábbi idő
szakaiból valók s ha nem is az egyedüli, de mindenesetre leglénye
gesebb alkatrészei a nyelvek morphologiai szerkezetének elannyira, 
hogy effélét nélkülök alig képzelhetünk el. Kiválóan fontosak ezért 
a nyelvrokonság kérdéseiben a névmások s még POTT is, ki pedig 
mindenkor a külömbségekre figyelmeztet a nyelvek szerkezetében 
s minden nyelvkutató közt legélesebben szokott az elhamarkodott 
rokonitás ellen síkra szállani, bevallja, hogy a nyelvszármaztatások 
kérdéseiben ezen bizonyságok különös hitelt és számbavételt érde
melnek ; mivel ezek, mint elvont fogalmak, hasonlóan a nyelvtani 
végzetekhez, tartalmi ürességüknél fogva («ihrer, als abstracta, 
stofflich grossen inhalts-leere wegen») sokkal állandóbbak; más
részt, mivel a nyelvekben, még ha más szónemek (nagyobbrészt 
természetesen főnevek) átvételétől nem is tartózkodnak, a legcse
kélyebb hajlandóságot idegen területekről való befogadásra épen 
az efféle elemeknél (t. i. névmásoknál) tapasztaltunk. Ha a finn
ugor és indo-europai nyelvek közt nemcsak valószínűnek vehető, 
hanem be is igazolható a rokonság, ennek első sorban a névmási 
elemek egyezésein kell mutatkoznia)). 

Ezeknek megfelelőleg ANDERSON a névmásokon kezdi tétele 
bizonyítását. Kimerítően elősorolja az önálló és ragként szereplő 
személyi névmásokat s amazoknak alaphangzásait ekkép következ
teti: l .sz. ma-na (talán már ekkor magashangúan: m<2-na, mi-na) \ 
2. sz. ta-fia, vagy tu-na (esetleg ez utóbbiból: tü-na, tina) | 3. sz. 
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sa-na, esetleg saván, sava' (tekintettel a vog. tav, osztj. lu, magy. 
öv- alakokra). Egybeveti ezekkel az 1. személyű névmás szkr, ma-, 
gör. fis-, 's»is-, lat. me-, gót mi-, továbbá a bővebb zend mana, lit
ván marté (v. ö. gen. manés, dat. mán, loc. manyjé, instrum. ma-
nimi, possessivum manas), ószlov. me, mene tőalakjait, — a 2. sze
mélyű névmás szkr. tu-, tvam, görög oó (dór zó, böoti xoó), lat. tű, 
gót fiu, litván tű, ószlov. ty szavait (hivatkozván a bővület tekinte
tében a gót génit, fieina alakra, mely azonban a -na végzet előtt a 
tőhöz nem tartozó -i képzővel is van szerkesztve), — végül az indo
germán nyelvekben harmadik személyű névmás gyanánt szereplő 
sava, sva reflexivumot: skr. sva- «selbst, eigen» (sva-tas «von 
selbst» stb.), zenáhava- «eigen»,^a- «sein, ihr; selbst»; gör. k, acps 
<(sich», sos, őz «eigen sein» ; lat. se «sich», sovos, suus «sein», lit
ván savas, sava «sein, ihr, eigen»; ószlov. se «sich», gót sik id. 
{mely utóbbi mellett szintén van se-i-na «sein»). A mutató névmá
sok egyezései (84—91. 11.): finn-naagy. ta vagy ta, képzőelemekkel 
bővülve : ta-i, ta-ta, vagy ta-da (tá-tá, tá-dd), ta-ka (tá-kd), ta-ja 
(ta-ja), ta-ma (ta-ma) és ta-na (ta-na); továbbá to (vagy: tuo, 
tö), képzőelemekkel: to-i, to-ta, vagy to-da, to-ma és to-na; pl. 
finn ta-ma (casustő: ta-, part. ta-ta), \ diai. taa, taa, tai «die-
ser», tuo (part. tuo-ta), toi «jener»; mord. ta «dieser», cser. ti,tide, 
tedd id., tu, tudó «jener», vog. ti «dieser», tit id.; ta «jener», ton 
id. stb. — szkr. ta (nomin. masc. sa, fem. sá), neutr. tad mutató 
névmás; gör. TO- (nom. masc. ó, fem. -fj), neutr. tó (toő helyett) 
«der, die, das»; lat. is-te, is-ta, is-tud «dieser, jener», ta-m «so», 
tu-m, tu-nc «dann»; litv. ta-s, fem. ta, neutr. tai «der, die, das» ; 
ószlov. tíí, fem. ta, neutr. to «jener», ta-kű, «taiis» ; gót pa- (nom. 
masc. sa, fem. so), neutr. pata stb. [ finn-magy. sa, vagy sá s mel
lette sija (valószínűleg e h. * sa-ja), melyből * sia, * se hangválto
zások révén a magashangú se mutató névmás fejlődhetett; pl. finn 
se (part. si-ta) «jener»; mordv. sá id.; cser. se, se-de, se-da «dieser, 
jener» ; zürj. sí, sija «jener, er» stb. — szkr. sya- (sia): nomin. 
masc. syas, fem. syd «jener»; óperzsa hya-, hyd-,zá.nom. neutr.hyat 
«welcher» (v. ö. a ném. «der, die, das» relativumbeli használatát); 
gót si «sie», ófelném. nom. sing. sin, acc. sia, plur. nom. síé, sió \ 
finn-magy. na- mutató névmás; pl. ánn ná-má-t (a td-máplur. no
minativusa), plur. part. ná-i-ta; ne (a se plur, nominativusa), 
part. nii-td ; mord. na-t (a tá plur. nominativusa); cser. ni-ne, ni-na 
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(plur. nom.); zürj. mja (a sija plur. nominativusa); határozók töve 
gyanánt alkalmazva pl. ezekben : finn niin «ita», észt nei id., neid, 
niid, nii «jetzt», mordvE. nei, neihe «jetzt» stb. — szkr. nu, nű 
«nun, also», nünam «jetzt, alsó, sicherlich»; zd. nú «eben, gerade»; 
gör. vó, voví, vöv «nun» ; lat. nnnc «jetzt» ; litv. nu «nun»; ószlov. 
nyne «jetzt»; gót nu «nun»; ófelném. nu, nűn stb. | a mordv. e-se 
«dieser», permi e-tija (plur. nom. e-nija) «dieser» összetételes 
szerkezetek analógiái: szkr. e-sa (neutr. e-tad) «dieser» ; zd. aesa 
(neutr. aetadj id.; OÍ-OSZVTOTT., 3-TSL, 3-TO stb. | A finn-magy. hu és 
ke, ki kérdő, illetőleg visszamutató névmástőnek (pl. finn ku-ka 
«welcher», iness. hu-ssa, elat. ku-sta; magy. hol, hova, honnan; 
finn hen «wer», gen. kene-n; magy. ki id.) valamint külömböző 
bővületeinek (pl. cser. hudo, zürj. hódi, votj, hud «welcher») meg
felelői: szkr. ka- (nom. masc. has, fem. ha, neutr. kadj pron. inter-
rog.; katara- (compar.) «welcher von zweien», katamas «welcher 
unter vielen»; kathá «wie», kada «wann»; ku-: ku-putra «was 
für ein sohn»; ku, kit «wo», kutas «woher, wohin», kútra «wo, 
\vohin», hűha «wo»; hi-: sing. nom. kis «wer», neutr. kim «was», 
kivant «wie gross» ; zd. sing. nom. hő, fem. hd, neutr. had «welcher, 
\ver», határa «uter», kada «wie, wo, wann», ku^a «wie», ku, ku 
«wo», kudcl (iwanni); lat. qui, quae, quod, quantus, quum és quis, 
quid stb. | A finn-lapp jo- visszamutató névmás (pl. finn jo-ka «wel-
cher», part. jo-ta; \ip. juokke «jeder» stb.) hasonmásai: szkr. yas, 
fem. yd, neutr. yad «welcher»; yatra «wo», yathd «wie», yadá 
«wann», ya-kas, fem. ya-ká «\velcher»; zd. yő, fem. yá, neutr. yad 
«welcher»,?/ft#a• «wie», yé)i «wenn»; gót ja-: jabai «wenn», jau 
«ob» ; ószlov. i-ze «welcher» stb. «Minden elfogulatlan*) — igy 
fejti ki szerzőnk e tényekből levont végeredményét — ((meggyő
ződhetik ezekből, hogy legalább a névmásokat illetőleg az egyezés 
az indo-europaiés finn-ugor nyelvek közt olyan, hogy azt sem merő 
külső találkozásnak, vagy véletlen hasonlóságnak nem lehet tekin
teni, sem korai átvétellel, vagy nyelvkeveredéssel nem lehet magya
rázni*) (102. 1.). 

Ámde a névmások az indogermán nyelvekben a szóképzés 
és flexió terén is nagy szerepüek; ha tehát nem idegen elemek a 
finn-magyar nyelvekben, kell hogy hasonló alkalmazásuk itt is 
kimutatható legyen. ANDERSON ez okból most a szóképzés egyezé
seinek kutatásához fog s azon eredményhez jut, hogy «az alak és 
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jelentés szerint egymásnak meg nem felelő képzők száma elenyé
szően csekély az azonosakéhoz képest» (102. 1.). BŐHTLINGK, WIE-
DEMANN, HUNFALVY és GTABELENTZ GYÖRGY hasonló nézetére hivat
kozva nem tartja oly lényegesnek a flexió (a tő belső alakváltozá
sával járó szóképzés) és az agglutinatio (a szóhoz külsőleg csatla
kozó hangelemekkel való képzés) között a különbséget, hogy ez •— 
mint több külföldi nyelvész vélte — nyelvosztályozásnak lehessen 
alapja. A nyelvszerkezet nem oly élesen különböző az indogermán 
és finn-magyar nyelvek között, hogy ezen nyelvcsoportok egymás
sal való rokonságát kizárhatná. A finn conjugatiónak több hason
latossága van az indogermán nyelvekéhez ; egyeznek különösen az 
igei személyragok: 1. sz. -n (<.m) = indg. -mi; 2. sz. -t = indg. 
-si (<L~ti); plur. 1. sz. -mme (<.-ma, vagy -mali, -más) — indg. 
-masi, -mos; plur. 2. sz. -tte (< -ta) = indg. -ta, vagy -tas. Még 
szorosabb egyezés észlelhető a nomen verbale képzők közt: finn -ja 
participium (pl. laulaja «sánger») = zd. -ja (pl. kairja- «wirkend», 
verezja «wirksam» ezekből: kar- «machen», varez- «wirken»); v. 
ö» lat. Jiuvio- «fluss» (ebből: fluo «fiiessen»); litv. gaidja «hahn» 
(gid- «singen» ; tkp. tehát «éneklőt)) | finn -ma nom. acti = szkr. 
-ma (pl. é-ma «gang»: i- «gehen»), lat. -ma (pl. fáma «gerücht» : 
fari «sagen»), gör. -{JLYJ (pl. YVCOJJLTJ «meinung»; v̂co- «kennen»), szláv 
-mo (pl. pismo «schrift» : pis- «schreiben») | a finn -minen, észt 
•mine nom. actionis (pl. lukeminen, észt lugemine «das lesen, lec-
türe») a görög -fjisvai infinitivusra emlékeztet (pl. cpsoYéfJievai, iazá-
JJLSVOU) | a zürj., votj. -ni infinitivus (pl. karrá «machen»t) s a finn 
-na, -na nom. verbale (pl. helinci «geklingel», koliina «brausen») 
a szkr. bharana- «tragen, erhalten», bhavana- «sein», zd. karán a 
«machung», zavana «das anrufen», gör. *̂ 5OVTJ «freude», gót bairan 
«tragen», biugan «biegen»-féle infinitivusokkal, illetőleg nom. ac
tionis képzések végzeteivel egyeztethető. STEiNTHALnak amaz 
észrevételével szemben, hogy a finn-magyar nyelveknek nincsen 
igazi tárgy- s alanyesete, rámutat a lapp, cseremisz és vogul -in 
(-ma) accusativus-ragra, mely szorosan egyezik az indogermán 
nyelvek -m (-ma, -me) accusativus-ragjával s a finnben, ép úgy 
mint az első személy ragja -m-ből -n vé változott. Hasonlókép 
van nominativus esetrag is — még pedig ép úgy mint az indoger
mán -s eredetileg névmásból származva determinativ értékkel — 
a mordvinban s több más rokon nyelvben s hangzik ez ugyancsak 

NYELVTÜD. KÖZLEMÉNYÜK. XXVIII. 2 5 
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-s- (> s , z)-nek, pl. mordE. lisme «pferd»: lismes «das (bestimmte, 
bekannte) pferd». Azon nyomokhoz, melyeket BÜDENZ erre nézve 
«Determination des nomens durch affigirten artikel im mordwi-
nischen und in einigen anderen ugrischen sprachen» czímű érte
kezésében kimutatott, ANDERSON még néhány ujabbat is csatol.*) 
Mindezek együttvéve szerinte alkalmasak azon előítélet lerontására, 
mintha az indogermán és finn-magyar nyelvcsoportok belső szer
kezetét áthidalhatatlan külömbségek választanák el egymástól, 
úgy hogy nem vehető túlságosan merész vállalkozásnak, ha nyo
mukban a nyelv tartalmasabb elemei, az önálló fogalmi kifejezé
sek közt is kutatjuk a kapcsolatokat. 

Hogy mit remélhet e téren a tüzetesebb összehasonlítás, 
annak kimutatását ANDERSON egyelőre az egyetlen indogermán kar-
tő alak és jelentés tekintetében szerte ágazó változatainak finn
magyar egyeztetéseivel kísérli meg. Bő magyarázatokkal ellátott s 
tanulságos kitérésektől többször félbeszakított 48 szóhasonlító 
czikke közül mutatványkép kiemeljük itt a következőket: finn 
k a r a «riegel, pflugstöckchen, zacke amfischriicken, dürres nadel-
holz», karekse- (nom. kares) «stab, rute», karakse- (nom. karas) 
«ein langer tannenzweig», lapp karek «ramus, sarmentum» stb. : 
szkr. khara- «eine art dorn», kharu «zahn», gör. yápa-xoc «zweig, 
pfahl, dorniges gewáchs» stb. (188—189. 11.) | zürj. k e r a l - , votj. 
korai- «hauen», mordv. kei-, cser. ker-, kar- id. stb.: zd. kar-, ke-
renéiti «schneiden, vernichten», szkr. kar-, krnoti «verletzen, 
tödten», ószlov. karati «ferire, punire» stb. (190) | zürj. ke r - , kar-, 
votj. kar- «tun, machen» stb.: szk. kar- «machen, vollbi*mgen», 
óper., zd. kar- id., lat. creare «schaffen» stb. (191) | magy. k a r 
«arm» stb.: szkr. kara- «hand» (191) | magy. k é r e g , vog. ker, 

*) Ezzel magyarázza t. i. az -s végzetet az efféle finn név
szókban: észt paras (gen. pára) «angemessen, passend, bequerm> 
(mordM. pára, mordE. pqro, cserem, púra, puro «gut»); észt ora-
vas «eichhörnchen» (mordE. uro, zürj. ur id.), pádajas «harzige 
kiefer» (mord. pice), luíikas «wanze» (zürj. ludik, osztj. todek); 
finn karsas «schief, schielend» (ezek mellett: kársa, karsia), kar-
mias (és karmia) «störrisch, zornig», tyrmiás (és tyrmiá) «unbieg-
sam, starr»; továbbá észt pilves (és pihe) «wolke», helves (és lielve) 
oflöckchen, fásercheno ; elajas «tier»> (elláj «das lebendige»), köt-
jas (és köt ja) «leiche» (köl- «sterben») stb. 
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osztj. kar «schale», mordv. ker «rinde» stb.: lat. coriiim «rinde, 
schale», skr. óira «streife} baumrinde, zeug» stb. (192) | finn 
k a r m u - «rinde, kruste», herma, kermit, «dünne rinde, schale, 
haut», magy. k ö r m e d - «coagulari, eoncrustari» : szkr. carma-, 
carman- «feli, haut» stb. (198) | finn k a r te- (nom. karsij «ver-
hártete schlacke, russkruste», kirte- (nom. kirsi) «eisrinde, dünne 
eisschicht» stb. szkr. krtti- ((feli, haut; birke, birkenrinde», lat. 
cortex «rinde» (204) | magy. h o r n y «falz, riefe, hohlkehle», hor
nyol «crenam incidere, striare», finn koro «einschnitt, aushöhlung, 
rinne, spalt», cser. kor- «delineo»3 korem «vallis», zürj. ktrla «strich, 
furche» stb.: szkr. khar- «zerschneiden, zerbrechen», char- «ein-
ritzen, eingraben» stb. (209) | finn k i r j a «strich, schrift, einge-
schnittene od. gemalte zierrat», kirjaa- «furchen, striche ziehen» 
stb.: szkr. kar- (kirati) «ausgiessen, ausstreuenw, ud-k. causgra-
ben, aushöhlen», kiraka «schreiber» stb. (212) | magy. g e r j e d -
«succendi», finn kiree-t (pakkaisen k.) «flocculi nivis», kiira «glut, 
flammew, zürj. cir «krümchen, körnchen ; funke» stb.: szkr. kirana-
«stáubchen; lichtstrahl», kirika «sprühend» stb. (214)|finn k e r t a 
(gen. kerran) «schicht, láger; reihe, sammlung, gesellschaft, fach», 
mord. kirda, kirda «-mal» stb.: szkr. qardha- «heerde, schaar», 
zá. sareőa-, óperzsa tharda-,góthairda «heerde» stb. (218—226) | 
magy. fél «hálfte»,/a/ «wand», finn puoli «teil, seite» stb.: ószlov. 
polü «latus, ripa» stb. (230—231) | magy. s z e r , finn sarja «series, 
ordo», vog. sir «ordnung» : lat. seriesstb.(240—241) | cser. s ü r t ö 
«fila linea duplicata», mordv. sura «faden»: szkr. sárit- «faden», 
sarat- «drabt» stb. (241 —242) | finn s a n a «wort» stb.: szkr. svána 
«ton, schalb (242) | finn sarasta- «hell werden», észt sora «strahl», 
sora- «glánzen» stb.: szkr. svar- (deuehten», sűra, sürja «sonne», 
zd. hvare- id. stb. (244) j mordv. s a z o r , votj. suzer «schwester» : 
szkr. svasar- id. stb/(244) | finn k a s s a a - , kasaa- «aufreissen, 
schrammen, schaben, schröpfeno, zürj. kos- «abreissen, schálen» 
stb.: szkr. kai- «reiben, schaben, kratzen» stb. (250—252) | finn 
k a r h u «pflug, egge» stb.: szkr. kars- «ziehen, furchen, pflügen», 
zd. kares- id. (331) | finn k á r k i a, karkea «hart, rauh, dürr, herb» 
stb.: szkr. karkao^a-, karkara- «hart, rauh» stb. (335—338) | észt 
k á r k (gen. kárgu) «kies, kiesboden» stb.: szkr. qarkará- «kies,ge-
röll», gör. upóxY], xpoxáX'/] «kies, meeresufer» stb. (339) | magyar 
h a r k á l y , finn kdrki (gen. -rjen), észt. kárg (gen. kcíruj, zürj. 

25* 
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kir «schwarzspecht» stb.: szkr. karkata- «reiher», gör. xpé£,xepxás, 
xspxfe «vogelarten» stb. (341) | finn k a a r a «gefáss, trog», lapp 
karé, garre «vas, corbis», cser. karka «cupa», korka «cochlear 
maius» stb.: szkr. caru- «topf», karaka- «krug» stb. (365—366) | 
finn k u r a k s e - (nom. kuras) ((instrumentum tundendi, vei 
Cíedendio, kurikka «keule, klopfholzw, lapp korr «ein kleines mes-
ser» stb.: szkr. giri- «schwert», zá.süra- «spiess», latin curis, qui-
ris «lanze», gót hairus «schwert» stb. (367). Ha a czélba vett szűk 
körben is ily nagy számmal találjuk a tövek és kész szók egyezé
seit — így vélekedik ANDERSON — nem tulajdoníthatunk elfogu
latlanul ítélve nagyobb tudományos értéket ama fölvételnek, hogy 
minden közösség az indo-germán és finn-magyar nyelvek között 
csak átvételen, vagy véletlen találkozáson alapulhat, mint ama 
perhorrescált elméletnek, hogy az efféle egyezések ösrokonságnak 
jelenségei. Bár ez utóbbi még korántsem tekinthető véglegesen 
tisztázottnak a kimutatott bizonyságokkal, annyi mindenesetre ki
tetszik ezekből is, hogy a kutatásnak tőlük jelzett iránya megér
demli a többoldalú s beható vizsgálatot. Ha ép úgy, mint a jelen 
tanulmányban a kar- tőre nézve történt, kiterjesztenők a nyomo
zást a finn-magyar nyelvek egész szókincsére, ezeknek rokonsága 
az indogermán nyelvekkel bizonyára teljes világossággal volna ki
deríthető. 

A probléma rendkívüli nehézsége, valamint a benne való 
tájékozódáshoz megkívánt előismeretek nagy köre és mélysége egy-
kép hozzájárulhattak, hogy ANDERSON-nak sok tévedése mellett 
is igen tanulságos s eszmefejlesztő müvét a szakértők sem része
sítették azon méltánylásban, mely megillette volna. Joggal emeli 
ki BUDENZ, ki tudtommal egyedül foglalkozott vele némi tüzetes-
seggel (Nyk. 15 : 309—324. 11.), hogy a benne tárgyalt kérdés föl
vetése mindenkép korai volt. Hiszen még ekkor BUDENZ és DONNER 
összehasonlító szótárai sem voltak befejezve; pedig a gyökfejtés s 
az alapnyelvi alakok reconstructiói még e művekben is gondos 
kritikára s megrostálásra szorulnak. A mi e pontban ANDERSON-Í 
védheti, az, hogy ő művével nem kívánta a kérdést véglegesen 
megoldani, hanem csak annak jogosultságát kimutatni; nem is 
bocsátkozott ezért a tartalmas fogalmi szók körében más csoport 
tárgyalásába, mint éppen a kar- gyökébe, melyhez az adatokat 
főkép a két említett műnek már megjelent részeiből merítette. 
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Nem tartjuk a kérdés érdemére nézve döntő jelentőségűnek azt a 
különösen hangsúlyozott ellenvetést, hogy ANDERSON «nagy vészt 
hirdet az a l t á j i összehasonlító nyelvtudománynak; ugyancsak 
ezétrombolással, vagy tetemes megcsonkítással fenyegeti az által, 
hogy az altáji nyelvcsaládból egyik csoportot kiszakítván, azt egy 
másik nyelvcsaládhoz törekszik szorosabban hozzákötni: t. i. az 
ugor nyelveket az indo-germán nyelvek családjához.*) Mert ha 
ANDEKSON erre nézve EuKOPAEus-nak s több más nyelvtudósnak 
kisebb-nagyobb határozottsággal kifejezett azon nézetéhez csatla
kozik, hogy az u. n. altáji nyelvcsaládok szorosabb rokonsága 
eddigelé inkább tudományos dogma, mint végérvénynyel hitelesnek 
bizonyult tétel, tulaj donkép nem zárja ki az altáji nyelvrokonság 
lehetőségét, hanem egész okszerűen nem foglalkozik vele. 0 egye
lőre csak a finn-magyar és indo-germán nyelvcsaládok ösrokonságát 
vitatja ; ha a későbbi kutatás a finn-magyar nyelvcsoport közelebbi 
rokonainak az altáji nyelvcsalád ágait fogja kimutatni, ezzel az ő 
vizsgálatainak eredménye annyiban módosul, hogy finn-magyar 
és indogermán helyett «a 1 t a j i és i n d o g e r m á n ) ) ő s rokon -
• s á g r ó l szólhatunk. A végkövetkeztetés ilyetén eltérő megállapí
tása nem ronthatja le a már kiderített tények bizonyító értékét; azon 
körülmény pl. hogy a finn-magyar h„r-} kgr- «vágni» tőnek a török-
ségben és mongolban is jelentkeznek másai (oszm. hirk- «scheren», 
«suvas kart- «einkerben», %ir- «hobeln, scheren», mongol kerse-
«zerschneiden», yaro- «schaben» stb.; 1. NyK. 15: 320), vagy hogy 
a személyi névmások jellemző kezdő mássalhangzói az összes 
altáji nyelvekben föltalálhatók, nem változtat semmit azon a 
tényen, hogy ugyanily egyezések az indo-germán nyelvek terén is 
észlelhetők ; legfeljebb azt mondhatjuk, hogy ANDEKSON kelleténél 
szűkebb körre szorította vizsgálatait s hogy megfigyeléseinek 
további kapcsolatai is vannak. Abban sem látunk különös vesze
delmet, hogy ANDEKSON kikerülve, illetőleg mellőzve az altáji nyelv
ágak szorosabb rokonságának közelebb eső s eleve föltehetőleg 
biztosabb eredményekre vezető kérdését, egy távolabbira irányítja 
tekintetünket; mert elvégre tudományos vizsgálatoknál mindig 
czélszerű, hogy munkaterünk határvonalait mennél szélesebb kör
ben fölismerjük s állandóan szemmel tartsuk. Nem érthetünk 
ennélfogva teljesen egyet BuDENz-zel, ki ANDEKSON munkáját degesz
ben véve czélja tévesztettnek* itéli, annál kevésbbé, minthogy az 
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egyes részletek ellen fölhozott észrevételei több pontban vita alá 
foghatók. 0 POTT ellenében kevésre becsüli a névmások, képzők és 
ragok egyezésének bizonyító értékét s adatokat idéz hasonló közös
ségekre egész távol eső, a rokonság gyanújába semmikép nem 
jöhető nyelvek köréből. Mégis nagy külömbség van ama borealis 
és afrikai, másrészt az indogermán (különösen árja) egyezések 
közt; mert míg amazokban az egyezés csak egy-két elemre, itt a mi 
névmást kivéve a névmások egész rendszerére, még pedig nemcsak 
a tőrészre, hanem a -n, -m, -d, -v, -k képzőkkel való szerkesztésekre 
is kiterjed, mint ezt jelen műben tüzetesen lesz módunk kimutatni. 
Az egyezések ily foka mindenesetre magyarázatot követel s ha 
nem fogadjuk is el ANDEBsoN-nak ősrokonságbeli felvételét, semmi 
esetre sem tulajdonítható merő véletlennek. Egy vitapontra nézve, 
t. i. hogy a harmadik személyű névmás eredetileg s, vagy t kezdő
mássalhangzóval veendő-e föl a finn-magyar nyelvekben, BUDENZ 
később maga is belátta véleményének helytelenségét s A harmadik 
személynévmás az ugor nyelvekben czimű értekezésében (NyK. 
21 : 190—199) éppen ANDEBSON-nak e helyütt leczáfolt nézetéhez 
csatlakozik. 

ANDEESON után DIEFENBACH LŐEINCZ foglalkozik ismét a finn-
magyar nyelvek indo-germán elemeivel « Völkerkunde Osteuropas 
insbesondere der Haemos-halbinsel und, der unteren Donaiigebicte 
(Darmstadt, 1880)» művének II. kötetében (215—240 11.). Fel
hozott adatai csaknem kivétel nélkül THOMSEN, DONNEE, KLAPBOTH, 
SJÖGBEN, POTT («Etymologische Forschungen») műveiből, részben 
saját (lOrigines Europaeae* és «Lexicon comparativum (Gothisches 
JVörterbuch))> régibb munkáiból vannak merítve. Magyarázatuk
ban most is oly habozó, mint előbb. A névmások tekintetében 
ANDEESON munkájára utal s azt kívánja, hogy az olvasó ítéletét 
maga alakítsa az adatok alapján. Saját magának nézete a dologról: 
«Die verneinung der urverwandtschaft gerade in dem áltesten 
sprachstoffe (t. i. a névmások terén) ist noch schwieriger, als die 
bejahung»' (209. ].). A finnség germán és litván, elemeiről szólva 
megjegyzi: «Wann und wo zuerst die betr. völker in nachbar-
schaft, verkehr und mischung kamen, wird durch geschichtliche 
und sprachliche forschung künftig noch um vieles deutlicher, aber 
nur hier und da endgültig entschieden werden» s a többi indo
germán érintkezésekre áttérve így folytatja : «Gleiches gilt für die 
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nicht zahlreichen fálle naber verwandtschaft finnischer wörter mit 
einzelnen andern indoeuropáischen in Asien und Európa, wie 
z. b. indischen, eranischen, keltischen (wie vielleicht finnl. tarvas 
,ein mythisches tier', eestn. tarvo ,ochse' mit kelt. tarv u. s. w.; 
Or. Éur. nr. 309; SCHIEFNER im Petersb. Bulletin V., 7.), sowie 
auch mit albanischen, keltischen u. a. D i e se f á l l e k ö n n e n 
z u f á l l i g e n g l e i c h k l a n g u n g e r e c h n e t , v e r s c h i e -
d e n e g r ü n d e h a b é n : u n m i t t e l b a r e u n d m i t t e l -
b a r e e n t l e h n u n g ; u r v e r w a n d t s c h a f t ; d u r c h z u f a l l 
o d e r a u c h d u r c h a e h n l i c h k e i t e i n i g e r l a u t -
g e s e t z e e n t s t a n d e n e n á h e i m g e g e n s a t z e z u d e n 
ü b r i g e n f o r m e n d e r b e t r . s p r a c h f a m i l i e n , w i e 
z . b . b e i i n d i s c h e n u n d k e l t i s c h e n w ö r t e r n , d e r é n 
s p r e c h e r b i s i n u n v o r d e n k l i c h e v o r z e i t z u r ü c k 
f é r n e v o n e i n a n d e r h a u s t e n » (237. 1.). Ugyanily hatá
rozatlan egy másik nyilatkozata e tárgyról (239. 1.): «Die wich-
tigsten beziehungen, die eben jetzt von den forschern verfolgt 
werden, bleiben die der finnischen familie zu der indoeuropáischen. 
Wir habén dabei von den sprachen der europáischen und der 
ihnen am náchsten stehenden finnen auszugehen, dann erst auf 
die ferner stehenden in Asien und etwa in Ungarn, und zuletzt 
auf die übrigen uralaltaische sprachen überzugehen. L e t z t e r e 
v e r b i e t e n d i e a n n a h m e i n d oe u r o p á i s c h e r 
u r v e r w a n d t s eh af t, w e n n n i c h t e i n e h i n r e i c h e n d e 
g e m e i n s c h a f t v o n w o r t w u r z e l n e r w i e s e n w e r d e n 
k a n n , w i r m ü s t e n d e n n d i e f i n n i s c h e f a m i l i e 
s t á r k e r v o n i h n e n t r e n n e n , a l s w i r u n s b i s j e t z t 
b e r e c h t i g t f i n d e n . Sichere, ausschliessliche und unvermit-
telte berührungen mit dem s a n s k r i t würden auf die zeit vor 
der trennung beider arischer hauptstámme deuten, s i n d a b e r 
k a u m n a c h z u w e i s e n . BOLLER (Finn. Spr. 20.) vermutét in 
syrj. votj. sur, magy. ser, cerem. sra ,bier' lehnwörter aus skr. surd 
,berauschender trank'. Etwas zahlreicher und wahrscheinlicher 
sind die entlehnungen aus e r a n i s c h e n sprachen» . . , 

Határozottabb felfogással tárgyalja a finn-magyar és indo
germán nyelvek között mutatkozó prehistorikus egyezések etimo
lógiai tanulságait PENKA KÁROLY uOrigines twiacae. Linguistisch-
eíhnologische untersuchungen zur dltesten geschichte der arischen 
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völker und sprachen (Wien u. Teschen; 1883.)» czímű művében, 
mely a szóban forgó nyelvi tényeket a n t h r o p o l o g i a i k ö z ö s 
s é g e k k e l hozza kapcsolatba. Ilyenek volnának a finn-magyar 
népek közt jelentékeny arányban található s z ő k e h a j s z í n és 
d o l i c h o k e p h a l i a , melyek mint az árjaságnak (e névbe az 
egész indogermánságot foglalva) legfőbb testalkati jellemvonásai 
az uralkodó sötét hajszínnel és brachykephaliával szemben ősrégi 
á r j a f a j k e r e s z t e z ő d é s r e vallanak. Hogy az ettől föltétele
zett benső érintkezés a finn-magyar és árja népek között rendkívül 
messze eső korban történhetett, mutatja egyrészt, hogy egyes árja 
elemek valamennyi, illetőleg legtöbb finn-magyar nyelv terén 
megtalálhatók, tehát jó okkal e nyelvek egységének időszakából 
magyarázhatók; másrészt, hogy több van közöttük olyan, melynek 
egyezése nem a történetileg szomszédosnak ismert germán, vagy 
lett-szláv nyelvekben, hanem távolabbi területeken jelentkezik, 
illetőleg mely hangalkatával az ősi indogermán alaphangzáshoz 
igen közel állván, arra utal, hogy átvétele korában emez utóbbi 
nyelvcsalád is külön nem vált egységet alkotott.*) ANDEESON elle
nében PENKA nem tartja fölvehetőnek az árja-finn-magyar egyezé
sek magyarázatául az ősrokonság elméletét; mert az eltérések a 
két nyelvfaj morphologai szerkezetében, valamint hangjellemében 
sokkal nagyobbak és jelentősebbek, hogysem közös eredetről szó 
lehetne; de meg legyőzhetetlen akadály e felfogással szemben azon 
körülmény is, hogy a finn-magyar nyelvek a többi ural-altaji nyel
vekkel annyi sajátos, föltétlen bizonyosságú egyezést mutathatnak 
föl, hogy a kétség az ezekkel való közelebbi rokonságban semmi
kép sem jogosult; minélfogva az ősrokonság magyarázatát legfel
jebb úgy tarthatnók fönn, ha ezt az egész ural-altaji nyelvcsaládra 
terjesztenők ki. Hiányozván ehhez minden tudományos alap, az 

*) E pontra nézve fölhozott példái többek közt: finn kansa 
«volk, gefolge»: v. ö. gót, ófelném. harisa «schaar», lat. con és 
cons- ebben: cons-ul | zürj. kimör, kunör «wolke» : v. ö. gör. XSJA-
\í£poq, %á[A[xspo<; ( = b^íyXii) | finn kampura, kámpyrá, kampela «ge-
krümmt, schief» : v. ö. gör. xajjun], xa^izt'koc,, litv. kumpas «krumm», 
gót hamfs stb. J finn karvas «herb, bittér» : v. ö. ófelném. hanv, 
közép herwe, ujfelném. herb | zürj. ker-, votj. kar- «machen» : 
v. ö. szkr. kr- (kar-) id. | finn luké- «lesen, hersagen, záhlen» : 
v. ö. gör. Xéysiv, lat. legére. 
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indogermán és finn-magyar nyelvek egyezéseit csak á t v é t e l i 
v i s z o n y eredményeinek tekinthetjük; de nem e szónak közön
séges értelmében. A nyelvi hatás ténye itt nem, mint rendesen, 
felületes külső érintkezésből, pl. kereskedelmi összeköttetésből, 
vagy laza hadi kapcsolatból ered; hanem e g y a z o n f ö l d ö n 
v a l ó h u z a m o s e g y ü t t é l é s b ő l s v a l ó s á g o s f a j i 
e g y b e k e v e r e d é s b ő l . Csak igy magyarázható az az erős be
folyás, mely indogermán részről a finn-magyar nyelveknek nem
csak legősibb szókincsbeli rétegeiben, hanem mint ANDERSON kimu
tatta, nyelvtani elemeiben is észlelhető s ugyancsak ezt bizonyítja 
a finn-magyar népeknek a többi altajságtól eltérő s az indogermán 
alapfajéhoz szorosabban csatlakozó anthropologiai jellege is. így 
állván a dolog, a finn-magyar nyelvek az indogermán nyelvek tör
ténetének legrégibb s legbecsesebb kútforrásait alkotják, melyek
nek összehasonlító tanulmánya a jelzett szempontból ép olyan 
szükséges, mint maguk, az egyes indogermán nyelveké*) (63— 

*) Ezen alapjában helyes nézetének gyakorlati alkalmazásá
ban PENKA több túlzásba téved; így véli pl. megfejthetőnek a lett-
szláv és árja (indo-iráni) ft2—s változást a vót k—c hangváltozással 
(f. kivi «stein» = vót civi stb.), melynek ANDERSON néhány lapp 
analógiáját is bizonyítja (152. 1.). A német «lautverschiebung»-ot 
is így magyarázza: a g, d, b > A:, t, p és gh, dh, bh > g,d,b hang
változás szerinte azonos a finnben mutatkozó hasonló jelenséggel; 
a kh, th,ph > h,p, f alakulás pedig a magy. had, vog. yant (= finn 
kunta), magy. fél (= vog. pal), magy. víz (= vog. vit) szavak 
hangváltoztató hajlandóságát tükrözné (164—171. 11.). Az efféle 
esetleges találkozásokból levont, de gyönge támasztékai mellett is 
igen helyeselhető végkövetkeztetése: «Der grösste teil der lautli-
chen umgestaltungen im bereiche der arischen sprachen, sowohl 
der altén, wie der neuen, lásst sich ganz einfach aus den l a u t -
g e w o h n h e i t e n d e r a l l o p h y l e n b e v ö l k e r u n g s e l e -
m e n t e erkláren, der racencharakter stellt sich auch in dieser 
richtung als etwas unabánderliches dar. Es ist durchaus kein zu-
fall, das in allén jenen arischen und nichtarischen sprachen Mittel-
und Osteuropa's, die von vorwiegend brachycephalen völkern ge-
sprochen werden, sich gewisse lauterscheinungen nachweisen las-
sen, die den sprachen derjenigen völker f r e m d sind, bei denen 
sich noch mehr weniger rein der altarische typus erhalten hat. 
Gleiche ursachen mussten eben die gleichen wirkungen zur folge 
habén, und wo diese ursachen nicht wirksam waren, konnten auch 
die wirkungen nicht zum vorschein kommen. Soviel ergibt sich 
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69. 11.). Az osztatlan indogermán alaptörzs ősi hazájából — me
lyet PENKA anthropologiai, régészeti és nyelvi adatok nyomán a 
s k a n d i n á v f é l s z i g e t r e helyez — délebbre és keletre nyo
mulva legelsőben finn-magyar nyelvű népek területére jutott, 
melyek részben beleolvadtak az indogermánságba (így keletkeztek 
különösen a szlávok, kelták és itáliai ősnépek), részben pedig ma
guk olvasztottak kebelükbe indogermán törzseket. Az utóbbi eth-
nikai folyamat adott létet a íinnség s legközelebb rokonai mai 
anthropologiai alakulatának, mely népek tehát szerzőnk nézete 
szerint f i n n - m a g y a r n y e l v e t b e s z é l ő i n d o g e r m á n o k 
(120—130. 11.). 

A nyomós ellenvetések, melyek az indogermán és finn-magyar 
nyelvfajok ősrokonságának elméletével szemben fölhangzottak, 
nem jutottak annyira köztudomásra, illetőleg elismerésre, hogy 
ezen eszme további terjedését és fölkarolását megakadályozhatták 
volna. KÖPPEN TH., kiváló hírű orosz tudós 1886-ban Szent-
pétervárott megjelent «MaTepia.ni»i WL Bonpocy o nepBOHaqajrLHOü 
po^HHÉ H nepBOŐHTHOMi po^cTBÉ HH^o-eBpoueiícKaro H OHHHO-
yropcKaro iuieMeHH (Adalékok az indo-európai és finn-ugor nép-
Jajok eredeti hazájának és ősrokonságának kérdéséhez) czímü mű
vében*) habozás nélkül vallja, hogy az «ario-finn» népek valamikor 
egyazon családot alkottak s közös ősi hazában laktak. Szemben 
CASTRÉN nézetével, mely szerint a finn-magyar népek a többi altáji 
törzsekkel együtt az Altaj hegység vidékeiről költöztek volna mai 
tájaikra, ő Középeurópát tekinti az említett népek bölcsőjének,**) 

aber hieraus mit notwendigkeit, dass j e d e l a u t l i c h e u n t e r 
s u c h u n g , w e n n s ie r i c h t i g g e f ü h r t w é r d e n s o l i , 
a u s z u g e h e n h a t v o n d e r e t h n o l o g i e , insofern sie aus-
kunft gibt über die anthropologische zusammensetzung desjenigen 
volkes, dessen sprache eben zum gegenstande der untersuchung 
gemacht werden soll (171—172. 11.). 

*) Sajnálatomra e műről csak ScHROEDERnek alább említett 
ismertetése nyomán van módomban nyilatkozni. 

**) Ennek bizonyságát látja KÖPPEN abban is, hogy a <tméz» 
és «hársfaw szavai egyeznek a finn-magyar nyelvekben. Az előbbi 
különösen ellene szól a Szibériából való származás elméletének, 
minthogy a méhet Szibériába csak a múlt században importálták. 
Helyesen jegyzi meg ez ellenében SCHROEDER, hogy a méh mai 
elterjedése nem lehet bizonyíték 3—4000 évvel előbbi állapotokra 
nézve. 
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mely BENFEY nézete szerint az indogermánságnak is ősterülete 
volt. Nyelvészeti alapot e felfogásához főkép ANDERSON és DONNER 
művei szolgáltatnak; hivatkozik a névmások, számnevek, ige- és 
névgyökök nagyszámú közösségeire — az utóbbiak során különö
sen a magy. név, víz, méz, finn udar «euter», zürj., votj. poré, pars 
«schweini>, mord. virgas, vergez «wolf» (=szkr. vrka-, zd. vehrka-), 
zürj. pod, votj. pid «fuss» ( = szkr. pád, pad), zürj. vurin, permi 
vurun «wolle» ( = indogerm. várna), votj. turin «gras» ( = szkr. 
trna-), zürj. mórt, votj. murt «mensch» (=szkr. marta-), finn sisar 
«schwester» stb. ( = szkr. svasar-), zürj., votj. sur, vogul, osztják 
sar, sara «bier» (=szkr. svrá- «ein berauschender trank») részben 
már ismeretes egyezéseire, melyeket nem vél puszta átvétel útján 
megmagyarázhatóknak, mivel egyesek közülök a finn-magyar nyel
vek nagy területén ismeretesek, illetőleg kezdetleges fogalmakra 
vonatkoznak. — Hasonló eredményre jut CANON ISAAO TAYLOR, 
nagynevű angol anthropologus «The origine and primitive seat of 
the Aryansv czímű értekezésében, mely a «Journal of the Anthro-
pological Institut of Great Britain and Ireland» folyóirat XVII. 
kötetében (1888.) látott napvilágot (238—269.11.). PÖSCHE TIVADAR 
nézetét követve*), Litvánia tájaira helyezi az1 indogermánság ősi 
hazáját, hol szerinte a finnség is keletkezett. E két népfajnak 
anthropologiai alkata ós nyelve eredetében azonegy. Az előbbi 
tekintetében PENKA kutatásai, az utóbbira nézve WESKE «Ueber die 
historische Enhcickelung der finnischen sprachen in vergleich mit 
der indo-germanischen», továbbá DONNER etimológiai szótára nyúj
tanak számára vezérfonalat. A finnek, livek ós észtek szőke haj
színe és dolychokephal tipusa, melyeket ő is az indogermánság 
legjellemzőbb embertani vonásainak tekint, közös vérbeli ősiségről 
tanúskodnak. Nyelvi egyezések mutatkoznak az alaktanban; a finn 
sanoma «nachricht», juoma «trank» (ezekből: sano- «sagen», juo-
«trinkent)) olyan képzések, mint a szkr. ghar-má «wárme», dhü-má 
«rauch« (a ghar- «warm sein» és dhü- «heftig schüttelno gyökök
ből), vagy a latin/a-ma, (a fa- «sagen» tőből), fízintígy viszonylanak 
egymáshoz a finn kohi-na «geráusch» (kohise- «rauschen») és szkr. 
svap-na, litván sap-na «sehlaf» (svap-, sap- «schlafen»), továbbá 

*) <xDie Arier, ein beitrag zur historischen anthropologie; 
Jena 1878.» (58—74.11.) 
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finn luki-ja «leser» (luké- «lesen») és litv. sta-ja «position, place» 
(sta- «stehen») képzői. Egyeznek a személyragok, az esetragok 
közül az accusativus (cserem, -m = szkr. -m), az igegyökök, több 
rokonság- és számnév, valamint számos kifejezés a kezdetleges 
élet fogalmai köréből,*) melyek arra mutatnak, hogy «not o n l y 

*) Az i g e g y ö k ő k egyezését SKEAT «Etymological Dictionary»-
jének találomra kiragadott, egymásután következő 19 indogermán 
példáján igyekszik kimutatni, melyeknek hasonlatait DONNER ety-
mologiai szótárából szemeli ki. Ezek: ykak~ «to cackle, laugh, 
make a nőise» (Skeat, 41. sz.) = \/'kak- «to cackle, make a nőise» 
(Donner, 20—25. sz.): kaj-a-n «den schall zurückwerfen, schallen», 
kukkna «kakeln, wie der kuckuck rufen», észt kuk «hahn», magy. 
gag-ó «storch» | ykak- «to gird, surround» (Sk., 42. sz.) = \rkak-
«to bend round» (Don., 2—13. sz.): finn koukku «haken», kakla, 
kaula «hals» [ y'kak- «toexcrete» (Fick) == ykak-id. (Don., 24. sz.): 
finn kakk-a «kot (kindersprache)» | ykak- «to waver, hestitate, 
be in doubt» (Sk., 43. sz.) : lat. cunctor = ykac- (recte: kats- ; 
Don. 69. sz.): finn kats-o-n, kass-o-n, kaht-o-n wbetrachten, an-
schauen» | ykat- «to cover, protectw (Sk., 44. sz.): ném. hut = 
ykat- id. (Don., 38. sz.): finn katt-á «bedecken», katt-o «dach»; 
(44. sz.) finn kot-a «haus», magy. ház | ykad- «to fali, go away» 
(Sk., 44. sz.): lat. cado = Ykat- id. (Don., 47. sz.): finn kat-á 
«urnfallen» | Ykad- «to feli, throw down» (Sk., 44. sz.) = 
Ykat- «fassen» (Don., 50—51. sz.): finn káté- «hand», osztj. 
katt- «fassen, greifen» | ykan- «to sing, to ring» (Sk. 46. sz.): 
lat. cano, gemo = ykam- «dumpf schallen, klingen» (Don., 
321'—331. sz.) : finn kom-ea «dumpf tönend», permi gtm 
«donner» | ykap- «to contain, hold, seize, grasp» (Sk., 47. sz.): 
lat. cap-ut, cap-io, gör. xev-ctli] — Y^aV- id- (Don., 273, 279, 
281. sz.) : finn kopp-a «stirn», kupp-i «schale, tasse», kopp-a 
«korb» J ykap- «to move to and fro, vibrate, bend» (Sk., 48. sz.)*: 
gör. XÓTTTCO = ykap- «to hasten, knock, bend» (Don., 284, 286. sz.): 
finn kap-ün «klettern, vorwárts eilenw, kop-u-tan «klepfen» | ykam-
«to bend» (Sk., 49. sz.): lat. camera, gör. xapiTníj = ykam-id. 
(Don., 308—320.): finn kamm-a «kleine zelle, hohler raum», 
kum-pu «hügelchen», kam-pu-ra «krnmm, schief» | ykam- «to 
love» (Sk., 50. sz.) = ykam- id. (Don., 351. sz.): finn heimo 
«familie, geschlecht», lapp hamo «verwandter» | ykar- «to make, 
work, do» (Sk., 51. sz.): lat. creare = ykar- «to work, cut» (Don., 
161.): zürj. kar- «machen», finn kur-as «keule, schwert, messerw | 
ykar- «to húrt, destroy» (Sk., 54. sz.): lat. gladius — ykar- «to 
injure» (Don., 161, 186, 189.): finn kur-i «züchtigung», kárs-i-n 
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t h e g r a m m a r i s f u n d a m e n t a l l y i d e n t i e a l , b u t t h e 
p r i m i t i v e r o o t s , t h e s t o f f o u t of w h i c h t h e v o c a -
b u l a r i e s h a v e b e e n m a n u f a c t u r e d , is t h e s a m e » 
(259. 1.). A fizikai és nyelvi alapvonások ily meglepő találkozása 
nem lehet a véletlen műve; de külső érintkezés, kereskedelmi 

«leiden, duldenw, kar-vas «herb, bittér* | ykar-, kai- «to move, 
run, speed» (Sk., 52. sz.) : lat. cel-er, cur-ro = ykar- «to run» 
(Don., 133, 216, 217) : finn kar-á-n, kar-k-an «springen, laufen» ; 
ykal- «fliessen, gehen» | ykar- «to project, standup» (Sk., 53. sz.): 
lat. collis, culmen, celsus = \fkal-, kul- id. (Don., 221, 129. sz.): 
finn koll-o «spitze, hümpel», kor-si «stroh, halm» | ykar- «to be 
hard orrough» (Sk., 55.): gör. xsp-ag, lat. cor-nu, ném. hóm = 
Ykar- «rauh, scharf» (Don., 125—150. sz.): finn kar-a «etwas 
hartes, dürrerzweig,pflockw etc.,zürj. gör. «pflug» | Ykar- «tocurve 
or roll» (Sk., 56. sz.): lat. cor-ona, hor-tus, gör. yopóq, szkr. krmi-s 
«wurm», lat. vermis = ykar- «krumm, rund» (Don., 165—178. sz.): 
i.ker-i «umkreis», kar-i «bogén»,kar-tano «hof»,/í;úrr-?ng«schlange» | 
ykar- «to turn» (Sk., 57. sz.): lat. car-bo = ykar- «brennen» 
(Don., 149. sz.): finn kar-tu-an «brennen (intr.)» | ykar- «to call, 
exclaim, cry out» (Sk., 58. sz.): lat. clamo = ykar- «to cry» (Don., 
152. sz.): finn kar-ju-n «schreien». — Egybevetett r o k o n s á g 
n e v e k : votj. suzer «schwester» = szkr. svasar, gót svistar | zürj. 
inam, karéi maamo, osztj. ima, magy. eme = árja mama | finn 
taatto «vater» = ind tata, gör. váza, gót atta \ magy. fi, zürj. pi, 
osztj. poy, finn poi-ka = lat. filius, gör. TOK!; | zürj. mórt, votj. 
murt «mensch» = árja martya j | finn mies «mann» = lat. mas j 
zürj. veiös «mann» = litv. vyras, lett virs, lat. vir \ finn morsian 
«braut» = litv. marti (gen. marzicos) id. | finn nepa «neffe» = 
árja napát, angolszász nefa, lat. nepos. — A s z á m n e v e k közt 
találjuk a magy. hét, száz, tíz (zürj. das, finn -deksan : kahdeksan 
«acht», yhdeksan «neun») ismeretes egybevetéseit, továbbá a két, 
finn kahte-, nom. kaksi számnévét (az utóbbit igen furcsán a zend 
ksvas «sechs» számnévhez viszonyítva). — K e z d e t l e g e s m ű 
v e l t s é g s z ó k hasonlításai: finn kot-a, magy. ház- stb. az árja 
kot- «decken, hüten» tőből, melyből ófelném. huota, angolszász 
cyta, ónord kot (már DoNNEEnél: 44. sz.) | finn kete- «haut», mord. 
ked «feli, ledér» ugyancsak az előbbi indogermán kat- gyökből | 
finn hirvi «elentier», lapp sarv, magy. szarvas = lat. cervus, ném. 
hirsch | finn hepo «pferd» = gör. XKKOQ, kelta epo- \ finn paimen 
«hirt» = litván piema (gen. pemens), gör. TTOUJJ/ÍJV | finn hanhi 
(igans» = gör. yrty, ónord, svéd gas, tatár gaz (kaz) \ finn sima 
«met, nektar» — szkr. soma, iráni homa «göttertrank» = magy. 
s^om(-juh), mord. sém-, sím- «trinken», lív sé'm-ci «milch» | magy. 
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összeköttetés, vagy földrajzi szomszédság révén sem magyarázható. 
Ezek az indo-germán és finn-magyar őstörténet rendkívül fontos 
problémáját foglalják magukban, mely kellőleg tisztázva hatalmas 
fénysugárt deríthet e fajok múltjának és nyelvi kérdéseinek sok 
homályos pontjára, úgy hogy különösen az indo-germán össze
hasonlító nyelvtudomány annak tüzetes nyomozását többé nem 
mellőzheti. 

KOPPÉN tévedéseit SCHEOEDER mutatta ki alapos szakértelem
mel a «Verliandlungen der gelehrten Estnischen Gesellschaft zu 
DorpaU folyóirat 1887. évfolyamában (20—28.11.) «Az ős rokon-
s á g fölvételére*) — úgymond — ((múlhatatlanul szükséges a 
nyelvtannak, ragozásnak és képzésnek szoros egyezése; de ezek 
tudvalevőleg egész más alakúak a finn-ugor, mint az indo-európai 
nyelvekben. A KöppENtől egybeállított hasonlatok érdekes bizony
ságai ő s r é g i á t v é t e l e knek; de csakis átvételeknek, nem pedig 
ősrokonságnak, Egyesegyedül a névmások egyezése kedvezne az 
ősrokonság elméletének; de csupán ez nem lehet határozó szem
ben a nyelvek szerkezetbeli elemeinél egyébként mutatkozó nagy 
eltérésekkel. Nincs elég alapunk KOPPÉN fejtegetései után sem 
azon véleményre, hogy a finn-ugor és indo-európai népek valamikor 
közös egységet alkottak volna ; azt azonban teljes joggal gondolhat
juk, mert minden tény rávall, hogy a két népcsoportnak ősrégi, 
prehistorikus érintkezése is volt s fontos eredmény magában véve 
ez is. KÖPPEN a finn-ugor és indo-europai nyelvek feltűnő gramma
tikai külömbözését azon fölvétellel igyekszik megmagyarázni, hogy 
a finn-ugor népek elválván az indo-európaiaktól — kikkel eredeti
leg minden tekintetben egyazon nyelvet beszéltek — keletre vo
nultak az Ural felé, ahol gyaníthatólag nagy népességű ural-altaji 
lakosságra akadtak, mely fajára és nyelvére nézve s z a m o j é d 
lehetett. Ezzel teljesen egybevegyülvén a finn-ugor népek, eredeti 
nyelvüket elvesztették, csupán azon ősiario-finn elemekben őrizvén 
meg nyomát, melyeket nyelveikben ma is észlelhetünk. Sokkal 
természetesebb volna ennél a tények megértésére azon felfogás, 

vas, finn vaski «kupfer» = szkr. ayas «kupfer», lat. aes, gót ais. 
Föl vannak még említve a magy. név, finn suola «salz», kulta 
«gold», ranta «eisen», zürj. kört, votj. kort «eisen», finn meri 
«meer», finn lohi «lachs» ismeretes indogermán egyezései. 
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hogy a finn-ugor népek eredettől fogva az ural-altaji népcsalád 
(szamojédek stb.) kötelékébe tartoztak; de még megszakítatlan 
egységük korában szoros érintkezésbe jutottak egy, talán később 
egészen letűnt részével az indogermán ősnépnek, melylyel egybe
olvadva emez elvesztette eredeti nyelvét, úgy hogy ennek marad
ványát ma már csak azon régi indogermán szavakban szemlél
hetjük, melyek örökségkép a finn-ugor nyelvekben fönmaradtak. 
Ezek tehát mindenkép csak i n cl o - g e r m á n j ö v e v é n y s z a v a k 
nak, nem pedig az ősrokonság jelenségeinek tekintendők. Az ezzel 
föltételezett ethnikai vegyülés, mint KOPPÉN is kiemeli, igen jól 
illenék a finn-ugor népek határozatlan néprajzi jellegéhez, melye
ket t. i. némely kutatók a mongol, mások a középtenger-vidéki 
fajhoz soroznak. Alapjában e fölfogás nem áll igen távol a KÖPPEN-
étől, de talán kevésbé homályos s nem jár több kisegítő proble
matikus fölvétellel a mellett, hogy szigorúan ragaszkodik amaz 
alapelvhez, mely szerint népeket nyelvük révén csak akkor tart
hatunk ősrokonoknak, ha nemcsak a szavak bizonyos sorozata, 
hanem a nyelvtani szerkezet is egyezik bennük. — TAYLOR nézetei 
sem maradtak czáfolatlanúl. Anthropologiai és nyelvészeti bizo
nyítékainak gyöngéit nagy vonásokban, mindjárt az értekezés alkal
mával föltárták KEANE és HYDE CLARKÉ; de foglalkozik velük 
SCHRADER 0 . is (Sprachvergleichung u. Urgeschichte II. kiad. 146.1.) 
egész helyesen rámutatván arra, hogy a jeles anthropologus sokkal 
könnyebbnek s egyszerűbbnek képzeli a finn-ugor és indo-germán 
nyelvek tudományos értékkel lehető összehasonlítását, mint ez 
valóságban eszközölhető. Ahhoz, hogy e nyelvfajok rokonsága 
bizonyítható legyen, mindkét térről az alapalakok egybevetése s a 
hangtani megfelelések szabályosságának kimutatása szükséges. De 
mit érnek az afféle egybevetések, mint finn hepo «pferd» és gör. 
Tmtoc (alapalak: ¥ek-vo-)\ vagy finn poi-ka «sohn» és gör. rcatc 
(*7ta/i)?! Az átvétel valószínűsége (pl. finn paimen «hirt» és litván 
piému között), valamint a véletlen találkozás eshetősége is igen 
kevéssé jön TAYLORnál tekintetbe. Végül találóan jegyzi meg SCHRA
DER, hogy a FICK-SKEAT és DONNER műveiből merített gyökfejtési 
eredmények is igen megbízhatatlanok. 

MUNKÁCSI BERNÁT. 



Állítmány és alany. 
Akadémiai fölolvasás. 

Befejező közlemény. 

4. Az alany (subiectum.) 

Vélemények az alanyról. 
Az alany igen népszerű fogalom, majd minden tudománynak* 

sőt foglalkozásnak van külön alanya a logikától az adóügyig és gyü
mölcskertészetig, az adózó és beoltandó alanyokig. Azonban e sok
féle alany másfelé semmi zavart sem okoz, csak a logika és lélektan 
alanyait tévesztik össze a nyelvtanival. Eégebben a nyelvtanban is 
egyszerűen azt tartották alanynak, a mit a logikában, hogy t. i alany 
az, amiről valamit mondunk, de idővel belátták, hogy a nyelvtan
nak mas alanyra van szüksége, tehát a lélektanban kerestek szá
mára újat, s e szerint alany az, a mi a lélekben már megvan, a mit 
már ismerünk, mert csak erről mondhatunk valamit. Ez a lélek
tani alany tulajdonkép majdnem egybe esik a logikaival, csak más 
a magyarázata, de annál távolabb marad attól a harmadik alany
tól, melyet a nyelvtudomány magáénak vallhat. 

KICSKA EMIL, Alany és állítmány c. jeles tanulmányában az alany
nak hét jegyét hordja össze (Nyr. 25 : 109. és 433.), hogy az alany az a 
tagja a mondatnak, 1. melyről valamit mondunk, 2. melyhez az állít
mány számban, 3. melyhez személyben alkalmazkodik, 1. melyet ki, 
vagy mi kérdéssel tudakolhatunk, 5. melyet kevésbbó hangoztatunk, 
6. a mondat meghatározandó tagja, 7. a szűkebb fogalom. E hét jelt 
könnyedén megtoldhatjuk egy igen ismert nyolczadik jellel, mely szerint 
az alany cselekszik vagy szenved. A nyelvtani szókincsben az alany már-
már annyit kezd jelenteni, mint «cselekvő». Pl. «A tetszik-féle igék 
mellett a cselekvés alanya egyúttal a mondat alanyává lesz: tessenek 
leülni* (SIMONYI Zs. Nyr. 10 : 291). Ezt a cselekvés alanyát, értsd cselek
vőjét, végrehajtóját máskép «értelmi a]anynak», újra mások «logikai 
alanynak» is nevezik. Főkép a szenvedő igék cselekvő személyét szokás-
a «grammatikai subjectummal» szemben értelmi, vagy logikai alany-
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nak tekinteni, de még a melléknév mellett kihagyott főnevet is logikai 
alanynak illetőleg tárgynak, határozónak) veszszük, pl. A derék nem fél 
az idők mohától ebben az értelmi alany az ember (BALOGH P. Nyr. 20 : 
396). Általában az a közös mindenik alany jelentésében, hogy valami 
kiindul, ered, származik az alanyból. A logikai alanynyal legbehatóbban 
PADL művéből (99 kk. 1.), nálunk pedig KICSKA E. cikkéből ismerkedünk 
meg (Nyr. XXV.). Szerinte a logikai alany és állítmány mindig nevezők 
(nominativus,) illetőleg az alany nevező, az állítmány ige és bármily 
formája van a mondatnak, e két részt nevező alakba lehet, sőt kell változ
tatni ». A logika azt parancsolja, hogy [ebben: a gyermek rosszul van, 
dem kinde ist schlecht, valamint ebben : a gyermeknek könyve van, das 
kind hat ein buch] mind a magyar, mind a német grammatikus ezt 
tartsa alanynak : a gyermek, das kind». (Nyr. 25 : 534-.) 

Azonban a logikának könnyű a monda t szerkezetét addig 
változtatni, míg a logikai alany nevezővé nem lett , mert a logi
kának a nyelv csak eszköz az Ítéletek mérésére, hanem a nyelvtan
nak a nyelv végezel; a nyelvtan tartozik a nyelvet úgy, abban az 
alakban hagyni, megérteni és megmagyarázni, a melyben találja. Mi 
különbség van már most amaz alany közt, mely a nyelvtannak is 
a lany és a közt, melyet a logika egészen más alakokból átváltoz
tatások segítségével hüvelyez ki magának ? 

KICSKA ugyan azt mondja, hogy a nyelvtani alany a dologra nézve 
nem különbözik a logikaitól, csak a formára. Vagyis neki minden forma 
(gyermek, gyermeknek, gyermekben stb.) egyaránt lehet alany, a mi, 
mint már említettem (291.1.), az ő álláspontjából igaz is, csak az a gyen
géje, hogy nem mutat szempontot, melyből az alakok különbségeit meg 
lehetne magyarázni; ő csak azt mondja, hogy «a logika megengedi, 
hogy ezt az alanyt ós ezt'az állítmányt mind a két nyelv [a magyar ós a 
német] «sua ratione» a maga módja szerint fejezhesse ki». Ámde a 
nyelvtannak épen az a czélja, hogy minden nyelvben ezeket a saját 
módokat szemléltesse. Ha az egyes nyelvekben ezek a módok különböz
nek, valószínű és természetes, hogy az egyes korszakokban is különböz
tek. Az őskor szokásai nyomot hagytak a mai nyelvben is, a nyomokat 
ma gépiesen megtartjuk, de jelentésüket többé át nem érezzük. Ilyen 
át nem érzett szemléleten alapszik minden valószínűség szerint az igazi 
nyelvtani alany, melyet ma csak alakján ismerünk fel, de értelmét, hogy 
mit fejez ki, immár rossz helyen, pl. a logikában vagy a lélektanban 
keressük. 

Kerestek már sokan egy harmadik alapot, vagy legalább jegyet is 
a nyelvtani alany számára. — SIMONYI (A magy. nyelv. 2 : 299), hogy 
tudva helytelent ne mondjon, így kerüli el a logikai és a lélektani meg
határozásokat : az alany «meghatározza az események okozóját, meg
nevezi a cselekvő személyt». BKASSAI átlátva, hogy újat és jót találni 
nem tud, egészen eldobta az alany fogalmát és arra soha semmit nem 
épített. Ázt mondja (Akad. ért. 3 :199), hogy az alany háromféle lehetne, 
de egyik sem helyes : 1. egyenlő a logikai alanynyal, 2. a nevező, 3. a 
miről mondunk valamit, de akkor a jelző is egyenlő az állítmánynyal. 
Ennélfogva neki«az alanyra és mondományra, mint nyelvtani, a logikától 
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netalán különböző kategóriákra, mint a melyek értelmezhetetlen voltát 
már nem egy izben kimutatta, nincs szüksége». Ez radikális eljárás volt, 
belátván, hogy az adott magyarázatok helytelenek, de magunknak sem 
sikerül helyeset találni, kikerüljük a kérdést; talán a többi kérdések 
bővebb kifejtése egyszer fölszinre veti ennek is a kulcsát. De mégis helye
sebb azok eljárása, a kik bolygatják a kérdést, tapogatóznak és megelé
gednének az alanynak alaki meghatározásával. Két gyökeresebb változ
tatást kisértettek meg. Az egyik a KERN meghatározása, ki az alanynak 
az igén megjelölt személyt tartja. (V. ö. BALOGH P. AZ ige szereplése a 
mondatban Nyr. 17 : 397.) Szerinte az alany az állítmánynak legszüksé
gesebb összeköttetése (Die Deutsche Satzlehre 246. 1.) azt a személyt, 
vagy lényt jelzi, melyhez az ige jelentette cselekvés, vagy állapot fűződik; 
«die Subsistenz. an welcher dieser Zustand haftet» (u. o. 47. 1.). Az alanyt 
a személyrag fejezi ki, azért épen úgy nincs mondat alany nélkül, mint 
nem lehet állítmány nélkül. Az alany kívül esik az ige fogalmi tartalmán, 
jelentésén s mint személy fűződik hozzá az igéhez, mig a tárgy és hatá
rozók az ige tartalmának meghatározói, sőt az alanynak hasonlóképen 
van egy külön meghatározója : az alanyszó : «Das Subjektswort ist die 
Bestimmung zu der im finiten Verbum liegenden Person (Subject), der 
Prádikatsnominativ und die obliquenCasusbestimmungen zu den im Ver
bum liegenden Begriffsinhalt (Prádikat). U. o. 56. 1. S a hol mások az 
alanyt nem tudják megtalálni, ott KERN csak az alanyszó, tehát az alany 
határozójának hiányát találja (58.1.). Az alanyszó nem csak nominativus, 
hanem az imperativus mellett vocativus is. (140. 1.) 

Hogy a végétől kezdjem a bonczolást, a vocativust nem mer
ném alanyszónak mondani, mert akkor minden más mondatrész
nek is támadna olyan határozója, mint az alan}^ mellett az alany
szó, mivel a vocativus minden mondatrészt kiegészíthet: téged, 
Scipio; neked Scipio; tőled Scipio stb. De egyáltalán sem tartom 
helyesnek a Subjekt és Subjektswort megkülönböztetését, mert ezek 
idegen alapokon állanak, az egyik mondattani, a másik szótani 
alapon, pedig mind a kettő jogot tarthat arra, hogy külön mondat
résznek vegyük, ha már megkülönböztettük egymástól. Ekkor pedig 
közös osztó alapra volna szükségünk. Azt sem látom át, hogy az 
alany a függő esetektől eltérő logikai viszonyban volna az igével. 
A függő esetek K. szerint a Verbalinhait-ot határoznák meg, mert 
összefüggésük az igével csak magukban van megjelölve, míg az 
alany viszonya az igén is jelezve van (47.1.). Nézetem szerint 
ez a kifejezés: «a létező, melyhez a cselekvés hozzáfűződik, 
akaszkodikw, der Zustand haftet, az időre és helyre is betű
ről betűre ráillik: a hadak egész nap esatáznak a mezőn a 
csata nem csak a személyekhez, hanem a mezőhöz is hozzá 
van akasztva, épen olyan nehezen szabadulhatna meg ettől, 
mint a felektől; az időtől pedig még kevésbbé tudna elsza
kadni. Azt mondja KERN, az alanyban az fontos, hogy az igén meg 
van jelölve az állítmánynyal való összefüggése, de akkor hol van 
tulajdonképen maga az alany, ha a rag most már nem alany, 
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hanem az összefüggés jelzője, a névszó pedig szintén nem alany, 
csak bővítője, meghatározója annak. Egyébiránt, mikép már fej
tegettem, az idő is legalább akkora határozottsággal van jelezve az 
igén, mint az alany. Szóval az ige fogalmi tartalmához az alany
nak is épen olyan köze van, mint a többi mondatrészeknek, s 
viszont hozzáfűződni e többi mondatrészekhez is úgy fűződik a 
cselekvés, mint az alanyhoz. S a mikor az alanyszót KERN is ho
mályosnak tartja, vájjon ismeri-e akkor az alanyt magát? Minden 
mondatrész lehet határozott, vagy határozatlan, sőt semmis, azért 
vannak határozatlan, sőt a «semmit» jelentő névmásaink is, de azt 
várnók, hogy ha az alanynak még meghatározó bővítése (alany
szava) is van, akkor egészen világos legyen az alany, pedig ha pl. 
a németben az es-t ttszszük az alanyszóvá, ezzel egy csöppet sem 
lesz világosabbá az a személy, melyhez a cselekvés fűződik. S ha 
már a külön szó ily jelentesteién, mennyivel üresebb a személyrag, 
melyet Kern az igével egyenlő fontosságú mondatrészszé avat fel. 
Ha az es névmást a német nyelv, mint KERN igen jól mondja, 
(42. 1.) nem is a jelentés kedvéért használja, hanem tisztán szó 
rendi czélokra s nyelvtanilag pleonastikusan, hogy az értesítő 
mondat ne kezdődjék igével, a hogy a franczia is alkalmaz a kérdő, 
vagy nyomatékos szórendben ily pleonastikus névmásokat, hát ily 
jelentesteién természete van (nem hogy főalany lehetne) az igék 
végén levő személyragnak is. KERN igen helyesen azt mondja, 
(72. 1.) hogy bárminő bővítményei vannak az ist igének, á lé t egy
forma marad. Hát hasonlóképen minden más igének is egyforma 
marad a tartalma, cselekvése, akárki az alany és akárminő más 
bővítései vannak is az igének. Az alany és a többi mondatrészek 
nem az igét módosítják, hanem a körülményeit nevezik meg. 

Mivel az alanyt oly élesen elválasztja a többi mondatrészek
től, azért a nominativust sem akarja KERN esetnek elismerni (46.1.). 
Az alanynak nem kell eset, a Prádikatsnominativ pedig egyeztetés
ből származik: «mivel ugyanarra a létezőre mutat, mint az alany, 
azért ugyanabban az esetben is áll». Pedig hányszor ismétlődik 
ugyanaz a létező más-más mondatrészben ujabb meg ujabb esettel. 
A létező azonossága a szótő azonosságát vonja maga után, nem 
az alakokét, sőt ugyanaz a mondatrész is lehet más-más alakú: 
Die Knospe ívird eine Blüte nagy Die Knospe wird zur Blüte. Ha 
valahol, hát az idg. nyelvekben érdemes a nominativust esetnek 
tekinteni. 

Igen érdekes, a hogy KERN Liviusnak ezt a mondását elemzi: 
Hannibál peto pacem. Sokat tárgyalták ezt a mondatot, KERN 
Hannibál szót nem fogadja el alanynak, mert akkor petit igealak 
kellene, inkább appositionak veszi a peto alakban kifejezett alany
hoz és felsorol sok példát, töbjebben megelőzi az appositio az alanyt: 
Waldung sie schwankt heran, Felsen sie lasten dran (GOETHE). 

26* 
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Az én nézetem szerint a LIVIUS mondatában Hannibál igazi 
alany, u t ánape to értelmi egyeztetés, constructio adsensum. A m i n t 
számra és nemre nézve van értelmi egyeztetés: nagy sokaság gyűl
tek össze, multa milia caesi sünt, úgy a személyre nézve is lehet
séges sőt gyakori. Paulo ante rex . . . nunc alienas opes exspecto 
(SALLUSTIUS). Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, Notre pere qui es 
aux cieux, Páter noster, qui es in coelis. É n ki nem tudom az utat , 
Moi, qui ne sais pas . 

KERN felfogását nagyjában elfogadja BALOGH PETEK (Nyr. XVII. 
Az ige szereplése a mondatban), de azzal a módosítással, hogy az igén 
megjelölt személy határozatlan, vagy általános alany és (némely nyelvek
ben, mint pl. a mienkben is) általános tárgy, «maga a névszó pedig csak 
egyszerűen alany és mondattárgy». De én még ezt a megkülönböztetést 
sem tartom szükségesnek, mert akkor a helyragot s főkép a névutót, 
praepositiót is általános helyhatározónak s mellette a szó tövét igazi 
helyhatározónak kellene nevezni. 

WEGENER (Untersuchungon über die Grundfragen des Spraeh-
lebens) az állítmányt az ismert és ismeretlen viszonyából fejtette ki s a 
mondatot két részre osztotta : expositióra (psychologiai alany) és állít-
mányra, de a nyelvtani alanyt nem az expositióban keresi, hanem az 
alany általános jelentése alapján, mely szerint minden tudományban 
olyasmi az alany, melyből valami kiindul, STEINTHAL és PAUL nyomán 
(1. PAUL Pricipien 100. 1.) az öntudatos beszélőt teszi alanynak (147. 1.), 
A többi mondatrészek mind Object-ek, «kiegészítők», tárgyak, még pe
dig a beszóló alany képzetének tárgyai, «Vorstellungsobjecte des reden-
den sich selbst bewussten Subjects». 

Első sorban tehát csak az első személy az alany, vele szemben a 
második személy, a megszólított, már elsőrendű objectum, a harmadik 
személy másodrendű objectum (182. 1.), de az elsőrendű tárgy másod
rendű alanynyá válhatik, valamint a másodrendű tárgy harmadrendű 
alanynyá (147. 1.) még pedig az által, hogy az első személy mintegy a 
második, illetőleg a harmadik személy előtt beszél (referál) s ezzel a 
nyelv egyszerű átlátszó idézetté válik. Az objectumok (tárgyak) vagy sze
mélyesek, vagy személytelenek és ide tartozik minden helyviszony, nem
csak az afficiertes Object (a mondat tárgya) és az efficiertes Object (belső 
tárgy és czélhatározó). A személytelen dolgoknak úgy lehet személyes cse
lekvést tulajdonítani, hogy a mint saját cselekvéseink gépiesek, öntudat
lanok (automatikusak) lesznek, s alig veszszük észre, a mikor végrehajt
juk őket, úgy az élettelen dolgok mozgását is, melyek pedig tulajdonkép 
csak mozgattatások, azaz mindig egy élő személy mozgatja őket, auto
matikus mozgásnak nézzük. Az óramutató jár, halad, nem mintha szán
déka lett volna menni, hanem a hogy öntudatlanul járunk mi is. így az 
alanyok kétfélék: öntudatosak és öntudatlanok. A nominativus a sze
mélyes forma, de ezen öntudatlan mozgások miatt azon sem ütközünk 
meg, hogy a passivumban a szenvedő tárgy, tehát egy objectum is 
nominativusban áll, nyelvtanilag személyesítve van (121. 1.). 

í m e WEGENER bár a közönségesen ismert alapon indult ki 
még jobban kizökkentette a nyelvészetet régi kerékvágásából, min t 
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KERN : sem az expositio, psychologiai vagy logikai alany, sem az ige 
ragja, sem az alanyszó nem alany, hanem egyedül a beszélő az. 
Az eddig úgynevezett alany már a beszélőre nézve tárgy-(objectum, 
147. és 199. 1.). 

Hát lehet így is beszélni, de akkor nem a nyelvtani, nem a 
mondat, hanem a beszéd alanyáról szólunk. Az, hogy a nyelvtani 
alany a beszélőre nézve épen olyan, mint a mondat tárgya és a 
többi határozók, teljesen igaz; épen ezt bizonyítgatta BEASSAI s 
ennek végleges kifejtése az én dolgozatom czélja is, de azért azt 
hiszem, van egy mondatrész, melyet eddig alanynak neveztünk és 
mindig fel tudtunk ismerni és megkülönböztetni a többitől, bár 
helyesen megmagyarázni nem tudtuk, s mely megérdemli, hogy 
ezután is megkülönböztessük bizonyos méltó tekintetben a többi 
mondatrészektől, azért kár volna az ő kétezer éves becsületes nevét 
tőle elvenni s «a beszélő» kifejezés helyett használni fel, neki pedig 
valami más kizárólagos nevet adni. Mellékesen lehet tán a «beszélő 
alany» műszót is használni, ha nem keverjük össze a nyelvtani 
alanynyal, a mondat alanyával, valamint ezt is lehet mellékesen 
jelzésképen másféle mondatrésznek, pl. bizonyos fajta határozónak 
nevezni, ha jól kifejtjük, hogy minő fajta határozó gyanánt illik 
be a mondat keretébe s a határozók sorozatába. Mert a nyelvtani 
alany csak néha esik egybe a beszélővel, s a hányszor egybe esik, 
ugyanannyiszor eshetik össze azzal akármelyik mondatrész is : én 
látok, engem látnak, bennem látnak, tőlem nem látnak stb. Mind
azonáltal, bár az alapja eltérő, értékesnek tartom, hogy WEÖBNEK is 
egyenlőnek tartja az eddigi alanyt a többi mondatrészekkel, mint 
BRASSAI s némi tekintetben KERN is. 

Számba veendő tényező a beszédben a beszélő is, mert a 
tudomás, érzelem és az akarat, a többes szemlélete stb., melyeket 
az ige, illetőleg a névszó kifejez, az övéi, tőle származnak, rá vonat
koznak, de ezzel még nem válik mondatrészszé, ha kitett, vagy 
odaértett szóban nem szerepel külön is a mondatban. HOMEROS az 
egész Iliasban és Odysseiában nem válik alanynyá. 

A második személyt eredetileg csak objectumnak tekinteni s 
csak átvitt értelemben, másodrendű alanynak venni szintén fölös
leges, sőt hibás is, mert azt sejteti, mintha a beszélő gyermek apját, 
anyját nem tartaná magával egyenlő rangú lényeknek. Beferatum-
nak, a más nevében, vagy helyette való beszédnek sem lehet olyan 
könnyedén magyarázni a beszédet, mihelyt nem első személyben 
van. Ha felkiáltok: jön ! jön I ez annyi, mint «ő jön, én félek » és 
a hangom oly eleven, hogy semmikép sem foghatni az idézet elő
adásmódja alá: «Ő azt mondja jövök». A beszélőt s a pl. cseiekvö 
alanyt teljesen eredeti soron különböztetjük meg egymástól akár-
hányadik személy a cselekvő, sőt a magyar nyelv, melyben a har
madik személynek ragja nincs is az igén, épen a harmadik sze-
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mélyt mutatja alapszemélynek. Ha az én elsőrendű alany, akkor 
a bennem és tőlem is elsőrendű határozók stb. A személyesítés nem 
ily módon történik, mert különben minden mondatrész személye
sítve volna. 

így merész újítók elvetették az alany régi, logikai meghatáro
zását, de az igazi mondatbeli alany még mindig nincs végkép meg
állapítva. Kétségtelen, hogy van egy mondatrész, mely az igén 
jelezve van, mely sokszor nominativus, de egészen nyilt kérdés, 
hogy minő lélektani, vagy logikai, vagy bármiféle igazi alapja van 
annak, hogy épen az illető dolog jusson a mondatban az alany 
helyére. Mint SIMONYI KJCSKA értekezése után (Nyr. 25. 537.) igen 
világosan fölteszi a kérdést «mt hát a külömbség a [KICSKA szerint] 
grammatikai alanynak nevezendő mondatrész különféle formái 
közti' Ha pl. azt mondom: Ez || feledésbe ment, Ezt || elfelejtet
ték. Erről || megfeledkeztek, vájjon itt is az első mondatrész csak 
forma szerint külömböző-e? ha igen, miért ? s ha nem, mi a jelen-
tésbeli külömbség közöttük s micsoda mondattani kategória az 
egyik, a másik s a harmadik ?» 

A nyelvtani alany. 

Én iskolai nyelvtanomba, mielőtt WEGENER művét olvastam 
volna s midőn KERN művét is csak kivonatosan ismertem, egyelőre 
úgy határoztam meg az alanyt, hogy az állítmánynak cselekvője, 
szenvedője, vagy műveltetője, de sok gondom maradt még azzal a 
kérdéssel, hogy mi lehet e háromnak közös jelentése. Ragaszkodtam 
ahhoz a feltevéshez, hogy csak azt tekintem alanynak, a mit a 
ragokkal a nyelv is annak mutat, tehát KERN és BALOGH alanyát, 
melyet egyelőre alaki alanynak neveztem magamban. Kerestem, 
hogy miféle lelki működés mehetett végbe az őskori emberben, 
mikor az alanyt megkülönböztette; előre fölvettem, hogy a már 
meglevő állítmányból, nem megfordítva, a hogy a logika eddig 
tanította, továbbá, hogy az állítmány körül fejlett ki az alany & 
nem volt külön önnálló léte, mint a logika tanítása szerint képzel
hetné az ember, mely szerint úgy támad a mondat, hogy két fogal
mat a kopulával ítéletté kötünk össze. Mint azóta tapasztalom 
(KICSKA Nyr. 24: 437.), a logika is áttérhet erre az irányra; WUNDT 
szerint az Ítélet nem összekötés, hanem kifejtés, egy összetett foga
lomnak részeire bontása (Logik 1:137.). Nyelvészek is megkezdték 
már, hogy az alanyt az állítmányból fejtsék ki ; KERN alaki alanya 
is csak így magyarázható, s egészen világosan az állítmánynak ren
deli alá BRASSSAI (Akad. Ért. 3 : 186.): a nevező (értsd: alany) «az 
a határozó, mely igéjével személyben és számban megegyezik)). 
BRAssAit ugyan czáfolgatja SZARVAS (Nyr. 11 : 179.) s azt mondja, 
hogy «az állítmány alkalmazkodik az alanyhoz számban és sze-
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mélyben,)) de ha valahol, hát SZARVAS mondására is áll, hogy 
«umgekehrt ist auch gefahren».Ha összehasonlítjuk e kifejezése
ket : tanulsz; tanulsz t e ; tanulsz te öcsém ; látjuk, hogy személy-
ragos ige után a kiegészítések csak nagyobb világosságot szereznek 
az ige körül, nemhogy szülnék az állítmányt. Az állítmány, mint 
fentebb már fejtegettem, magában hordhatta a személyviszony 
értelmét, midőn még személyragjai nem is voltak; én úgy vélem, 
hogy e viszonyt előbb csak érezték, azután kifejezték külön név
másokkal s csak ezután kapott az ige is, talán ily elkopó névmá
sokból, vagyis hozzá igazodó részekből ragokat, melyek a kitett új 
névmások, illetőleg főnevek mellett pleonasztikus elemei a mon
datnak. (L. SIMONYI A. m. nyelv. II. 228 k. 1.) így az ige hord 
ugyan az alanynyal azonos személyű ragokat, de nem «igazodik», 
nem alkalmazkodik ahhoz, csak ráragadt arról valami. 

Előre föltételeztem végre vizsgálódásomban, hogy ama lelki 
műveletnek, mely az alanyt szülte, igen egyszerűnek kell lennie,mert 
egyszerű lelkekben folyt le. Arra a gondolatra jöttem, hogy azok a 
lelki műveletek és képek, melyek akkor játszottak az emberben, 
ma is mind megvannak, legfeljebb a tárgyuk változott a változó 
környezetben, mert ma is sok oly egyszerű ember van, mint a 
régiek. E képekkel pedig foglalkozik egy tudomány: a stilisztika. 
WEGENER is arra rendelte többször tárgyalt művét, hogy a nyelv
tan, a rhetorika, a stilisztika és a poétika egységes összetartozását 
bebizonyítsa. Régi tanítás, hogy a beszéd csupa «stilisztikai)) ké
pekből áll, melyek nagy része ma is gyönyörködtet: ezek igazi 
stilisztikai képek, nagy részük azonban elavult, de érthető: ezek 
csak szólásmódok és kép gyanánt használva prózaiak volnának; a 
legnagyobb rész azonban már föl sem ismerhető, meg sem sejthető : 
ezek már nyelvtani jelenségek. A nyelvek nem egyformán hajlan
dók a virágos-képes beszédre. Tudjuk, hogy a magyar nyelv 
nagyon gazdag virágokban, ellenkezőleg a latin igen józan és hideg, 
benne a legegyszerűbb képet is quasi-\al vagy velut-tal kell men
tegetni, de a stilisztika általános tanításaira minden nyelvben elég 
sok példát találunk. 

Könnyű az egyes stilisztikai képeket a nyelvtannak sok igen 
fontos fejezetében megtalálni: a metaforát a határozókban, frázi
sokban, jelentésváltozásokban ; a metonymiát a jelentéstanban, 
midőn az eszköz nevével jelöljük a készítményt, az okkal az oko
zatot; (SIMONYI M. Határozók 1 : 21.) a «synecdoché»-t a jelentés 
megszorítása és bővítése, a kicsinyítés és fokozás, a gyűjtőnevek 
es a többesképzés alkalmával; a személyesítést a főnevek nemei
ben, mert az élettelen dolgok hím- és nőneme csak onnan magya
rázható, hogy az illető tárgyakat, ha nem is mind, férfi-, illetőleg 
nő-félének személyesítette az ősember. Ekkor ötlött a szemembe, 
hogy a személyesités a magyarban, ebben a virágos nyelvben nem 
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talál helyet, mert itt a főnévnek neme nincs. E képtelenség 
azonnal arr vezetett", hogy az állítmány személyragjaiban épen a 
megszemélyesítés emlékköveit lássam s ezzel azt hiszem meg is 
találtam aa KERN-féle alaki alanynak magyarázatát: az alany az 
állítmánynak megszemélyesítése (personificatio-ja) azaz személyi, 
vagy személysűett körülménye. 

így igen rövid és egyszerű magyarázatra teszünk szert, mely 
még az alsó iskola számára is nagyon könnyű, csak a megszemé
lyesítés helyett kell,, mivel ez stilisztikai műszó, egyszerűen azt 
mondani, hogy «az alany az állítmány személye». A megszemélye
sítés lelki műveletből, szemléletből származik, tehát magyaráza
tunk a mai nyelvtudomány szellemében a lélektanra támaszkodik 
és mondattani alapon áll, hisz a legősibb mondatrészből, az állít-
mányból indul ki, egészen ehhez van tapadva. 

A megszemélyesítést úgy érteném, hogy az ősember az 
esemény mellett megkülönböztetett személyeket (embereket, álla
tokat), helyet, időt stb., melyek vagy egészen közel voltak a 
cselekvéshez, vagy bizonyos távolságra tőle (közelségi vagy távol
sági viszonyban levő személyek, helyek, idők stb.). Talán nem 
fogott fel az alanyról többet, mint, hogy az illető olyan személy, 
mint ő és közel van az eseményhez, de az is lehet, hogy mindjárt 
kezdettől fogva hozzá tette azt az észrevételt is, hogy a személy 
tudásával, szándékával, vagy érzelmével részt vesz a cselekvésben, 
míg a többi körülmény erre képtelen, mert élettelen. Az apa 
vezeti fiát, az apa annyiban személye, alanya a cselekvésnek, hogy 
szándékosan, tudatosan végzi azt, e mellett pedig közel van a 
vezetéshez; A fiú vezettetik: itt a fiú szintén közel van a cselek
véshez és akarattal veszi magára, fogadja el és szívesen (esetleg 
fájdalommal) tűri a cselekvést, szóval legalább is tudatosan szere
pel benne. «Szenvedi a cselekvést)) oly műkifejezés, mely megen
gedi, hogy az illető akár örömest is szenvedjen. Az apa vezetteti 
fiát: a szándékosság épen úgy megvan ilyenkor az apában, mint 
mikor cselekvő alany, csak az a különbség, hogy az apa távol is 
lehet a cselekvéstől, távolsági viszonyban álló személyes körül
ménye az állítmánynak. 

Mivel a határozók honnan, hol és hová iránya nemcsak 
helyviszonyt, hanem időviszonyt is tartalmaz t. i. a cselekvés folya
matához képest Pestről jön, Pest volt helye, Pestre megy, Pest 
leendő helye az alanynak, vagyis a honnan irány előidejű, a hová 
irány utóidejű hely, azért itt is följegyzendő, hogy a műveltető 
alany szándékossága előidejű, a közelségi viszonyban levő cselekvő 
és szenvedő alany szándékossága, vagy érzelme j^edig egyidejű a 
cselekvéssel. A ki vezetteti fiát, annak minden esetre előbb meg
volt a szándéka, mint a vezetés kezdődött s hogy tovább is tart-e 
még, az nem fontos a nyelvre. 



ÁLLÍTMÁNY ÉS ALANY. 4 0 1 

A felsorolt példákban az alany szerintem nem csak szemé-
lyesitése, megszemélyesített körülménye, hanem valóban személye 
az állítmánynak. A megszemélyesítés folyamatát WEGENER-től 
eltérőleg úgy képzelem, hogy midőn a mi tudós korunk felfogása 
szerint nem személy, hanem élettelen dolog az alany, pl. a kő 
repül, az ősember azt is személynek látta, akaratot, lelki möködést 
tulajdonított neki, a gyerek fut, a nyúl fut, a patak fut között 
tudatosság dolgában nem látott különbséget. S mivel nem tehetjük 
fel, hogy az ember bármikor is az egész világot személynek nézte 
volna, világos, hogy az ősember is végzett igazi személyesítést is, 
vagy hasonlat, metafora alakjában: a kő [mint a madár] repül, 
vagy gépies analógiával pl. oly cselekvések mellett, miket az ember 
nem szokott elkövetni: víz párolog, a tó kiszárad. Az ily monda
tokban az alany már a legkezdetlegesebb időben is megszemélye
sített körülménye az állítmánynak. 

Ezen az alapon bármely alanyt könnyű megmagyarázni. 
A cselekvő mondatban a cselekvés végrehajtója, a szenvedőben 
annak a szenvedője van megszemélyesítve, a meg nem személye
sített szereplők pedig határozóvá sülyednek le : A mester inasára 
ü t : Az inas üttetik a mestertől; A munkás kapál: A gazda 
kapáltat a munkással. Ennélfogva az activ igeragozást cselekvő 
szemléletű, vagy cselekvő személyű, a passivum-ot szenvedő 
személyű ragozásnak kellene nevezni. 

Az alany hármas iránya. 
Az alany, mint már érintettem, olyan közelségi és távolsági 

viszonyban van az állítmánynyal, mint a mellérendelt mondatok 
egymással, s valamint a mellérendelt mondatok közelségi viszo
nya gazdagabb a másiknál, úgy van ez az alanyban is. Ugyanis 
tulajdonképen kétféle műveltető ige van, egyik a távolabb álló 
személy akaratát fejezi k i : vezettet, irat, csináltat, építtet, midőn 
nem szükséges, hogy az alany jelen legyen a cselekvésnél (((töké
letes műveltető)) SZILASI, NyK. 24:188.) ; a másik egy közel álló 
személy: a cseléd ablakot nyit (az ablak nyilik), az ellenség a 
hajót elsülyeszti (a hajó elsülyed) stb., a cseléd közel van az ablak
hoz, nem lehet tőle távol, az ellenség nem lehet távol a sülyedés-
tő l ; ezt az igét BARBARICS álmű vei tetőnek, SZILASI késztetőnek 
nevezi (1. u. o.), de találóbbnak gondolom a «vezető alanyi) ille
tőleg «vezető ige» elnevezést, az alany valóban vezeti a nyilast, a 
sülyedést. 

így a közelségi viszonyra három alany is ju t : vezető (köze
lebbi műveltető), cselekvő és szenvedő, melyeket közösen ((sze
replő)) alany néven lehetne összefoglalni. E három alanynak meg
felelő igék az idg. nyelvekben is vannak, míg a valódi műveltető 
alany mellett külön műveltető ige kell: iubeo, lassen, fairé. 
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A vezető, cselekvő és szenvedő alany, mint a cselekvés megindí
tója, folytatója és végpontja a határozók hármas: honnan, hol, 
hová irányának felel meg. A szenvedő alany tehát úgy viszonylik 
a cselekvőhöz, mint a hová irányú helyhatározó a hol irányúhoz 
azzal a különbséggel, hogy az alany közel van a cselekvéshez, a, 
hová irányú helyhatározó pedig távol van tőle. 

A cselekvő alany újra egy még szorosabb közelségi viszony
ban álló hármas csoportra oszlik: az ige egyik oldalán az átható, 
középütt a magáraható s a másik oldalon az át nem ható igék 
alanya foglalt helyet. A magára ható igék mellett a szemlélet 
vonala tört vonallá válik, mert akkor a tárgy is ott van, a hol az 
alany és mégis az igén át kell a képzeletnek hozzá jutnia. Az ala
nyok kölcsönös helyzetét egy nem létező mondatban (mert soha 
sem lehetne mindenik szereplő alanyul kitéve) így lehetne szem
léltetni : 

Pa = vezető (factitiviirn), A = cselekvő (activum), P = szenvedő (passi-
vum); ű = átható (transitivuin), r = magáraható (reflexivum), i = átnem-
ható (intransitivrim); C = műveltető (causativum), Pu = szereplő (fungens) ; 

Pr = állítmány (prsedicatum). 

A nem személyesített szereplő határozóvá lesz, a személye-
sítés ereje pedig a logikailag ugyanabban a szerepben maradó dol
got kissé idébb, vagy odébb tolja: A cseléd ablakot nyit; e vezető 
alany, ha nem személyesítjük, okhatározóvá lesz és a műveltető 
alany helye felé tolódik: A cselédtől az ablak kinyiítatik. (Én 
iskolai nyelvtanomban a szenvedő ige mellett szereplő cselekvő 
személyt az okhatározók közé soroltam, s velem egy időben a 
Nyelvőr egy irója is ezt a nézetet fejezte ki : «Némelyek az ily szer
kezetű mondatokban előforduló eredet-, vagy szorosabban okhatá-
rozót «által» névutóval fejezik ki». Nyr. 2 2 : 202. SCHNEIDER M. 
VAZUL. Egyébiránt már KÜMMER német nyelvtanában is megtalál
hattam volna ezt a felfogást. 230. §.) Az ablak kinyittatik: ha a 
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szenvedő alanyt cselekvőnek személyesítem, az át nem ható helyére 
tolódik: Az ablak nyilik, vagy a magáraható helyre: Az ablak 
nyitódik; a kettő már oly kevéssé tér el egymástól, hogy nem 
is tudnám hamarosan eldönteni, nem magáraható-e a nyilik is. 
Ezen igék mellett már a vezető okhatározó is csak úgy fordulhat 
elő, ha nem jelent személyt: a széltől, ütéstől stb., vagy ha magára
ható névmás: magától nyilik (v. Ö. magától jár). E határozókat 
már mindenki okhatározóknak mondaná. Mind a cselekvő, mind a 
szenvedő szerkezetben elfér a végrehajtó és az ige között egy 
eszközhatározó, pl. kezével, ásóval, kapával, mely a cselekvés
nek még közvetlenebb, közelebbi végrehajtója, mint az alany: a 
kéz és az ásó még közelebbről nyit, vagy ás, mint a személy. A mű
veltető alany mellett a cselekvő, vagy vezető személy lesz esz
közhatározóvá, mert ez annyival van közelebb a cselekvéshez, 
.mint a másik eszközhatározó a cselekvő alanynál, vagy úgy történik 
a változás, mintha a műveltető megszemélyesítése a cselekvőt 
odébb tolta volna : A gazda a cseléddel ablakot nyittat, a mun
kásokkal gödröt ásat. Nem osztozom BALOGH P. felfogásában, ki 
az eszközhatározó személyt közelebbi helyett távolabbi alanynak 
tekinti. (A határozók osztályozása. Nyr. 26 : 390.) Úgy látszik, az én 
iskolai nyelvtanomat BALOGH egyáltalán nem méltatta figyelmére. 

E hármas csoportok alapján el kell ismernünk, hogy valóban 
igaza van BRASSAi-nak, ki az alanyt ép oly módon rendelte alá az 
állítmánynak, mint a határozókat, és SuvioNYinak, mikor azt 
mondja, hogy az alany is ép oly ((körülmény», mint a hely-, idő
ésatöbbi határozók. (Nyr 26. 396.) Az eddig hirdetett dualizmusért, 
melyet a mondatrészek tanából a hangsúly és szórend fejezetébe 
kell áthelyeznünk, kapunk minden tagban trinizmust. 

A házban határozó mellett megérezzük, hogy vannak honnan 
és hová-irányú társai is, de már el kezdjük felejteni, hogy az ok-, 
eszköz- és czélhatározó is egy sorba tartozik, egy eszközhatározó 
mellett csöppet sem gondolunk arra, hogy ez a folytatás, haladás 
iránya és van kiinduló- és végpontbeli társa is, a nyelvtanok 
azonban könnyű szerrel összeállíották még e csoportokat. Az ala
nyok mellett e szemléletet annyira elfelejtettük, hogy még a 
nyelvtanok sem tudták visszaidézni. Képzeletünk most már csak 
azt tartja számon, hogy mi új a mondatban, mi nem, de a nyelv
szokás a régi taposott utón jár s képzelődés nélkül is azt tartja 
meg képzelt személynek, a mely régebben volt s ezt teszi alanynyá, 
de akár az eseményen innen, akár azon túl van ez, azt 
bocsátja előre, a mit ismer, illetőleg a közlés szükségei szerint 
sorozza rendbe a körülményeket. Nem azt a szereplőt szemé
lyesítjük tehát, a melyik logikailag legfontosabb, vagy a melyik 
abban az esetben legismertebb, hanem amelyiknek helyét, irá
nyát legjobban megszerette és megszokta a nyelv. A latin jobban 
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szereti a szenvedőt, a túlsó pontot, a magyar cselekvőt, együttes 
pontot, ez a két nyelv között egyszerű iránykülönbség, minőt a 
határozók terén is találhatunk, pl. a magyar azt mondja: Keletre 
van a határ, a latin : kelet felől. A latin, mely a szenvedőt, a távo
labbi pontot szereti személyesíteni, messze vetődő tekintetével 
észre sem veszi egészen közel magához a műveltető alanyt, tekin
tete elsiklik fölötte, azért neki nincs is műveltető alanya; meg
fordítva a magyar, ki a cselekvőt szereti kifejezni, jobban látja a 
műveltető alanyt, de így nem vetődik oly könnyen a tekintete a 
szenvedőig s ritkán alkalmazza azt. 

Igen fontos megjegyeznünk, hogy az alany egyformán igazi 
alanynak marad, akár igazi személy, akár csak metafora, vagy 
analógia alapján számít személynek, akár van képessége lelki mű
ködésre, akár nincs: A gyermek sír a szobában, A lélek sír az 
emberben, A nyersfa sír a tűzben. A madár repül, A kő repül, 
A hír repül. Az ellenség lelövetik, Az alma lelövetik. Mindegy 
tehát, hogy eredeti vagy átvitt értelemben jelent-e személyt a szó; 
a mondattani metafora személyesítés alapján személy, alany 
marad, ha a személyesítést nyelvérzékünk nem sejti is már, s a 
szótő miatt a dolog élettelen voltát nem tudjuk is elfeledni. 
Az alany irányviszonyait részben már mások is sokan felismerték, 
sőt általában ismerteknek mondhatni. GABELENTZ egyszer így szól 
(idézi BRASSAI, A mondat dualizmusa 15. 1.): «Ezek a népek a 
kiható igében a subiectum ós obiectum közti közbenjárót látnak, 
mintegy utat, a melyen át amaz ehhez jut,» tehát épen úgy fogja 
fel GABELENTZ is, a hogy én lerajzoltam: az alany (helyesebben a 
képzelet az alanytól) áthalad az igén és úgy jut a tárgyhoz. Ep így 
SZAMOSFALVI GERGELY (SZINNYEI) Nyr. 16 : 414.: a verbum mindig 
cselekvést fejez ki, csak az a kérdés, milyen irányú cselekvést ? 
1) a cselekvés a grammatikai subiectumtól indul ki : a szolgáló 
mos, 2) a cselekvés mástól indul ki és a grammatikai subjectumra 
irányul: a szennyes ruha mosatik, 3) a csel. a gram. subjectumtól 
indul ki és reá is irányul; a béres mosakodik.)) Sőt már POTT is 
nyilvánított hasonló felfogást (idézi SIMONYI után SCHNEIDER VAZUL 
Nyr. 22 : 202.): «Subjekt einer handlung, d. h. ihre urheber, 
woher sie gewissermassen auch ráumlich, nicht bloss kausal, 
ausgeht». Mind ezekben csupán az alany és ige közti helyviszony 
van fig€yelembe véve, de azt hiszem, a különböző alanyok köl
csönös helyi viszonyát is elég természetesen fogtam föl. 

5. A tá rgy (objectum). 

Ha csak indogermán nyelveket ismernék, most avval az 
érzéssel zárhatnám be értekezésemet, hogy az alany kérdését meg
fejtettem, de a magyar nyelv új nehézségeket támaszt. Nálunk 



ÁLLÍTMÁNY ÉS ALANY. 405 

tárgyi ragozás is van, azaz némely körülmények közt a tárgynak 
is van személyragja az igén. Tehát itt nagy nehézségre bukka
nunk ; hogy lehet akkor az alany személyesítés, mikor a tárgy is 
annak látszhatik ? 

Vélemények. 
A tárgy a mi általános felfogásunk ós minden nyelvtanunk taní

tása szerint külön mondatrész (vö. SIMONYI A magyar nyelv 2 : 301. 1.), 
oly független az alanytól, mint a határozó, és az állítmánynak ezek
kel egyenlő rangú, önálló bővítése. A logika nem sokat törődött vele, 
rá nézve az alanyi és jelzői viszonyon kívül a többi mind egyenlő kap
csolat ; s a logika ennek nem is látja kárát, de az iskolai nyelvtanok
nak nagy bajt okoz a tárgy, mert egészen külön kell ismertetni és még 
sem tudunk egyebet mondani róla a fiatal gyermeki elmének, mint 
hogy kit vagy mit kérdésre felel, vagy felsőbb osztályokban, hogy a cse
lekvés kihat vagy áthat reá. De már ez az utóbbi magyarázat zavart 
szül, a tanuló a hová-irányú határozóktól nem tudja megkülönböztetni, 
mert ezekre is «kihat» és «áthat» a cselekvés. Megfordítva nem tudom, 
hogyan fejtik meg sokan (pl. LYON) a szenvedő alany és tárgy között 
való különbséget, ha a tárgy egyszerűen csak az, a mi felé a cselekvés 
irányul. Szóval itt valóban megsínyli a nyelvtan, hogy a logika cserben 
hagyta. A lélektan sem sietett buzgóbban a nyelvtan segítségére, ez is 
csak annyit mond, mint a logika, a tárgy az, «a kire, vagy a mire közve-
tetlen áthat a cselekvés*), így szemléli azt a beszélő. 

Előttem helytelennek tűnt föl, hogy a hat mondatrész jelentésének 
magyarázata rendszertelen, összefüggéstelen alapon áll, semmiben sem 
érintkezik egymással, azért iskolai nyelvtanomban, a mennyire lehetett, 
segíteni igyekeztem ezen. Annál élesebben feltűnt, hogy mily nehéz 
értelmezni a tárgy különállását. A tárgyban nincsenek osztályok, mint a 
mindig hármas irányú határozókban, vagy mint az alanyban, mely leg
alább is kétféle, nálunk épen háromféle, sőt a tárgy oly felosztást sem tűr, 
minőt a jelző, mely alanyi, tárgyi és különféle határozói viszonyban lehet 
a jelzett szóhoz. Az az egyetlen különbség, melyet a tárgyak között 
tehetünk, hogy némelyik Önnálló, a másik eredmény-tárgy (külső és belső 
tárgy : nézi a sebet, Rebet üt), az alanyok közt is megvan és épen olyan 
függésben van az ige iránt, mint a tárgyban: seb támad (eredmény
alany), a seb kezeltetik, vagy gyógyul (önálló alany). De az elszigetelt 
helyzet csupa hármas szövetségek között kihívja a támadást. Hajlandók 
vagyunk a tárgyat a határozók közé kebelezni be. A német grammatikák 
az akkusativ-object mellett az úgynevezett vonzatoknak genitiv-object, 
dativ-objekt nevet adnak (itt az objekt szó inkább a mi határozónk
nak, mint a tárgynak felel meg), a franczia nyelvtanok a complément 
direct mellett complément indirect-t és complément circonstanciel-t 
ismernek. Nálunk ujabban BALOGH PÉTER BuDENznek és MUNKÁCSI-KÚNOS-
nak nyomán tárgyhatározóknak nevezi őket s a tárgyat leszállítja közé
jük : «a -t ragos, meg a más ragu mondatrészek teljesen azonos logikai 
viszonyt fejeznek k i : a cselekvés passzív tényezőjét*; ezek a -n, -ben, 
-ról, -tói, -ra, -hoz í'agos mondatrészek ép úgy tárgyai a cselekvésnek 
mint az úgynevezett mondattárgy»; tárgynak kell venni az ilyent is : 
áldást mond valakire, továbbá a részes határozót (ad vkinek), melyet 
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régebben úgy is részes tárgynak neveztek; tárgy van a hasonlóságot 
jelentő igék mellett (az apa t hasonlít ü&koz) sőt melléknevek mellett is 
(jártas, tapasztalt vmiben). És ámbár «a -t ragos tárgy csakugyan a mon
datnak is tárgya, nemcsak a cselekvésnek», mégis «mindkét fajta tárgy 
a mondatrészeknek ugyanabba a kategóriájába esik». Szóval a tárgy a 
határozók közé tartozik, de hogy e mellett a -t ragos mondatrészt mégis 
ép oly önállónak képzeli BALOGH is, mint bárki más, világos a következő 
tételéből: a «képes helyhatározó» és efféle lélektani elnevezések «a dolog 
lényegét még csak nem is érintik, a dolog lényegét a cselekvés alanya, 
tárgya, helye, ideje, módozatai, továbbá a létező helyzete és állapota 
fejezik ki» ; ezek a logikai viszonyok teszik a határozók alapját. Vagyis 
BALOGH is egyenlő soron említi fel a tárgyat az alanynyal és a határo
zókkal, mintha volna egy körülmény, melyet se alanynak, se határozó
nak, se jelzőnek nem lehet tekinteni, se pedig helynek vagy időnek, 
se módozatnak vagy állapotnak, hanem minden esetre valami külön 
tárgynak. Hisz e körülmény vagy logikai viszony (kérdés, van e valaki
nek joga azt mondani, hogy a nyelvnek lényegét a logika adja meg, 
nem pedig a lélektan) ép úgy megköveteli, hogy a határozók kérdésé
ben külön figyelembe vegyék, mint a hely vagy az idő. 

MAXWELL angol nyelvtanában a tárgyat az állítmány-kiegészítő 
névszóval sorozza össze. Nála a nyolez mondatrész közt harmadik a com-
plements of the verb (222. 1.). Azt mondja, hogy sok ige nem alkothat 
magában teljes állítmányt hanem kiegészítőt kivan maga mellé, (224.1.) 
még pedig némely át nem ható ige mellett predicatwe complement (állít-
mányi kiég.) kell az ige teljességéhez az (ilyeneWlátszani, lenni, válni, 
appear, be, become, feel, look, seem, stb.) a cselekvő alakú átható igék 
mellet pedig ohjective complement szükséges pl. cats catch mice a macska 
egeret fog (226. 1. 525. 1.). 

A tárgy az alanyok közé tartozik. 
Most csak az van hátra, hogy a jelző, vagy az alanyok közé 

sorolja be valaki a tárgyat s én valóban az alanyok között talál
tam meg az ő igazi helyét. En a tárgynak különösen önállóságát 
nem tudtam megérteni, valamint BALOGH is ezzel lehetett elége
detlen, azért csatolta a határozókhoz. 

De én más irányban kerestem a tárgynak társait s nyelv
tanomban inkább az alanyok közé emelttm föl: hogy a tárgy úgy 
tűri, szenvedi a cselekvést, mint a szenvedő alany, de egy-egy 
cselekvés mellett egyszerre csak egy alanyt tudunk kitenni, azért 
mikor a cselekvő alanyt kifejezzük, a szenvedő alany helyett tár
gyat kell mondanunk, illetőleg mikor a szenvedő alany van kife
jezve, a cselekvő helyett okhatározót mondunk. Vagyis a tárgy 
nem egyéb, mint a cselekvő alany mellett kitett szenvedő alany, 
melynek persze nem lehet ugyanegy alakja, mint a fő alanynak. 
Ez a hová-irányú távolsági viszonyban álló alany, mely a föntebbi 
rajz rendszerét teljessé teszi, és ott 0 betűvel van föltüntetve. 

Ha a szenvedő helyett: A ház építtetik cselekvőben fejezzük 
ki magunkat: A munkások a házat építik, akkor a ház mintha egy 
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líissé nagyobb távolságba tolódnék a középponton túl, távolabbi 
személy gyanánt szerepel, talán azért, mert a munkástól a házig 
kétszeres távolságot látunk, bármi kicsiny szakaszokból álljon is 
az; egyik az alanytól a cselekvésig, a másik innen a tárgyig, vagy 
azért, mert egyszerre két közelségi viszonyban levő alanyt nem 
tudunk megszemélyesíteni, a távolságnak legalább akkorának kell 
lenni, mint a vezetőtől vagy áthatótól a tárgyig (leginnenső közel
ség, legtulsó távolság) s a szenvedő szerkezetben a legtulsó közel
ség a leginnenső távolságot is határozó alakká változtatja. Logikai
lag ugyanott van a tárgy, a hol az át nem ható és a szenvedő 
alany (a ház épül, építtetik, a házat építik a végrehajtó egyformán 
homályos), mégis távolsági viszonyban van, mert a szenvedő alany 
szenvedését inkább képzelhetjük egyidejűnek a cselekvéssel, s 
annak is kell képzelnünk, a tárgyban pedig megengedi a nyelv
érzékünk, hogy a lelki működést utóidejünek képzeljük, megtör
ténik az ütés, azután támad a fájdalom : A fiút megütik. A művel
tető alanyban a távolsági viszonyt és az akarat előidejűségét is 
világosan érezzük, a tárgyban inkább csak az érzelem utóidejüségét 
érezzük világosan, a távolsági viszony érzete nem oly élénk. Azt is 
lehetne mondani, hogy a műveltető (honnan-irányú távolságban 
levő) alany első sorban akaratával, a tárgy (a hová-irányú távol
ságban) érzelmével, a közelségben levők tudomásukkal s csak 
másodsorban vesznek valamely más tehetségükkel is részt a cse
lekvésben. 

A magyar nyelv minden esetre inkább az alanyok közé illeszti 
a tárgyat. Logikailag talán az volna a következetes fölfogás, hogy 
valamint a szenvedő alany mellett kitett cselekvő személyhatáro
zóvá lesz: a kutya a fiútól megveretik (alany, határozó, ige); úgy a 
cselekvő alany mellett kitett szenvedő személynek is határozónak 
kell lennie : a fiú a kutyát megveri (alany, határozó, ige); de a két 
átalakulás a magyarban épen nem hasonlít egymáshoz. Az okhatá-
rozó ugyanis máskülönben is jól ismert határozó, míg a tárgy 
máskülönben sehol sem fordul elő a határozók között, az egyszerű 
helyhatározótól pedig mégis különbözik egy kicsit. Sőt pozitive 
alanynak tünteti föl a tárgyat épen az ige tárgyi ragozása. A tárgy 
is egyszerűen csak személy, de mivel mellette a cselekvő alany 
van megszemélyesítve, természetes, hogy a szenvedő személy 
távolabbi helyzete miatt nem kaphatja ugyanazon ragokat, sem 
önmagán, sem az igén, mint a másik. De azért lehet személyesítve. 
Mondhatnám, a magyar annyira érzi a tárgynak személy, vagyis 
alany voltát, hogy midőn e tárgy ismert, határozott, akkor róla is 
személyragot tesz az igéhez, mint a más fajta alanyokról. És itt 
helyre kell igazítanom azt a kicsinylést, melyet föntebb mondtam, 
hogy a magyar nem tudja oly messze vetni a tekintetét, mint a 
passív szerkezettel sűrűn élő nyelvek, mert ha az igén túl székelő 
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személyről még ragot is szed az igére, akkor ugyancsak erősen 
rászögezte a szemét. 

A tárgy és cselekvő alany ugyanegy mondatban épen olyan, 
mint egy hol-irányú és egy hová-irányú helyhatározó egymás 
mellett: a harangszó általzúg a házak felett ki a szélekig, vagy 
mint egy honnan- és egy hová-irányú helyhatározó : az ajtótól az 
utczáig tántorog. Ellenben a szenvedő alany és a cselekvő személy 
lazábban tartozik össze s csak egy alanyt és egy határozót tesz ki. 

Semmi csoda, ha a virágos szavú magyarban kettős szemé-
lyesítés van kifejezve és abban sincs csoda, ha a tárgynak az 
alanyhoz való tartozását oly nehezen veszszük észre, hisz főkép az 
indogermán műveltető alany hiánya miatt az alanyok hármas 
iránya is egészen kiveszett a nyelv- és tudományos érzékből. Nyelv
érzékünk azt sem súgja egy hanggal sem, hogy a czélhatározó a 
módhatározóval egy vonalon helyezkedik el, de azért ez mégis 
úgy van. 

Azt hiszem, hogy az indogermán nyelvekben is lehet sze
mélynek venni a tárgyat, az accusativus ott sem legfőképen a 
tárgy esetéül szolgál. E nyelvek a tárgy homályosabb személyesí-
tósét az idők folytán sem világosították meg annyira, hogy mint a 
főbb személyt, ezt is külön pleonasztikus raggal jelezték volna az 
igén, hisz a magyarban sincs a tárgynak személyragja, ha a tárgy 
ismeretlen, általános, vagyis homályos, hanem csak akkor, ha a 
tárgy határozott, tehát jobban szem elé esik, és ekkor is csak sze
mélyragja van, számragja nincs. 

Ha az indogermán nyelvek a tárgyi személyrag hiányával 
okoznak nehézséget felfogásommal szemben, az amerikai nyelvek
ben meg épen az a bökkenő, hogy ezekben nem csak az alanynak 
és tárgynak, hanem minden mondatrésznek van ragja az igében. 
Nem áll módomban utána járni, hogy ezek a ragok személyragok-e 
vagy csak a mondatrészek ragjai. Ez utóbbi esetben az alanyokról 
adott magyarázatommal semmi közük sincsen, de még ha az illető 
mondatrészek személyét jelölnék is, lehetne azt mondani, hogy 
élénkebb képzeletű népek többet személyesítenek meg, mint mások, 
és az alany így is megmaradhatna az állítmány főszemélyének. 

Ujabb ellenvetést támaszthatni a jelző (attribútum) szem
pontjából. Mert ha a jelző a latinban nemben is egyezik a jelzett 
szóval, holott lehetne mindig semleges nemű, ez azt mutatja, hogy 
a jelzett szó és jelző közt személyesítés van; illetőleg a magyarban, 
hol a birtoknak vannak személyragjai, a birtokos jelző és a birtok 
közt (néha még a részeshatározó és infinitivus között) találunk 
még világosabban személyesítést. De ez a kifogás sem rontja le 
az alanyról adott magyarázatomat, mert ezzel nincs mondva, hogy 
az alanyon kívül más mondatrészt nem lehet személyesíteni* 
A jelző és a birtokos egy alárendelt mondatrésznek a személyei. 
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A jelzői személyesités csak azt bizonyítja, hogy a legszorosabb 
kapcsolatot, mely beszédünk egyes részletei közt előfordul, épen a 
képzelet legelső szüleménye, a személyesités hozza létre. A jelzői 
kapcsolatot különben közelebbről megmagyarázni tudtommal még 
nem sikerült. A mit pl, TBENDELENBURG mond (idézi KICSKA Nyr. 
2 5 : 436.) hogy van állítmányi (der baum blüht, jelzői (der blü-
hende baum) és tárgyias (értsd határozói) kapcsolat (blüht herr-
lich), mert az alanyt és állítmányt külön veszszük észre, az ámbár 
úgy látszik, mintha a nyelvre lenne építve, inkább csak az ismert 
nyelvészeten alapul s világos, hogy TRENDELENBUEG csak azért 
véteti külön észre az alanyt és állítmányt, mert a dualizmus értel
mében egyenlő rangú részeknek tartja őket. Én azt tartom, hogy 
az alanyt is az állítmánynyal egyszerre veszszük észre épen úgy, 
mint a jelzőt és jelzettet. 

Személyesités minden esetre van ott, a hol majd minden 
nyelvben vannak személyragok, pl. az állítmányban és valószínűleg 
van ott, a hol ez némely nyelvben jelezve van, a másikban nincs; 
pl. személyesítünk a jelzőben, mert ezt jelzi a latin, csak a magyar 
nem; személyesítünk a birtokviszonyban és a határozott tárgy 
mellett, mert jelezzük azt a magyarban, csak a latinnak nincs 
rá jele. 

De legjobban bizonyítja a tárgynak alany- és személy voltát 
és legjobban megmagyarázza a tárgy és határozók közötti különb
séget a személyesités értelme, mely abban áll, hogy pl. ebben : 
«Az apa vezeti &ÁU,két nem egyenlően szereplő személy vesz 
részt a cselekvésben szándékosan, tudatosan, vagy valamely érze
lemmel. Az alanybeli személyek, mint már kifejtettem, a beszélő 
felfogása szerint valamelyik lelki képességükkel vesznek részt a 
cselekvésben: akarják vagy tudják azt, vagy valamely érzelmet 
éreznek mellette s világos, hogy a tárgy is ilyen tudatos résztve
vője az eseménynek. «Szenvedi a cselekvést" csak kelletlen rész-1 

vevést jelent, de sokszor világos, hogy ezt nem kell a szó szoros 
értelmében venni s a tárgy ugyancsak örül a vele történő ese
ménynek, így az akarattal működő alany akaratát sem kell min
dig szorosan vennünk, mikor pl. valaki akaratlanul megöl mást; 
az ily esetek nem rontják le az eredeti szabályt. 

GABELENTZ is azt mondja (Die Sprachwiss. 106. 1.) hogy a tárgy 
a legtöbb nyelvben csak a határozók (adverbiales Attribut) alfaja, de 
logikai okoknál fogva nem lehet elválasztani az alanytól és a genus 
verbitöl. 

Hasonlóképen PAUL is (113. 1.) bár a Genitiv- és Dativ-Object-ek 
neve miatt a tárgyat a kiegészítőtől elszakíiani nem tudja, nagyrészt az 
én felfogásomhoz hajlik : két alany viszonya egyazon állítmányhoz eltérő 
is lehet s ez esetben a nyelvfejlődés folyamán lehetségessé válik, hogy a 
kettős alanyt alanynyá és tárgygyá válaszszuk szét; oly mondatban, 
mint ich riedte den braten az ich ét a braten szók valaha egyaránt a lélék-
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tani alany általános osztályába estek. Hisz az alany és tárgy közti rokon
ság abból is kiviláglik, hogy a tárgyat passivumba való áttételkor alanynyá 
lehet tenni A tárgyat az alany mellett ezzel egyenlő' értékű mon
datrésznek lehet felfogni, de az is előfordulhat, hogy közelebbről függ 
össze az igével, mint az alany, s ekkor az állítmánynyal egy mondatrészt 
tesz, mint az állítmány alárendeltje. Éles határvonal a kétfelé viszony 
közt nincsen. 

WEGENER nézete' szerint a szenvedő alany a tárgyból keletkezett 
s ez magyarázná meg, hogy a semleges nemű főnevek nominativusa 
egyenlővé lett az accusativussal (203. k. 1.). A tétel eleje az én állításaim
mal találkozik, bár az eredetiség kérdését -nem merném eldönteni s a 
nom. és acc. egyenlőségét sem tulajdonítom mondattani okoknak. 
A mondattan csak annyiban foly be erre, hogy a tárgy is eredeti személy 
s annál jobban cserélődhetik az alakja a másikéval. 

SWEET (A new English Gr. 113. 1.) szintén a tárgyat tartja erede
tibbnek, azért a szenvedő szerkezet nominativusát fordított tárgynak 
inverted object-nek nevezi: the rat (invertod object) ivás kitted by the 
dog (inverted subject). 

A személyesítésből kiindulva értjük meg legjobban a határo
zókat is (adverbialia). «A munkás kapával á s » ; min t kifejtettem, 
tulajdonkép a kapa is ás, logikailag ez közelebbi alany, de az esz
köz öntudat lanul működik, szerszámkép szerepel; A gazda a 
munkássa l á sa t : itt az ős szemlélet szerint már a munkás is esz
közhatározóvá sülyed le, min tha lelki működést nem szentelne a 
cselekvésre; A gazda bottal sétál, a munkással sétál : itt is csak a 
gazda a szándékos cselekvő, a társa dologi körülménynyé szorul 
hát ra . Az a különbség tehát e két monda t között : «a fiút ü t ú és 
«a fiúra üt» , hogy a tárgyat úgy fogjuk föl, hogy a fiú érzelmeivel 
tudatosan vesz részt a cselekvésben, a határozóban pedig a fiú 
érzéketlen dologgá, süket és vak helylyé sülyed le. Valamint az 
alanyban az élettelen dolgok tudatos személy gyanánt vannak 
használva, úgy a határozóban az élő személyeket is dolgokká 
fokozzuk le. 

Ez a képzeletjáték adja meg a határozók jelentésének alap
já t , a személyesítés fogalma oly világosságot vet e mondatrészekre, 
minőt nem is sejtettünk. De erről a határozók során fogok szólani, 
itt csak azt bocsátom előre, hogy eme felfogás mellett a határozók 
osztályai egymással is szervesen összefüggnek, egy könnyen fel
fogható egységet tesznek, melyet eddig nem vettünk észre. Sőt így 
egyúttal a határozók egymásba folyó határai t is t isztábban választ
hat juk szét. Ugyanis valamint az a lanyban az élettelen dolgok 
nevét a személyesítésnól átvitt értelemben személy gyanánt hasz
náljuk, úgy a tárgyak és személyek neveit a helyhatározóban hely
nek tekintjük : A sas Gordius szekerére szállott, A sas Gordiusra 
szállott, «szekerére» és «Gordiusra» nem csak hely, hanem igazán 
helynév gyanánt vannak használva. 
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Valamint ebben: a kő repül, a «kő» személynév (állat) gya
nánt van használva, úgy ebben : elrepült a kő ós egy nemes vitézre 
szállt le, a «vitéz» helynév gyanánt szerepel. Azt kellene tehát 
mondani, hogy ebben : az almáról-, a fiúról-, az országról beszélek : 
az egyik dolog (az alma) valóban tárgy, a többi pedig (a személy 
és a hely) átvitt értelemben tárgy gyanánt, sőt tárgynév gyanánt 
használt szó. Amennyiben ezt az átvitt értelmet nehéz megállapí
tani, annyiban a határozók összefolynak, de tisztán szétválaszthat
juk a határokat, ha a jelentés-átvitelt nemcsak a szótanban, hanem 
a mondattanban is elismerjük. 

De nem akarok további részletezésbe bocsátkozni, eléggé 
kimutattam, hogy a tárgy élő alany, nem élettelen határozó, s 
miután ezt világossá tettem, most elismerhetem, hogy azoknak, 
a kik a tárgyat a határozók közé sorozták — mégis igazuk volt. 
A tárgy igenis határozója az igének annyiban, hogy tulajdonkép az 
alany is 'csak határozó: személy határozónak nevezhetnők. Ha a 
tárgyat már eddig is besorozták a határozók közé, sőt a dualizmus 
értelmében is az állítmányhoz tartozó mondatfélbe helyezték, ez 
onnan volt, hogy a tárgy kérdésében a logika nem vezette úgy 
félre az embereket, mint a jogtalan trónra helyezett alany kér
désében. 

A nyelvfejlődés csakugyan nem tett különbséget a határozók 
és az alany közt, még határozószót (adverbiumot) is képezett az 
alany számára, épen mint a helyhatározó számára, a franczia ont 
német es és maa, angol ovié nem egyebek, mint megkövült alanyi 
formák, tehát adverbiumok s valamint a helyhatározó szók haszná
lata nagyjában csak a határozókra szorítkozik, ezek is csak az 
alanyban fordulhatnak elő. 

E határozós felfogás szerint a beszéd egyszerűbb, mint az eddigi 
elemzés mutatta. A mondatban nem két egyenlő tag, dualizmus, ha
nem két réteg van: állítmány és ennek néhány határozója: személy-, 
dolog-, hely-, idő- stb. határozó. Mindenikben megvan a közelségi 
és távolsági viszony az állítmány iránt, úgyszintén az innenső, s 
egybeeső és túlzó helyzet az állítmánynyal és egymással szemben. 
Innen a helyhatározói ragok és elüljárók, névutók szerepe majd 
mindenikben, ezek a közelség és távolság különböző minőségeit, 
a helyzeteket jelzik. Eredetileg talán nem is fogta fel az ember 
a viszonyokat részletesebben, csak annyit, hogy ez a dolog az 
állítmányhoz közel (illetőleg attól távol) van és személy, közel 
vagy távol van és élettelen, mozgó dolog stb. Azután járult ehhez 
a helyzet és a cselekvés, szenvedés és más ily viszonyok észrevevése. 

Most már tehát megvan a felelet SIMONYI kérdéseire; e 
mondatokban : Ez | feledésbe ment, Ezt j elfeledték, Erről | meg
feledkeztek : Ez személyesítve van az esemény közelében tudatosan 
cselekvő személyül (a németben das wurde vergessen, a közelség-

27* 
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ben tudatos érzelemmel szenvedő személy volna) ; Ezt kissé 
nagyobb távolságban tudatos érzelemmel szenvedő személyivé van 
téve, azért távolabbi hová-irányú és utóidejü alany, mit röviden 
tárgy-nak nevezhetünk, ha akarjuk; mellette közeli, azaz főszemély 
«az emberek»; Erről öntudatlan dolognak van hagyva, azért hatá
rozó, mellette közeli személy (magáraható alany) szintén «az 
emberek». 

Az ily mondatot pedig: Az alma gyümölcs, az iskolában így 
elemezhetni: gyümölcs állítmánykiegészítő (vagy csak kiegészítő, 
vagy állítmányi névszó) és [a magyarban] az állítmányt pótoljuk 
vele, (jó gyümölcs volt': itt nem is kell a «pótlás», állítmánya volt, 
«gyümölcs» csak kiegészítő) alma pedig alany, mert úgy beszélünk, 
mintha a gyümölcsök sokasága közt az alma egy külön személy 
volna, mert nyelvtanban az állatot, vagy tárgyat is csak személy
nek mondjuk, ha alany. Az alma jó; jó kiegészítő és tulajdonság, 
az alma mellette [olyan, mint a] személy. 

így olyan alanyt találtunk, mely mindig megegyezik a nyelv
tanival s én befejezhetem az alanyt illető elmefuttatásomat, hogy 
a határozók tanulmányára térhessek által. Az eseményt különféle 
körülmények : személyek, tárgyak, helyek, idők, tulajdonságok stb. 
kisérik, az állítmány ily körülményeit a mondat bővítő részeinek 
nevezzük. Az alany is bővítő rész, ez az állítmány megszemélye
sített körülménye, tudatosan részvevő személye és mint a hatá
rozóknak, hármas csoportjai vannak. A távolsági viszonyban az 
előidejű honnan-iránynak a műveltető alany-, az utóidejü hová-
iránynak a tárgy felel meg. A tárgy szintén az alanyhoz tartozik, 
ez is tudatos érzelemmel részvevő személye a cselekvésnek. A kö
zelségi viszonyban, mely gazdagabb, innenső, középső és túlsó, 
részvétel szerint vezető-, cselekvő- és szenvedő alany van; a kö
zépső, cselekvő alany újra gazdagabb, ujabb hármas csoportra: 
álható-, magáraható és ál nem ható cselekvésü alanyra oszlik. 
A mondatrészek alapján dualizmus nincsen, csak alárendelés, de 
talán elismerhetjük, hogy az alany primus inter pares — vasallos. 

KALMÁR ELEK. 



A vogul nyelv idegen elemei. 

II. Orosz jövevényszók a vogulban. 

1583-ban kezdik meg az oroszok Szibéria meghódítását és 
evvel együtt megkezdődik az orosz nyelv hatása az Ob körül lakó 
népek nyelvére. A telepítvényesekkel együtt mindjobban tért hódít 
az orosz nyelv is, és bizonyára nincs már messze az az idő, a 
mikor — a tavdai közlő jóslatos szavai szerint — a vogulok elfelej
tik azt a nyelvet, a melyet atyáik beszéltek és egészen beleolvadnak 
az oroszságba. Az európai műveltség tárgyai s így elnevezéseik is 
orosz réven jutnak a vogulokhoz. Az orosz közbeszéd hatását mu
tatja a meglehetős számú átvett viszonyszó. Van végül a szójegy
zékben néhány szó, mely, úgy látszik, csak az evangéliumfordítás
ban fordul elő s nem ment át a mindennapi nyelvbe. 

Az orosz jövevényszavak, mint ujabb átvételek, hangalakilag 
nem változtak annyit, mint a törökségből kerültek. Nagyobb mér
tékben csak a szókezdő mássalhangzócsoportok alakultak át.*) 

1. vog. ad pokol; hölle (AHLQV. Wog.W. 1.) < or. a,n;i> pokol. 

2. vög. akrid' sáska; heuschrecke (AHLQV. Wog. W. °2.) < or. 
aKpn.ua sáska. 

3. vog.: K. aromát fűszer; gewürz (MÁRK. ev. 16 : 1.) < or. 
apoMaTH fűszer. 

4. vog.: E. arsin rőf; elle | KL. áréin id. | K. őrsén id. II. 
228. | osztj.: É. orsin arschine (AHLQV. Nord. 0. 116.) < or. 
apniHHi> elle (russische). 

*) L. erre nézve AHLQVIST Journ. de la Soc. Finno-Ougrienne VI I I . 15. 
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5. vog.: KL. atlés atlasz III. 203. < or. aTjiaci> atlas. 

6. vog.: KL. dli vagy; oder tok Hdl'íi, üti at l'dtt'i? lehet-e úgy, 
vagy pedig nem lehet? 122. dl!: am jurtlem jiun, dl! oat? velem 
jössz-e, vagy nem ? | T. dli id.; td khatél sdurdntén-li, dli dk t ka
szálsz-e ma, avagy nem ? 288. < or. ajra, HJIH vagy; oder. 

7. vog.: K. bagranica bársony; sammet (MAKK ev. 15 : 17.) 
< or. ŐarpsHHua in purpur gefárbte leinwand. 

8. vog.: T. drícd-/ karó; stange, pfahl 258. — vö. or. pLiTiari> 
id. Mindenesetre tatár közvetítéssel (vö. alt. ircak < or* ptiian.). 

9. vog.: K. bjelilscik fejérítő; bleicher (MÁEK ev. 9:3.) < or. 
ÖiiJIHJIbmMK'b í d . 

10. vog.: K. daze sőt; sogar (MÁRK ev. 13:19.) < or. 
^aace id. 

11. vog.: KL. déniski pénzértékben IV. 245. < or. ,n;eHeatKa 
kleine kupfermünze; -SÍKÍ pl. geld. 

12. vog. K. dertaj bátorodjál (MÁRK. ev. 10 : 49.) < or. ^ep-
jKaTB haltén, habén ; ji;epacH ! tartsd ! 

13. vog. estöken trinkglas; ivópohár | osztj.: E. astakan id. 
(AHLQV. Nord. 0 . 66.) < or. CTanam. id. 

14. vog. estop stof, flüssigkeitsmass (AHLQV. Wog. W. 6.) | 
osztj.: É. astop id. (AHLQV. Nord. 0 . 66.) < or. UITOÍT. id. 

15. vog. gunica nyest, marder (NyK. 16 : 476.) < or. KVHHua 
marder. 

16. vog.: E. /usi görbe, ferde; krumm, schief II. 129. — ? 
or. KOCOH kancsal. 

17. vog.: T. i és, is ; lous i minds szólt és elment 288.pedig; 
aber IV. 369. < or. H und, auch, sogar. 

18. vog.: isl'áp kalap; hut (AHLQV. Wog. W. 7.) < or-
nurana hut. 

19. vog. islei pferdgeschirr; lószerszám (AHLQV. Wog. W. 7.) 
<: or. HLiea id. 
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20. vog. ispin schwein; disznó (AHLQV. Wog. W. 7.) < or. 
CBHHLH id . 

21. vog. isten nadrág; hőse (AHLQV. Wog. W. 7.) | osztj.: É. 
istan, Útin id. (AHLQV. Nord. 0. 77.) < or. niTam>i v. niTaHt id. 

22. vog. ja/, jaq gemeindeschreiber (Journ. VIII. 16.) < or. 
^BHKI> id. vö. jaykén. 

23. vog.: É. joker anker; vasmacska II. 137. < or. HKopT> 
anker. 

24. vog.: É. jámsékrés fuvar-kocsi; fuhrwagenIV. 69. | osztj.: 
É. jam poststation; postaállomás ; jamsik postknecht; jamsik-ola 
postfuhre (AHLQV. Nord. 0. 79.) < or. HMIH,HKI> postbauer, post
knecht, fuhrmann, kárrner. 

25. vog.: E. jankén diakónus; diakon III. 375. | K. jaqen 
diakon (AHLQV. Wog. W. 7.) | T. tdjeicaku id. IV. 366. < or. 
^bAKOHí. i d . 

26. vog. jassei kiste; láda (AHLQV. Wog. W. 8.) | osztj. E. 
jarsik kasten (AHLQV. Nord. 0. 78.) < or. HIHHKL V. flcaKt láda. 

27. vog.: K. jatér fajd; auerhahn II. 235. | E. pl. játrit id. 
II. 26. < or. .HATeJiB specht; harkály. 

28. vog.: É. jélvél szellemféle (NyK. 26 : 27.) | K. (vuor-) 
jalvél erdei manó ; wald-teufel II. 226. | osztj.: D. javéi HOTHCTOH 
^,yxí.; tisztátalan szellem (NyK. 26 : 27.) < or. ^BABOJTL ördög. 

29. vog.: E. jénár generális; generál IV. 276. < or. reHepajii. 
generál. 

30. vog.: K. jestle ha ; wenn (MÁRK ev. 8 : 3.) < or. ecaH, 
eatejin wenn. 

31. vog.: É. jupká ingváll; halbhemd, leibchen IV. 80. < 
or. K)ÖKa frauenrock, weiberrock. 

32. vog.: kaite/tam bereuen, megbánni (AHLQV. Wog. W. 13.) 
< or. KaaTbca busse thun, bereuen. 

33. vog.: kanas fejedelem; fürst (AHLQV. Wog. W. 14.) | osztj.: 
E. kanaz id. (AHLQV. Nord. 0. 86.) < or. KHA3B knéz. 
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34. vog.: E. kapitan kapitány IV. 283. < or. KaiiHTaHt itl. 

35. vog. kaptán kaftán (Journ. VII. 17.) < or. Ka*TaHt id. 

36. vog.: E. karabli hajó; schiff IV. 331. karap, kerep id. 
(NyK. 19 : 434.) | magy. kerep ein fahrschiff; epibades; kerepes 
eine gattung schiff; hipagus (P. P. 168.) < or. KopaŐJiB hajó. 
Nagyon sok szláv nyelvben megvan. 

37. vög. karmán zseb; tasche (AHLQV. Wog. W. 14.) < or. 
KapMaHT. zseb. 

38. vog.: E. kapák korcsma; wirtshaus I. 18. | K. köpa/ 
schenke, krug (AHLQV. Wog. W. 16.) | osztj.: E. kapek krug, trink-
glas (AHLQV. Nord. 0 . 86.) < or, KaöaKi. schenke. 

39. vog.: K. kartopka kartoffel; burgonya (AHLQV. Wog. W. 
14.) | T. kartop id. 321. < or. KapTO<i>e.íb, a nép nyelvében uap-
TOuiKa, KapTonita. 

40. vog.: E. kas gatya; unterhose IV. 206. kai szemérem-
kötő; schamdecke IV. 386. < or. ra'iH die enden an den unter-
hosen; die langen federn an den füssen der raubvögel. 

41. vog. kasa grütze, brei; kása (AHLQV. Wog. W. 14.) < or. 
Kama id. 

42. vog. kataitam rollen (AHLQV. Wog. W. 14.) < or. KaTaTb 
wálzen, rollen. 

43. vog.: E. katí macska; katze IV. 342. | KL. kátí macska 
5. | K. kádi, kati katze (AHLQV. Wog. W. 13.) < or. KOTT> kater; 
kandúr. 

44. vog.: P. karlet vörös, roth IV. 105. < or. CKapjraTima 
skarlát. 

45. vog.: É. kiúik könyv; buch IV. 69. | K. kéné% id. (AHLQV. 
Wog. W. 15.) < or. KHnra id. 

46. vog.: K. kerék bűn; sünde 373. kire/, kirak, kivik sünde; 
k. varam sündigen (AHLQV. Wog. W. 15.) | osztj.: É. kerek, kareh 
id. (AHLQV. Nord. 0. 89.) < or. rptxi . sünde, bün. 

47. vog. kila sérv; bruch (AHLQV. Wog. W. 15.) — or. iauia id. 
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48. vog. kinetkä barna ló; braunes pferd (AHLQV. Wog. W. 
15.) < or. пгЬдко der braune, braunes pferd. 

49. vog. kinliskä palaczk; flasche (AHLQV. Wog. W. 15.). 
Elferdített alakja az or. еткляночка-nak (glas, arzneiglas, gläschen). 

50. vog.: AL. kiskä macska; katze 77. | K. kiskä id. (AHLQV. 

Wog. W. 16.) < or. киска fiatal macska, кошка katze, weibchen. 

51. vog.: KL. kis ucczu (kutyának) 46. < vö. or. кисъ-кисъ 
czicz (macskának). 

52. vog.: K. kodrant negyedrész (MAKK ev. 11 : 42.) < or. 
квадрантъ quadrant. 

53. vog. E. kq,léé kalács; weissbrod IV. 416. holes id.IV. 388. 
kwoläs liszt 348. мука (NyK. 16 : 475.) | K. koales semmel, zsemlye 
(AHLQV. Wog. W. 16.) | T. kaidé kalács IV. 364. [ osztj. É. halai 
nemmel, bretzel (AHLQV. Nord. О. 85.) < or. калачъ kalács. 

54. vog.: K. kotos kerék; rad (AHLQV. Wog. W. 16.) | T. kolosq, 
id. IV. 402. < or. колесо kerék. 

55. vog.: KL. köpéka kopéka 47. < or. коиМка kopeké. 

56. vog.: K. koplfy Stiefelabsatz (AHLQV. Wog. W. 16.) < or. 
каблукъ id. 

57. V9g.: Т. korol' király; könig 307. < or. король id. 

58. vog.: K. kosel kecskebak; Ziegenbock (AHLQV. Wog. W. 
17.) I osztj.: E. kosai, kasul id. (AHLQV. Nord. О. 91.) < or. 
козелъ id. 

59. vog. kocerka krücke, ofenkrücke (NyK. 16 : 475.) < or. 
кочерга ofenkrücke, ofengabel. 

60. vog.: K. koi-kot akár-akár; kot oyúel, kot molél ültaytén 
fizess akár pénzzel, akár árúval < or. коть-коть entweder-oder. 

61. vog.: E. %qsé~£ kozák IV. 284. %q>sa% id. IV. 64. yqséyris 
-{dem. képzővel) IV. 287. kozákocska < or. казакъ id. 

62. vog.: P. kesér kártya; karte 28. | K. koser Spielkarte 
(AHLQV. Wog. W. 17.) | E. kaserii kártyázni, karten spielen (-U 
denom. igeképzővel) I. 22. | osztj.: E. kasir Spielkarte (AHLQV. 
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Nord. 0. 87.) | D. köser kártya | I. kiser | S. keser, kóser id. C. 
(NyK. 26 : 24.) < or. Kocuph id. 

63. vog.: T. köt év, jahr ; küt id. 307, 318. < or. r o ^ i d . 

64. vog. kuas dünnbier, ritka sör (AHLQV. Wog. W. 17.) < or. 
KBacL id. 

65. vog. kuasná backtrog (AHLQV. Wog. W. 17.) | osztj. E. 
kovasna id. (AHLQV. Nord. 0. 91.) < or. KBamim id. 

66. vog. kulpka galamb; taube (AHLQV. Wog. W. 17.) | osztj. 
E. yolup id. (AHLQV. Nord. 0 . 72.) < or. rojiyöb galamb. 

67. vog.: K. küls schlüssel; kulcs (AHLQV. Wog. W. 18.) < or. 
KJiioTn> id. 

68. vog.: E. kama, koma, kumakivé id. (-kivé dem. képzővel) 
IV. 12. | K. kum gevatter (AHLQV. Wog. W. 17.) | osztj.: É. kuma 
pathe, gevatter (AHLQV. Nord. 0. 91.) < or. KyMa gevatter KVMT. id. 

69. vog.: E. Uuléiti sétál; spazieren 340. | osztj.: E. kulaitlem 
id. (AHLQV. Nord. 0. 91.) < or. ryjiHTt id. 

70. vog.: K. küörnis zimmer, stube (AHLQV. Wog. W. 18.) 
< or. ropHHija zimmer, szoba. 

71. vog.: K. küré% kampó, hacken (AHLQV. Wog. W. 18.) | 
osztj.: D. kuruk csuka fogó horog (NyK. 26 : 25.) < or. KpiOKT> id. 

72. vog. kiisa haufen (AHLQV. Wog. W. 18.) < or. Kyia id. 

73. vog.: E. kusnés kovács; schmied III. 13. < or. Ky3Henr> 
schmied Ky3HHii,a id. 

74. vog. K. kussa sauerteig (AHLQV. Wog. W. 17.) < or. 
KBama id. 

75. vog. K. kuvsin krug, korsó (AHLQV. Wog. W. 17.) < or. 
KyBHIHHT> id . 

76. vog.: É. lapka bolt, kaufladen I. 14. lapka I. 48. id. < or. 
jiaBKa bolt; kaufladen. 

77. Elvesztette önállóságát és képzővé lett a vogulban az 
orosz jrfccb erdő szó. Szerepe ugyanaz, mint a magyar -s képzőnek 
(pl. fenyves, bükkös) vagy az ol. -efo-nak (pl. faggeto, cupresseto). 
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vog.: E. nayklási vörösfenyőerdő; rothtannenwald II. 381. 
(nayk vörösfenyő) | K. ni%las vörösfenyő 30. ni% vörösfenyő 1.171. 

Csonkított alakban van meg ezekben : vog.: É. nulds lucz-
fenyves I. 105. (rluli jegenyefenyő III. 103. szurokfenyő III. 317. J 
P. nul luczfenyö) | ^dldsi nyirfaerdö, birkenwald II. 381. (/dl! 
nyirfa) | KL. uldpsi czédruserdö II. 381. (utpd czirbolyafenyő 
I. 3. III. 351.) 

78. vog.: E. láréé szekrény, II. 313, III. 59. | osztj.: E. laras 
kasten schachtel (AHLQV. Nord. 0. 96.) < or. jiapeii,T> id. 

79. vog.: K. lent bánd, kötő (AHLQV. Wog. W. 25.) < or. 
jieHTa id . 

80. vog.: K. lepte kleine müntze; kis pénz (AHLQV. Wog. W. 
25.) < or. Jienra id. 

81. vog.: K. 217. -l'i vájjon; kwdne jalkan matér-li oq,t khön-
tine menjetek ugyan ki, vájjon nem találtok-e valamit? 217. | P. 
-lé: ndV mineinlé méssz-e te? 249. | T. -li: sanaten ti lam áitiy-
khq,r~li, ízleld meg ezt a levest, izletes-e ? < or. -JIH id. 

82. vog.: K. litsemer heuchler, képmutató (AHLQV. Wog. W. 
25.) < or . jiHii,eMr]>pT> id . 

83. vog.: K. lokot ellen, gegen (AHLQV. Wog. W. 26.) < or. 
JIOKOTI. id. 

84. vog.: K. lom darab; stück II. 239. | É. Iqmt rész; theil 
II. 151; ma-l. földdarab I. 135. | KL. tüjt-loqmt hófolt III. 345. | 
K. lomti darabokra vagdal; zerstückeln < or. JIOMT> bruchstücke; 
jiOMaTL v. JIOMHTL brechen. 

85. vog. K. Ion flachs (AHLQV. Wog. W. 26.) < or. JIÖHL id. 

86. vog.: E. lq,wés pad; bank < or. KaBHna dickes brett; vas
tag deszka. 

87. vog.: K. manet pfennig; fillér (AHLQV. Wog. W. 28.) | P 
mariét érem IV. 109. < or. MOHeTa pénz. 

88. vog.: E. maslicnaj olajfa (MÁEK ev. 13 : 3.) < or. Macjrai-
Hhiö oelbaum; olajfa. 

89. vog.: É. mastér mester III. 3. | K. master id. (NyK. 19 : 
435.) < or. MacTepi. id. 
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90. vog.: K. mate minze (MÁTÉ ev. 23 : 13.) < or. мята id. 

91. vog.: E. (tali-) mahä gyalomzsák, káta (Ethn. 4 : 305.) | 
KL. tq-lV-matnä id. < or. матня mittlerer theil eines netzes. 

92. vog.: T. mämä anya; mutter 316. — ? or. мама id. 

93. vog.: E. mekés gyarló II. 339. — vö. or. мягкш weich, 
zart, mürbe ('? мягче zarter (adj. сотр.). 

94. vog.: K. mel kréta; kreide (AHLQV. Wog. W. 28.) < or. 
м$>лъ id. 

95. vog.: K. melnitse malom; mühle (AHLQV. Wog. W. 28.) 
< or. мельница id. 

96. vog.: K. merin wallach (AHLQV. Wog. W. 29.) < or. 
меринъ id. 

97. vog.: K. milostina alamizsna (MÁRK ev. 10 : 46.) < or. 
милостыня almosén. 

98. vog.: K. mir béke; frieden (AHLQV. Wog. W. 29.) < or. 
миръ frieden. 

99. vog.: E. mir nép; volk I. 9. emberiség; menschbeit I. 
154. | K. mer gemeinde; gyülekezet (AHLQV. Wog. W. 29.) | osztj.: 
E. mur, mtrleute, menge, dorfgemeinde; nép, tömeg, gyülekezet 
(AHLQV. Nord. 0.105.) < or. м1ръ v. миръ welt, bauerngemeinde, 
bauernschaft. 

100. vog.: K. miró kenet; salböl (MÁRK ev. 14 : 4.) < or. 
Mvpo id. 

101. vog. minsä, spielball (AHLQV. Wog. W. 29.) < or. мячикъ. 

102. vog. K. mitar zöllner; vámszedő (MÁTÉ ev. 1 8 : 17.) 
< or. мытар id. 

103. vog.: Т. (и/sál')-moybl (réz)-rakás IY. 346. < or. могила 
grab, hügel, grabhügel. 

104. vog.: K. mojak stange als zeichen; jelzőrúd (AHLQV. 
Wog. W. 29. < or. маякъ id. 

105. vog.: K. mohi liszt, mehl 377. moke-(äleytäyw) liszt-
szitálás IV. 397. m'öka, тика id. (AHLQV. Wog. W. 30.) < or. 
мука id. , 
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106. vog.: K. moliü kérni, imádkozni; bitten, beten (MÁRK ev. 
11 : 17.) molipen gebet; imádság molitpe id. (AHLQV. Wog. W.29.) 
< or. молить inständig bitten; erősen kérni; молебень, молитва 
gebet, imádság. 

107. vog.: E. molsäij malicza-bunda I. 152. | K. moléay 
malitza, innerer peltz mit den haaren nach innen (AHLQV. Wog. W. 
29.) < or. малица. — Megvan a szamojédban is (maliié, malitseaj. 
AHLQV. szerint (Journ. VIII. 7.) innen került az oroszba. 

108. vog.: T. mora tenger; meer IV. 348. < море id. 

109. vog.: T. morta fonott varsa (Ethn. IV. 306.) < or. морда. 

110. vog.: E. most sáncz; schanze II. 331. | K. moste híd; 
brücke (AHLQV. Wog. WT. 29.) < or. мостъ brücke; híd. 

111. vog.: AL. maétaytikínlódik; sich quälen 61. (refl. képző
vel) | K. mucta./tam geplagt werden; muctam plagen; muctap-qar 
folterer ('p képzős nom. verb.) muctoviim geplagt werden (pass.) 
< or. мучить quälen; kínozni. 

112. vog.: E. muträ bűvös erő; Zauberkraft; muträ-sätmü 
megrontás ellen való istenigézet I. 11. | osztj.: E. mutran, mutrain 
weisz, klug, geschickt, schlau, künstlich; okos, ügyes, ravasz, mes
terséges (AHLQV. Nord. О. 106.) < or. мудро weise, klug; мудрый, 
мудрёный id. . 

113. vog. K. nardovoj nárdusból való; von nárdus (MAKK ev. 
14 : 3.) < or. нардъ, нардовый (adi.). 

114. vog. K. nacalo kezdet (MARK ev. 13 : 8.) < or. начало 
Ursprung. 

115. vog.: K. naslednik der erbe ; az örökös (MÁRK ev. 12 :7.) 
< or. наслЪдникъ id. 

116. vog.: E. nemié német; deutsch; nemié leyker vakondok; 
maulwurf (tkp. német egér) III. 148. | osztj.: E. nemes német; 
deutsch (AHLQV. Nord. О. 108.) < or. Himeirb id. 

117. vog.: K. nevesta braut (AHLQV. Wog. W. 32.) < or. 
неввста id. 

118. vog.: K. úirk apró halak általános nevezete (Ethn. 
4 : 309.) | P. úirké id. < or. нырка id. 
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119. vog.: E. nasä szükség; noth IL 429. | KL. nusä szegény, 
arm III. 353. | osztj.: E. nusa, nusa bedürfniss, dürftigkeit, armuth 
(AHLQV. Nord. О. 113.) < or. нужда bedürfniss, noth, nothdurft. 

120. vog.: K. okov békó (MÁRK ev. 5 : 4.) < or. оковы fes
seln, ketten. 

121. vog.: E. ql'p: viyir älppä äl'pey na'ir veres festésű festett 
nyereg; П. 339. sorúi älppä játéi ma arany színes kedves föld III. 
40. I P. alpti (denom. -ti képzővel) festeni; malen | osztj.: E. 
öli]) farbe; festék (AHLQV. Nord. О. 114. < or. олифа malerstoff, 
firniss. 

122. vog. K. opresnokov pogácsa, kovásztalan kenyér (MÁRK 
ev. 14 : 1.) < or. опрйснокъ ungesäuertes brot. 

123. vog.: É. päi hüvelyk; daumen IL 399. | osztj.: D. 
рака ujj-iz; pake puppe, baba (С.) (NyK. 26 : 48.) < or. бабка 
bokacsont-láb, melylyel dobálva játszanak (MUNKÁCSI). 

124. vog.: E. patti feléget; verbrennen I. 13. tűzbe vet, ins 
feuer werfen III. 391. paalti tüzet rak; feuer machen II. 129. | P. 
palti éget III. 325. | KL. KL.palti id. [ K. jjoqlti: lométné nqlwép. 
a lángba veti 375. < or. палить perzselni, égetni, tüzelni. 

125. vog.: T. pänä bánya. 164. L. 126.*) 

126. vog.: E. pänä fürdőkamara; badezimmer; 351. | AL. 
päriä id. 57. | T. pänä id. 313. < or. бапя bad, badestube. 

127. vog.: pap bolme; bab (AHLQV. Wog. W. 38.) < or. 
бобъ id. 

128. vog.: P. par ugar 10. < or. паръ ugar, ugarföld. 

129. vog. K. : páran hammel; bárány (AHLQV. Wog. W. 38.) 
< or. баранъ id. 

130. vog.: K. paris gewinn ; nyereség (AHLQV. Wog. W. 39.) 
< or. барышъ gewinn, vortheil. 

131. vog.: K. parkat sammet; bársony (AHLQV. Wog. W. 39.) 
< or. бархатъ id. 

*) Munkácsi szíves felvilágosítása szerint bánya a szövegben nyelv-
járásilag fürdő jelentéssel áll. 
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132. vog.: E. pars vitorla; segél II. 59. j K. parus id. (AHLQV. 
Wog. W. 39.) < or. napyct vitorla. 

133. vog.: E. perina vánkosalj IV. 11. | K. perin bettpfühl 
(AHLQV. Wog. W. 41.) < or. nepiraa bettpfühl, federbett. 

134. vog.: K. pecet, piset siegel; pecsét (AHLQV. Wog. W. 
41.) | E. pééatin pecsétes; mit siegel versehen IV. 255. (-in nom. 
possess. képzővel) < or. nexiaTL pecsét; siegel. 

135. vog.: K. pesmen schnellwage (AHLQV. Wog. W. 41.) | 
osztj.: E. posmek id. (AHLQV. Nord. 0. 124.) < or. 6e3MeHT. 
schnellwage. 

136. vog.: P. pete-/ kakas; hahn 17. < or. niiTyxT, hahn am 
schiessgewehr; a puska kakasa. 

137. vog.: KL. pete?' veder; eimer ] K. peter id. IV. 397. | P. 
pUér id. 14. | K. vetra eimer (AHLQV. Wog. W. 65.) < or. Be^po 
eimer, vedro. 

138. vog.: K. pdtnitse freitag; péntek (AHLQV. Wog. W. 40.) 
< or. imTHima péntek. 

139. vog. pila fürész; ságe (AHLQV. Wog. W. 41.) | osztj.: É. 
pila id. (AHLQV. Nord. 0. 121.) < or. nnjia id. 

140. vog.: T. (ü)-pincátléti megesküdni IV. 371. < or. BÍH-
qaTb trauen; BifeHtiame trauung 356. L. 261. 

141. vog. pirey, pere% pirogé (ételnemű) (AHLQV. Journ. VIII. 
18.) < or. íinporB id. 

142. vog.: AL. pisai puska; ílinte 78. | K. pisel, pisai! üinte 
(AHLQV. Wog. W. 42.) < or. nnmaJiL id. 

143. vog.: K. plotnik ács; zimmermann (MÁRK ev. 6 :3.) < or. 
nJIOTHHKl. i d . 

144. vog.: E. poduska vánkosalj, párna IV. 11. < or. noflynma 
kissen, kisschen. 

145. vog.: É. poylép gomb; knopf III. 135, 470,1. 143. < or. 
őyaaBa gomb, fej (pálczán). 

146. vog.: pö'/rep keller; pincze (AHLQV. Wog. W. 44.) < or. 
norpeót id. 
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147. vog.: E, pqjér-pV úrfi IV. 79. | K. pojer, pojar herr 
polizeibeamt (AHLQV. Wog. W. 43.) | K. pojres úr II. 379. pqjréyé 
id. II. 230. | osztj.: D. pojar богатырь (hős) pojar herr (C.) (NyK. 
26 : 52.) < or. бояринъ (pl. бояре) herr. 

148. vog.: KL. IV. 245. poluskii poluska (pénznem) < or. 
полушка id. 

149. vog.: E. pqnémari kántor IV. 69. < or. понамарь egy-
házfi; küster. 

150. vog.: K. pont font IV. 291. | osztj. E. punt, pont font 
(AHLQV. Nord. О. 126.) < or. Фунтъ pfund. 

151. vog.: K. poqrhry párolni; dämpfen IV. 420. < or. паръ 
dampf, пары dampfen, парить dämpfen. 

152. vog. popan pferdedecke (AHLQV. Wog. W. 43.) < or. 
попона id. 

153. vog.: E. porä, por idő; zeit; ti porät akkor, damals 
I. 74. | K. pör zeit, gelegenheit; saqiy por jede zeit, immer; min
den időben, mindig (AHLQV. Wog. W. 43. | T. par: щ pqrél egy
szer; einmal yqtel-jät-porät déltájban; gegen mittag 317, 323. [ 
osztj.: E. pora, para zeit, gute oder gelegene zeit (AHLQV. Nord. 0. 
123,) < or. пора zeit, gelegene zeit, Zeitpunkt; вь той поръ azon 
időben. 

154. vog.: E. pores disznó; schwein I. 8. | osztj.: D. porös 
disznó | I. piiras, pures | S. pöres (NyK. 26 : 52.) < or. порося 
ferkel; malacz. 

155. vog.: T. pardpq dob; trommel IV. 349. < or. барабань 
trommel. 

156. vog.: K. porti: mäsnem porti mänitaßti ruhám dara
bokra szakadt; mein kleid wurde in stücke zerrissen 383. < or. 
порты kleid, kleidung, lumpen. 

157. vog.: K. posma Sträuchen (AHLQV. Wog. W. 44.) < or. 
пасмо id. 

158. vog.: K. pqtélqk tető; dach 102. < or. потолокъ tető. 

159. vog.: P. pötélke palaczk 20. < or. бутылка bouteille. 
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160. vog.: E. potpol'nä pincze; keller IV. 342. < or. подполье 
räum unter dem fussboden. 

161. vog.: E. proéti bocsáss meg; prostitawén bocsásson meg 
IV. 26. < or. прощать, простить verzeihen, vergeben, verlassen. 

162. vog. piiynä carreau (im kartenspiel) (Journ. VIII : 18.) 
< or. бубны id. 

163. vog.: E. (pal-) pukmati fölpukkad II. 375. < or. пух
нуть dagadni. 

164. vog.: É. pulät aczél; stahl II. 343. < or. булатъ stahl. 

165. vog.: K. pülkä kugel; golyó (AHLQV. Wog. W. 46.) < or. 
пуля id. 

166. vog.: É. pulkä czipó IV. 324. < or. булка semmel. 

167. vog.: E. pümiísipe köszönöm; ich danke IV. 426. | 
osztj.: E. pomasibo dank! AHLQVIST szerint az orosz бояая мать 
спасибо kifejezés elferdítése. 

168. vog.: Т. pup pap; pfarrer IV. 403. < or. попъ priester, 
pfarrer. 

169. vog.: E. puskä ágyú, kanone IV. 125. | K. péskén puska; 
flinte 96. pesken, piskin id. p.-atkueiv blei; p.-nel kugel; p.-si schuss 
AHLQV. Wog. W. 41.) | osztj.: E. poskan, puskán büchse, flinte 
(AHLQV. Nord. О. 124.) | osztj.: D. pöcke, риске fegyver, puska; 
jüt-kar packen revolver (ujjával lövő fegyver) (NyK. 26 : 53.) < or. 
пушка ágyú. 

170. vog.: É. puskä hordó; fass I. 69. | K. püskä tonne 
(AHLQV. Wog. W. 46.) | Т. риска id. 312. < or. бочка fass, tonne. 

171. vog.: É. put pud IV. 422; pot, pot id. (AHLQV. Wog. W. 

44.) | osztj.: É. pot, put id. (AHLQV. Nord. О. 124.) < or. пудъ id. 

172. vog.: AL. rese% IV. 460. rozs; roggen; rase/ id. < vö. 
or. рожь id. 

173. vog.: T. rätem sorban, rendben 322. < or. рядомъ 
reihenweise. 

174. vog. rökis bastmatte (AHLQV. Wog. W.) < or. рогожа id. 
NYEbVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXVIII. 2 8 
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175. vog.: É. röpot munka; arbeit I. 130; II. 117. rüpiti 
dolgozik; arbeiten IV. 324. | osztj.: É. ropitlem, rupitlem arbeiten; 
ropota arbeit (AHLQV. Nord. 0. 128.) < or. poőoTa arbeit, paöoTaTb 
arbeiten. 

176. vog.: E. rumka pohárka IV. 327. < or. piOMKa gláscheii. 
fláschchen. 

177. vog.: E. rus orosz II. 105. ruéiyis oroszul | KL. rusnuá 
id. | osztj.: D. ruc | I . : rui id. | S. rus id. (NyK. 26 : 66.) < or. 
poccí. orosz. 

178. vog.: É. saka nagyon; sehr I. 164. | K. sak id. | P. sak 
id. 22. sakál id. | osztj.: D. cikka sehr (NyK. 26 : 33.) < ? or. IUHBKO 
gyorsan. 

179. vog.: É. sakér czukor; zucker TV' 278. | K. sayér id. 
II. 239. < or. caxapi) id. 

180. vog. saimaV auf borg; kölcsön (AHLQV. Wog. W. 47.) 
< or. B3aftMH id. 

181. vog.: E. sakmet sakktábla; schachbrett IV. 388. sakmétli 
sakkozni; schach spielen I. 32. (-U denom. igeképzővel) | osztj.: 
E. sakmat schachspiel (AHLQV. Nord. 0. 138.) < or. maxMaTT* 
schachfeld, schachmatt. 

182. vog. sakon törvény; gesetz (AHLQV. Wog. W. 48.) < or. 
SaKOH'E. id. 

183. vog.: É. sal' sál, shwal IV. 47. < or. niajib id. 

184. vog.: E. sal' sajnálat I. 76. sqititi sajnál II. 85. | salam 
bedauern (AHLQV. Wog. W. 48.) | osztj.: É. sal, iaZ'mitleid (AHLQV. 
Nord. 0. 138.) < or. JKajrfeTL bemitleiden. 

185. vog.: E. samovar, samavar, szamovár IV. 277. < or. 
caMOBapt theemaschine. 

186. vog. saret ladung (in einer flinte) (Journ. VIII. 19.) < or. 
sápadt id. 

187. vog.: É. éarká pohár I. 18. | T. sarka 316, IV7350. 
< or. qapna pohár. 
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188. vog.: K. zavjet testamentum (MAKK ev. 15 : 24.) < or. 
3aBlm> bund (in der bibel). 

189. vog. same% schloss (AHLQV. Wog. W. 50.) < or. 3aM0Kt id. 

190. vog.: KL. sat: mán sütné khoji mennyibe kerül? 22. 
-< or. ciieTL rechnung, berechnung. 

191. vog. sel'a schiesspulver; puskapor (Journ. VIII. 19.) | 
osztj.: E. s él a iá. (AHLQV. Nord. 0. 131.) | D. sele-/ nopoxi (puska
por) (NyK. 26 : 41.) | S. sil'a, sil'a id. < ó-or. 3ejiie, 3ejn>e grünes, 
Tiráuter, arznei. 

192. vog.: K. selkori rubel | T. sqlkovoi id. 315. | osztj.: E. 
tsolkovi silberrubel (AHLQV. Nord. 0. 147.) < or. ITEJIKOBMH ezüst 
rubel. 

193. vog. seriig bráutigam (AHLQV. Wog. W. 51.) < or. 
aceHHxi id. 

194. vog. sep dreschflegel (AHLQV. Wog. W. 51.) < or. 
irÉnt esép. 

195. vog. serep loos (AHLQV. Wog. W. 51.) < or. atpeöift 
loos. 

196. vog.: K. sVkefe; bürste (AHLQV. Wog. W. 51.) < or. 
meTb id. 

197. vog.: simsey, semsey ohrring (AHLQV. Wog. W. 52.) J 
osztj.: E. simsek id. (AHLQV. Nord. 0 . 133.) < or. jKeM^yTb id. 

198. vog.: E. sins sáncz II. 401. < or. HiaHeiri. schanze. 

199. vog.: E. KL. P. sirp pirittyháló | AL. sirpi pirittyhálóval 
halászni (Ethn. IV. 305.) < or. cupn sebes folyóvizeken két ladik
tól vont háló, melybe a halat gübülóssel beleriasztják (Ethn. IV. 
:305. MUNKÁCSI). 

200. vog. sitis kattun (AHLQV. Wog. W. 52.) < or. CHTeHt id. 

201. vog. sistam rein; tiszta (AHLQV. Wog. W. 52.) | osztj.: 
E. sistam id. (AHLQV. Nord. 0. 133.) < or. qucTbifi id. 

202. vog.: K. slave dicsőség < or. cjraBa id. 

203. vog.: K. smirna mirha (MÁRK ev. 15:23.) < or. 
•CMHpHa id. 
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204. vog.: K. znamenie jel; zeichen (MAKK ev. 13 : 4.) < or. 
3HaMeme id. 

205. vog.: É. sq,lét arany; gold II. 329. < or. 30JIOTO id. 

206. vog.: É. sqltát katona; sóidat IV. 277. 281. | T. sqltát 
id. IV. 373. < or. co.n.naT'L id. 

207. vog.: E. solwél 355. só; salz | osztj.: E. sol, sola id. 
(AHLQY.Wog.W.135.) | n . sqlna COJIB (só)saZ(c.) (NyK.26:40.) — 
vö. or. COJIB id. 

208. vog.: E. Sompér (puskatöltő fa). Személynév Sevra falu
ból IV. 428. < or. niOMiiojiT. ladenstock. 

209. vog.: E. scfpék csizma; stiefel II. 274. | osztj.: E. sopek 
id. (AHLQV. Nord. 0. 135.) < or. canori> id. 

210. vog.: E. sq,réy lazacz; lachs II. 185. soryán-sdm lazacz-
pikkelyek; lachs-schuppen II. 28. sor/dn-^ul pisztránghal II. 160. [ 
KL. soréy id. | AL. siréy id. | K. sörkh id. | T. sorékh kis csabak 
Ethn. IV. 304.) || osztj.: E. soréy id. | D. sarak, sarok CLipoKT> 
(Coregonus vimba) < or. ctipoKt lachsforelle. 

211. vog.: E. sq,s, sos óra; stunde I. 2. ti sas rögtön, sogleich ; 
akiv-ti-sq,s rögtön, ebben a perczben 21. | KL. té-soast rögtön j K. 
akwe-sass egyszerre | P. ekw-sás id. 20. || osztj.: E. sos óra; stunde 
(AHLQV. Nord. 0. 136.) < or. ^aci. stunde, uhr. 

212. vog.: K. sovjet tanács; rath (MAKK ev. 15 : 1.) < or. 
COBÍTÍ rath, klugheit. 

213. vog. istarsin aeltester (AHLQV. Wog. W. 7.) | T. starsina 
starsina IV. 403. < or. CTapmÍHa oberhaupt. 

214. vog.: É. siiker csokur-hal (Ethn. 3 : 304.) | osztj.: É. 
sógor id. — ? or. scokur Coregonus lavaretus (Ethn. 4 : 304. 
MUNKÁCSI). 

215. vog.: E. suti palaczk 348. < or. cyjiea flache flasche. 

216. vog. sume beutel, tasche (AHLQV. Wog. W. 55.) | T. 
sumdnet zacskója IV. 403. | osztj.: D. soma: soma-jo^ nyírhójedény, 
a melyben a gabonát és a lisztet tartják (NyK. 26 : 42.) < or. 
cyMa zacskó. 
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217. vog.: É. satiti zúgolódik (bíráskodik) III. 38. | osztj.: D. 

mit HaiajibHHKT. (elöljáró) < or. cy^t törvényszék, cy,a;HTb 
bíráskodni. 

218. vog. suset nachbar (AHLQV. Wog. W. 56.) < or. cocfe '̂i. id. 

219. vog. sutka tag u. nacht; éjjel nappal (AHLQV. Wog. W. 
56.) < or. CVTKH id. 

220. vog. talqin brei, grütze; kása (AHLQV. Wog. W. 57.) 
<: or. TOJIOKHO russisches gericht. 

221. vog. tamga jegy (SZOKOKIN NyK. 16 : 477.) < or. 
Tanra id. 

222. vog.: E. tanti menyasszonyi dijat fizet; brautpreis 
zahlen | KL. tanti 28. id. | osztj. D. tan, Un KajiuMT, (menyasszo
nyi díj) tan-vc id. tan comloyg ju%: a rovásfa, a melyre a meny
asszonydíj mennyiségét róják (NyK. 26 : 34.) < or. ^aHb steuer, 
angabe, tribut. 

223. vog.: KL. tas tál ; schüssel III. 357. | K. toas táeza 
II. 229. < or. Ta3i> tácza. 

224. vog.: T. tata atya 164. | osztj.: D. t'at'g, OTeirb t'ad'a id. 
(C.) (NyK. 26 : 38.) — vö. ^a^a oheim; nagybátya. 

225. vog.: T. ticka rúd; stange 315. < or. Tbmiía staubgefáss 
staubfaden; TbMHHKa stange, zaunstecken. 

226. vog. tektam, tiytam weben (AHLQV. Wog. W. 58.) < or. 
TKaTb id. 

227. vog. tolat meissel; véső (AHLQV. Wog. W. 60.) | osztj.: 
É. tnluta id. (AHLQV. Nord. 0. 148.) < or. ^OJIOTO id. 

228. vog.: E. tolmes tolmács; dolmetscher 329. tohneéli 
(denom. -li igeképzövel) tolmácsol j osztj.: E. tolmas id. (AHLQV. 
Nord. 0. 146.) < or. TOJiMam. id. 

229. vog. ton netzzug, ort, \vo ein netz ausgeworfen wird 
(AHLQV. Wog. W. 62.) < or. TOHL id. 

230. vog.: E. tas keresztfa; querholz; tq,spá tq,siy g,pa kereszt
fás keresztfájú bölcső III. 164. — ? or. Tecb deszka. 
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231. vog. tosilantam schleifen; köszörülni (AHLQV. Wog. W. 
62.) < or. TOTOTL id. 

232. vog.: T. tu%, ta%, ta% így; auf solcher weise 283. —? or. 
TaKT. így; folgendermassen. 

233. vog.: T. ta%sa hasonlóképen, szintén; auf gleicher weise 
286. < or. Taiíate id. 

234. vog.: tuka krummholz (Journ. VIII. 20.) < or. ^yra id. 

235. vog.: E. tumaj vélemény; meinung I. 137. tumáj szán
dék ; vorhaben I. 69. tumaj vari gondolkozik rajta < or. ^yMa ge-
danke, idee, ^yMaTb denken. 

236. vog.: KL. türé/ egyszerre, rögtön; sogleich í. juajist 
egyszerre kiitta 120. < or. B^pyri. egyszerre (MUNKÁCSI). 

237. vog.: T. turma fogháztorony; kerkerthurm 331. | osztj.: 
E. turma gefángniss (AHLQV. Nord. 0. 148.) < or. TiopMa fogház. 

238. vog. turpa, torpa schornstein (AHLQV. Wog. W. 62.) j 
osztj.: E. turpa röhre (AHLQV. Nord. 0. 148.) < or. Typőa id. 

239. vog.: K. uksus eczet; essig < or. yKcycb id. 

240. vog.: É. uUs utcza I. 121. < or. yjiHna id. 

241. vog.: E. ürin-(ékwá) varjú, kráhe [ osztj.: D. urunghi, 
uréy-iki id. (NyK. 26 : 20.) < or. BopOHT, varjú. 

242. vog.: É.üsma hálóvarsa; fischreuse I. 133, 153.) | osztj.: 
É. üsim, vösim id. (AHLQV. Nord. 0. 153.) — ? or. vaéan hálóvarsa 
(Étim. IV. 307.). 

243. vog.: T. ustal asztal, tisch 310. < or. CTOJIT. id. 

244. vog. var pech; szurok (AHLQV. Wog. W. 64.) < or. 
Bapi id. 

245. vog.: KL. vaske teljesen, épenséggel; völlig, ganz 20. | 
P. vaské: vaské tarémné örökké, örökre < or. Bect ganz. 

246. vog.: T. Vanka Ivánka IV. 344. < or. BaHbma (HBam. 
deminutivuma). 

247. vog. vásnű/ ein getreidegewicht (Journ. VIII: 20.) < or. 
BOCbMyxa achtel. 
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248. vog. verd glauben, hit (AHLQV. Wog. W. 65.) < or. 
Btpa id. 

249. vog. vest [plur.] wage; mérleg (AHLQV. Wog. W. 65.) 
< or. BBCH id. 

250. vog.verblúd teve; kameel (AHLQV. Wog. W. 65.) | osztj.: 
D. verbut varsa-féle halászszerszám (NyK. 26 : 59.) < or. Bep-
ÖJHO^L teve. 

251. vog.: É. vina pálinka, brarmtwein 346; IV. 327. < or. 
BHHO id. 

252. vog.: K. vinitl- vádolni; beschuldigen (MÁRK ev. 15 : 3.) 
< or. BHHHTB id. 

253. vog.: K. vinograd weinbeere, virwgradar weinbauer, 
vinogradnik weinberg (MÁTÉ, MÁRK ev.) < or. BHHorpa;p>, Bimorpa-
^api., BHHorpa^HHKB id. 

254. vog.: E. vinovot bűn; sünde IV. 72. < or. BiraoBaTBiH. 

255. vog.: E. vintáy kampós III. 5. (-ay nom. poss. képzővel) 
< or. BHHTB schraube. 

256. vog.: P. valakéi erőszakkal 10. < or. BOJIA wille, freiheit. 

257. vog. votyv zauberer; varázsló (MÁTÉ ev. 2 :1 . ) < or. 
BOJIXBL id. 

2 58. vog. voloé bezirk; kerület (AHLQV. Wog. W. 67.) < or 
BOJIOCTL id . 

259. vog.: É. ur hegy; berg I. 129. uriy erdős; waldig I. 5,. 
vör erdő | KL. ur id. 20. vör id. | K. vor id. | P. var erdő; wald | 
T. vq,r luczfenyő; pechtanne 162. | osztj.: É. vor kieferwald | D. 
vor, uor MaTepnKT> őserdő (NyK. 26 : 59.) < or. őopi. sandige, mit 
birken und űchten bewachsene gegend. 

260. vog.: É. votka pálinka; branntwein IV. 279. < or. 
B0,HKa p á l i n k a . 

261. vog. vuensta/t megesküdni (jegyesekről), trauen (NyK. 
16 : 482.). L. 140. < or. BBimaTb trauen. 
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Pótlás. 
1. vog.: K. jörs ifjabb sógor; jüngerer schwager | T. jurs 

id. 162. 
< tob. tat. jargu id. (BUDAG. II : 372.) osztj.: D. jirt'i schwa

ger; sógor NyK. 28 : 16. (MUNKÁCSI). 

2. vog.: É. kési üveg; glas III. 126. | K. kési id. II. 377. kést 
id. (AHLQV. Wog. W. 15b.) kisi spiegel; tükör (ibid. 16a.) | T. kusu 
üveg; glas 185; IV. 402. 

< kaz. tat. közgö 3epKajio; tükör (VOSK. 84.) | vö. esuv. kos-
kiski id. (ZOL. 37a.) | azerb. giizgü id. (ibid.) | alt. küskü id. (ibid.) ( 
ujg. köskii id. (NyK. 17 : 335.) — Alapszó köztörök kör- kiír- látni, 
nézni; képzésre nézve 1. BÁL. III. 28. Hasonló jelentésváltozást 
mutat : zürj. vifedcan spiegel; tükör (viged- sehen, látni WIED. 
Syrj. W. 411.) | votj. uckon tükör (uck- nézni MŰNK. Votj. Sz. 
88.) || jak. körünár tás ein glas, in dem man sich selbst sieht; spie
gel (BÖHTL. 59a.). — A vogul alakok szabályos megfelelői a tat. 
közgö-nek. A gutturalisra végződő tatár szók a vogulban a ^-tövtiek 
csoportjába mennek át és így az északi és kondai nyelvjárásban 
-V vagy -i-re végződik a nominativusi alakjuk. A tavdaiban a régibb 
tővégi y mássalhangzó után rendszerint M-vá gyengül: pl. vog. E. 
tarka ~ T. taru kaulbarsch | É. kwálr- (nom. kwáli'J «•*•» T. kalú 
kötél. A személyragos alakokban ismét előtűnik a gutturalis kusu: 
kusúm v. kuském ; kusun vagy kuskén stb. (MŰNK. Ug. füz. 11 :258.) 

vö. még votj. sin-kuzgí tükör; spiegel (tkp. szem-tükör; ugyan
ilyen összetétel az idézett csuv. kos-kiski). (MŰNK. Votj. Sz. 459.) | 
magy. tükör. 

3. vog.: P. khwari szitkozódik; fluchen 11. | KL. khivarkhati 
id. (refl. -khat képzővel) 15. haragszik; zürnen 19. khwqrjé/ti id. 20. 

< kaz. tat. karfa- átkozni; fluchen; karrau átok, átkozás; 
fluch, das fluchen; karján- átkozódni; karris átok (BÁL. II. 46.) | 
csag. kargamak maudire, injurier; kargas querelle, dispute; kargis 
malédiction, imprécation, exécration (VÁMB. Cag. Stud. 310.) j jak. 
Mran-, kiranabin fluchen (BÖHTL. 64a.) | alt. karga- npOKJiHHaTB; 
fluchen (Alt. gr. 92.) || mong. /ara-, /arja- id. (SCHMIDT. 140.) 

vö. votj. kargal-, kargan- schwören, fluchen (NyK. 18 : 63.). 

4. vog.: K. küsnás, küesnás, küisnás ablak; fenster küsnds-au 
fensterladen (AHLQV. Wog. W. 18b.) kivösnds id. II. 231. kösnés id. 
III. 126. | P. kusnds id. 243. 

A NyK. 28 : 158. lapján a vog. kösnés-t az alt. közinek OKHO 
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szóval vetettem egybe. Pontosabb utánjárás csak megerősítette a 
feltevés helyességét. 

Az «ablak» északi osztják nevezetei isnuvis, isnuvis (AHLQV. 
1Í. 0 . 77.) isnus (HÜNF.). Isnuvis a szintén ablak jelentésű isni, isni 
(AHLQV. Nord. 0. 77.) ísén (CAST.) alakokkal egybevetve összetétel
nek bizonyul. Első tagja (isni) a zürjénből átkerült szó (vö. ősin 
fenster. WIED. Syrj. W. 218.), a második megvan mint önálló szó 
«lyuk, rés» jelentéssel az ész. osztj.-ban (vis loch visin lyukas, 
löcherig (AHLQV. Nord. 0 . 155.) vis nyílás (NyK. 11 : 160.). Isnuvis 
iehát magyarázó összetétel, tkp. «ablak-nyílás». Átment az ész. 
TOgulba is (isnás ablak I. 1. II. 21.). 

Ugyanilyen összetételnek kell már most a vog. kösnés-t is 
-tekintenünk. Első tagja (*közen) török jövevényszó kör- látni ige 
származéka (vö. csag. közeng (közén?) fenster; eine öfmung; 
fenétre, ouverture (VÁMB. Cag. Stud. 330a.). Ide tartozik a már 
említett alt. közinek fenster, mely átment a kam. szam.-ba (köze-
nák). A második tag (as) etymonja és jelentése szerint is ugyan
azon szó, mint az osztj. vis (vog.: E. ás rés III. 144. as nyílás 
III. 40. | K. as id. II. 124. | T. as id. 140.) *közen-ás-ből a második 
nyilt szótag hangsúlytalan magánhangzójának elveszte után lett 
kösnés v. kusnás, 

5. vog. örs-jiv femerstange; örs-poarug-koali weidenband, 
womit die femerstange an den schlitten befestigt ist (AHLQV. 
Wog. W. 36.). 

< kirg. áris, aris die obere seitenstange am wagenkorbe, 
femerstange | alt. tel. sor. leb. aris id. (EADL. Wört. 278.) 

6. vog.: K. saper: é. jémtsén, poytsén nagyon jól kijárt neked, 
le vagy csunyítva III. 130. 

< kaz. tat. cilbár, cibár KpacHBLifi, CTpoHHbiű (OSTR. 226b.) I 
mis. cibár hübsch, nett, schön (PAAS. 46.) | csuv. cib>r xopomift, 
KpacHBbiü (ZOL. 102.) | csag. ceber agile. habile (se dit des femmes) 
bonne ménagére (VÁMB. Cag. Sprachst. 227.) ceber eine wirtschaft-
liche flinke frau (ibid. 283.) | alt. ceber onpaTHHÖ, őepejKJuiBbifl 
{Altgr. 290. | jak. sabár rein; sauber (BÖHTL. 158b.) || mong. cebar 
rein; sauber, appetitlich, mássig (SCHMIDT 321b.). 

vö. osztj. D. íebara: tu iebara éttidet er sah scharf hin (NyK. 
28 : 22.) | votj. ceber gut, schön; ceberlik güte, schönheit (WIED. 
537.) | md. M. ceb'ár hübsch, nett, schön (PAAS. 46.) | cser. cever 
szép (NyK. III. 149.). 

GOMBOCZ ZOLTÁN. 



Cseremisz szótár. 

1. Források jegyzéke. 

Bál. = BÁLINT GÁBOR kazáni tatár szótár (Bpest, 1877.). 
Bd. = BUDENZ JÓZSEF Erdei s hegyi cseremisz szótár (Pest,. 

1866.). 
Bk. — EyKBapí. JLIH JiyroBbix'L qepeMHCb (Kazán, 1890.). 
Bko. = id. (Kazán, 1873.) 
B. = Nóvum Testamentum ceremissicum (Pétervár, 1827.).. 

BM. = Máté etc. 
Bud. = Budagov tatár szótára. 
Car. = PasKasH H3i> cBameHHOíi HCTopifi BeTxaro 3aBí.Ta (a 

kazáni, carevokoksáji stb. kerületbeli v. ö. sub ZAG. cseremiszek 
számára. Kazán, 1894.). 

G. = GENETZ Ost-Tscheremissische Sprachstudien (Journ. 
Finno-Ougr. VII. Helsingissá 1889.). 

Gn. = Genetz saját gyűjtése (ha Gn. mellett szám is van, 
akkor azt jelenti, hogy az illető szó a ,Sprachstudien'-ben is elő
fordul). 

Ist. = CBameHHaa HCTopia BeTxaro H HOBaro 3aBtTa Ha ay-
TOBOMI> Hapíiiifi lep. a3HKa (Kazán 1891.). 

Joh. = János evangelioma az 1827-iki bibliában. 
Km. = KpaTKifi KaTHXH3HCi. (hegyi cseremisz nyelven. 

Kazán 1871.). 
Ks. = id. (mezei cseremisz nyelven. Kazán, 1873.) 
Krest. — Kpemeiiie Pycn etc. (mezei cser. nyelven. Kazán, 

1888.) 
M. = nepBOHaiajibHLiM yqeÖHHKb PyccKaro Hsmca .JLIH rop-

iiwx'L êpeMHCT. (Kazán, 1892.). 
Máté = ÜBAToe EBaHrejiie OTT. MaTeea (mezei cser. nyelven. 

Kazán, 1882.). 
NyK. = Nyelvtudományi Közlemények. 
Ocs. = CBflni,HeHaH HCTopia BeTxaro 3aBí.Ta, Ha BOCTO*IHO-

iiepeMHCCKOMi. Hapt»qiö (Kazán, 1879.). 
l 
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Ostr. = OSTROUMOFF : Татарско Русскш словарь (Kazan, 
1892.). 

P. = Volmari Porkka's Tscheremissische Texte herausge
geben von A. Genetz. (Journ. Finno-Ougr. XIII. Helsingissä 1895.) 
[P. a Morki falubeli; Pii. a Nöröp-sola falubeli; Pa. az Unsa falu
beli nyelvjárást jelenti.] 

Kadi. = EADLOFF Versuch eines Wörterb. der Türk-Dialecte 
(Petersburg, 1889.). 

Sdrc. Sdru. == Sedra nergen (himlőről) carevokoksáji s ufai 
nyelvjáráson (Kazan, 1897.). 

Sm. == О силт> молитвы (hegyi nyelvjárásban. Kazan, 1892.) 
Step. == Житле Св. Стефана (keleti nyelvjárásban. Kazan, 

1892.) 
Tb. = Требникъ на луловомъ нарЪчш (Kazan, 1885.) 
Tr. == W. P. TROICKIJ : Черемисско-Русскш словарь (Kazan, 

1894.). 
W. == М. WESKE: Изшгвдовашя: о наръ^пяхъ черемисскаго 

языка. I. Kazan, 1889. 
Wied. == WIEDEMANN Versuch einer Grammatik der tscher. 

Sprache (Eeval, 1847.). 
Uf. = Разсказы stb. для черемисъ УФИМСКИХЪ, Пермскихъ, 

Елабужскихъ, Сараиулскихъ и Мамадышскихъ (Kazan, 1894.). 
Zag. — О загробной жизни etc. для черемисъ увздовъ 

Казанскаго Царевококтайскаго, Чебоксарскаго, Уржумскаго 
Яранскаго (Kazan, 1897.). 

Zol. = Zolotnicki csuvas szótára. 
EINGVALL Genetz útitársa. 

2. Egyéb fontosabb rövidítések 

m. = hegyi cseremisz. 
ny. = nyugoti nyelvjárás. 
k. = keleti nyelvjárás. 
cs. = csuvas. 
t. — tatár. 
a. = arab. 
p. = passivum. 
v. a. = verbum activum. 
passim = a mi több helyt előfordul. 
id. = idem. 
ibid. = ibidem. 
cf. = confer. 
v. == vide. 

2 
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Megjegyzendő: 1. Igék vagy az infinitivusban, vagy apraesens 
sing. 1. személyében vannak írva; de egyik végzet se vétetik a betű
rendben tekintetbe. 

2. A hangsúly rendesen az első szótagon van, ha nincs külön 
megjelelve. 

3. A betűrend a következő: a a a, b, c c c, d d, e d, / , g g, i, 
6 <9,jj, k, l, m, n n, o ö, p, r, s, s, t, u u ü, w, z, i 5. Azaz a követ
kező csoportok egy betű gyanánt szerepelnek: add — c c c — 
d Ű — ed — g g — e e — j j — n y — 0 ö — u ü ü — £ g. 

4. Ezen betűk hangértéke a szokásos. Külön megemlítendők : 
a) az a, mely az orosz a átírása, ha mássalhangzóra következik, pl. 
imlánde, ivar, jordtás; b) az it, mely az orosz 10 átírása hasonló 
helyzetben, pl. kutas. Bizonyos, hogy mind a kettő magas hang, 
de nem lehet helyes őket á s w-nek írni, mint Budenz teszi, mivel 
ezek a hangok az orosz írású szövegekben külön betűkkel A, Y 
vannak jelölve. Legvalószínűbb, hogy a ~ a, u «•*» ü közé eső köz
bülső hangok. A 0 írásban s részben hangzásban is az orosz u meg
felelője, s tudvalevőleg mély hang (külömben I, Budenz cseremisz 
szótárában i a jele, de nekem az (9-t kellett választanom forrásaim 
miatt); magas hangú megfelelője e, orosz betűvel w, melyetTROICKIJ 
és WESKE használnak. 9 irrationalis hang; Genetznél egy ' jellel 
pl. m'lanem, az orosz írású szövegek nem jelölik. 

A mássalhangzók közül g, d (Genetznél y, 8) spiránsok (Bu-
denznél s az orosz szövegekben nincsenek megjelelve, de valószínű, 
hogy minden d, g így ejtendő, ha magánhangzók között áll); n a 
gutturalis nasalis; w bilabiális spiráns (Genetznél /?). Különösen 
megemlítendő a j jel. Biztosan nem tudom megállapítani az érté
két. Ez a Porkka gyűjtötte némely szövegben, pl. az Ünsa-falvi s a 
Morki-falviakban a rendes szókezdő / helyett használatos ós Genetz, 
e szövegek kiadója 5-vel jelöli, azt mondván «j, bei Porkka früher 
5 ; im Inlaute = d-{-£; im Anlaute mit j wechselnd — d'h) Világos 
tehát, hogy szó elején más hang s ennélfogva külön jelet is kell 
rá alkalmazni; a miért is Genetz beleegyezésével a fönti J-t hasz
nálom. Azonban nem igen hiszem, hogy értéke d volna, mert akkor 
Porkka nem jelelte volna 5-vel, hanem inkább valaminő sziszegő 
spiráns lehet hasonló a i-hez s még gyengébb, mint a franczia ki
ejtésben. 

3 
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а (т.) de ; aber, Gn. 
abá anya; mutter 1st. 54. аба (m.) Tr, voc. abi Bk. 22. 
abartém fordít; wenden, kehren Tr. 
abayá pikkely; schuppen; a mag héja; schale der korner Tr^ 
abdá (cs.) boszorka; alte hexe; яга баба Tr. 
aber- v. awer-, 
abtan (cs.) kakas: hahn Bk. 22. Máté 26. 34. 
abun gabonaszárító szérű; korndörre Ist. 95. — v. awen. 
acá atya; vater Gn. 27. acá Tr. Bd. voc. acaj Gn. aci Bd^ 

Ist. acej Car. Uf. — acoin awein ige£e ulam des vaters u. der mut
ter kind bin ich P. 51. (104. d.) — ÖSBZ. aci-avaj szülék; eitern — 
aca-w'el mostoha apa, Stiefvater Bd. 

[аса]: ü-aca (vajas) lepény: butterfladen P. 50. 
acal- kijavít; ausbessern P. 46. 
ad(r) pokol, hölle Km. 11. ade Bk. 51. 
adak még, ismét; noch, wieder Gn. adakat tolas zurück

kehren Pu 39. 
adayá (m.) lelkesedés, heves vágy; eifer, begeisterung; nop-

ывъ къ чему Tr. 
adayaemäl'tam hevesen vágyódik, lelkesedik, türelmetlenke

dik; brennen vor begierde, ungeduldig sein; —sie t ; sich eilen; 
порываюсь, тороплюсь Tr. 

adayaemdém lelkesít; aneifern; привожу въ порыкъ Tr. 
actasem elvadul; wild werden, verwildern Gn. — adastarem 

megtéveszt vlkit; irre machen Gn. 
aUeme (cs.) ember, mensch Gn. Ocs. 4. 
aek (t.) józan, nüchtern Bd. cf. ajek. 
aeklanem józanodik; nüchtern werden — aeklandarem józa

nít; nüchtern machen Bd. 
aga (es.) eke; pflüg Gn. 58. szántóföld, acker Bd. — Ossz. 

agá-pajrém, agá-padorám pflug-fest; agá-pajrém кйдо júmo grosser 
gott des pflugfestes Tr. 

agam etc. v. одет. 
agármo gőz, pára; dampf, dunst Tr. 
agetan (cs.) kakas, hahn P. 12. agtan Gn. agután P. 26. 

aután B. 
agúl (t.) falu; dorf P. 13. aul B. 
agún(r) gabnaszárító szérű; riege P. 12. 
agur (cs.) mély víz; tiefe stelle im wasser; омутъ Zol. 
ay ó; ach! Gn. 
ayál (m.) bőven, dúsan; reichlich Bd. — Ossz. ayál-wid víz

áradás ; Überschwemmung Tr. 
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aj-aj ó, ej ; о weh, ei Gn. 1. 
aj nem, nem akarok; nein, ich will nicht Gm 
äj véső; meissel Bd. aj (m.) Tr. 
ajás kidolgoz, befejez; elrendel, megállapít; tisztel; ünnepel; 

ausarbeiten; verordnen, festsetzen; ehren, achten; feiern Tr. 
ajém (t.) meghajt; biegen. — ajném sich biegen; ajndarém 

sich beugen; ajnemla удобосгибаемый Tr. — äjas (m.) id. M. 80. 
ajem (m.) böjtöl; fasten Bd. cf. ajäs праздновать Tr. 
ajak (t.) kis csésze, näpfchen Gn. 70.-
ajar fájdalom; schmerz a. singa irigy szem; das böse äuge ; 

a. jolme gonosz nyelv; böse zunge Gn. ajar pokä&m starker frost 
Pu. 40. — Össz. tul-a. brandwunde Gn. 51. a. lepö бояпя коровка 
M. 60. a.-von-kece ostersonnabend («страшный день») Gn. 

ajar (t.) derű, hőség; schönes wetter, hitze Tr. — cf. ojar. 
ajarém v. ojarém. 
ajartém rágalmaz; verläumden Tb. 139. erzürnen Tr. 
aidém (t.) ember; mensch P. 27. ajdem Pr. B. ajdémo Tr. 

ademe Ocs. 41. 
ajdä (es.) rajta, menjünk; wohlan, gehn wir P. 10. — aidza 

kain a lustig laset uns gehn Pu. 42. ajdoza, adak Judejasko kqjtia 
wohlan gehn wir wieder nach Judea Ist. 240. (Joh. 11. 7.) — 
cf. atsa. 

äjep szikra; funke Bd. 
ají rég; längst Gn. 
ajirlem v. orlem. 
ajek (t.) józan; nüchtern Gn. аик Tr. 
aj'él (t.) nyeregszíj, sattelgurt M. 32. аил Tr. 
ajop (t.) hiba; schuld — ajpán hibás; schuldig. — aj opt eme 

ártatlan ; unschuldig Gn. аип Tr. 
ajeplem vádol; beschuldigen GŰ. aiplandarém id. aiplan- ent

schuldigen, verzeihen; извинять Tr. 
ajnem (t.) józanodik ; nüchtern werden Gn. 
ajmal- (t.) téved, helytelenül gondolkozik v. cselekszik; sich 

irren, unrichtig denken о. handeln — cf. t. ajmel ошибка Tr. — 
ajmeltäs fehler, versehen, irrthum ibid. 

ajran derült, rein (das wetter) M. 48. cf. t. ajaz . 
ajr v. ojr. 
ajrteman különösen, kiváltkép ; besonders Km. 7. ajrtemenok 

id. Km. 15. airtémes id. Tr. — cf. ojr-. 
ajza kis gyermek; kleines kind Gn. Ocs. 83. 
ak v. ok. 
-ak (nyomósító szócska; eine zu nachdrücklicher hervorhebung 

dienende partikel) — te-ak idda ja, gewiss ihr seit es P. 58. 
ak (es.) ár; preis Gn. 60. — äk (m.) Bd. 
aka (es.) néne; ältere Schwester, az apa huga; jüngere vaters-

5 
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Schwester Gn. Bd. — akaj (t.) id. Tr. ku-akáj tante Tr. — oka, akii 
<m.) Bd. — äkä M. 8. 

ákel (t.) ész; Vernunft Gn. — Ossz. us-akel id. 
aker (t.) utolsó, végső; der letzte Zag. 55. (j.) 
aksarasá (m.) illetlenül; unanständig, ungebührlich (adv.) Tr. 
aksak (t.) sánta, béna; lahm M. 73. — aksaklas (m.) hinken 

ibid. 80. 
aku néne Pu. 41. — v. akaj. 
ál (t.) erő; kraft Bd. at Tr. — alán erős ; kräftig Bd. ältema 

(m.) beteg; krank Bd. — Ossz. ál-nké erőtlenség, gyengeség; kraft-
losigkeit, schwäche Bk. 62. betegség; krankheit Tb. 5. 

além hársfaháncsot puhit; lindenbast weich machen; мягчить 
лыко Tr. 

alá (t.) talán, lehetséges; vielleicht, möglich Gn. — Ossz. 
ala-kö valaki; jemand Bd. a.-mo valami; etwas Máté 20. 20. a,-
kucen vielleicht jemand Gn. 56. -— äl'a Ocs. 16. ale Tr. 

alá (cs. m.) város; sfcadt Tr. Bd. 
alá gyanta; harz; смола Tr. 
alá (t.) tarka; bunt, scheckig M. 34. 
älä (t.) még; noch — adak älä munar isken még sok évig; 

noch viele jähre Ocs. 58. 
alaemdém (t.) tarkít, bunt machen Tr. 
alak (t. äläk) gonosz, böse Bd. — Össz. a.-caläk rágalom; 

verläumdung; ябеда Tr. 
äläkl- (t.) rászed, betrügen äläklen altalas rútul megcsal, 

rászed; stark betrügen Km. 85. 
alal (es.) tisztán, jámboran; rein, fromm (adv.) Zag. 35. — 

barátságos; freundlich Pu. 35. — tide kurnáldos jumelán alál Uze 
dieses gebet möge gott gefallen P. 21. 

alalém megújít, kijavít; erneuern, renoviren — alaltám p. 
Tr. — cf. alal. 

alama (t.) hitvány; wertlos; lüdsö a. gyáva; feig Ocs. 68. 
alános (t.) vidék; gegend Tr. — alánis stadt (Stadtbezirk?) 

Bd. — cf. t. акт lichte stelle im walde Badl. alannek Ostr. 
alaye (m.) sigér; barsch окунъ M. 43. alana Bd. 
alás v. amém Tr. 
alasá (t.) herélt ló, wallach P. 27. 
alawá (m.) v. alga Tr. . -
ál!e (cs.) még most; noch, jetzt Bd. — álat auch jetzt noch 

P . 14. — Ossz. aXe-matke bis jetzt; a.-tugok dennoch —• al! kena 
(m.) rajta menjünk; wohlan gehn wir Bd. al'ok (m.) menj; geh Tr. 

aider (es.) merítő kanál; kelle Gn. 51. 
aider сё (t.) gömbölyítő; instrument zum aufrollen der fäden 

auf die spule; скальница M. 28. alderca Tr. 
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alga (t.) fülbevaló; Ohrgehänge Bd. häckchen am Ohrge
hänge ; гнётъ на крынть Tr. 

algastar- (t.) elcsábít; verleiten; собдазинить Tb. 247. 
ali (r.) vagy; oder Gn. ali Ocs. 13. ale Car. Uf. Zag. äli Km. 

ale, ali (m.) Bd. 
alká (es.) rét; wiese Tr. alak (m.) Bd. 
almás (t.) fölváltás, csere; Wechsel, Tr. kok almás wurgem két 

öltöző; zwei anzüge (zum wechseln) Ocs. 98. 
altá achselzwickel am hemd; ластовка Tr. 
altal- v. oltal-. 
altacá tyúkszem, daganat; hühnerauge, schwiele; мозоль Tr. 
ahvasta (t.) ördög, teufel Gn. 30. 
alwastar- elcsábít, verleiten, соблазнить Tb. 247. cf. algastar. 
amém penészedik; schimmeln; плеснивЪю (sic.) Tr. 
amál- (m.) alszik; schlafen — sizér amalén geronnene milch; 

war a. geronnenes blut; köd, jol a. erstarrte, steife hand, fuss Tr. 
amalem war fekvőhely, ágy; lager, bett M. 27. 

ämäl (t.) példa; beispiel Ocs. 42. amäl (m.) id. Bd. 
amal (t.) csel; list Ist. 7. ürügy; vorwand Ist. 276. kunst-

stück Gn. 
amalém csalfaságban jártas; listig sein — amalokal- módot, 

eszközt talál vlmire; ein mittel für etwas auffinden Tr. — ske us 
dono sayalen ämälen mit eigenem verstand denkend u. sinnend 
Km. 67. — amálzo csalfa; listig Tr. — amä'l'en mindenképen; auf 
jede weise Bd. 

amald okosság; klugheit Tr.. 
aman (t.) láthatólag; sichtlich Pu. 42. 
amaném behorpad; sich einknicken; надламываться — 

amandarém caus. Tr. 
amds v. omäs Tr. 
amasá ajtó, thüre Tb. 249. M. 25. 
amián milliom; million Pu. 17. amión Tr. 
amin (a.) amen G. 56. 
amercok rút; hässlich; скверный Tb. 246. amorcok schmierig 

P. 23. — ámorcek piszok; schmutz Tb. 220. 
amorténi bepiszkít; beschmutzen Tr. 
dmert (es.) király-sas; königsadler — dmert (m.) баба 

птица Tr. 
amis (m.) nád; röhr Bd. 
dmet (ш. t.) lóiga; kummet Tr. 
ampar (t.) hambár; M. 38. — ambar lóistálló; Pferdestall Bd. 
ämpice v. an. 
an (t.) gabnaszárító szérű; riege, korndörre, овинъ M. 38. 

an Bd. — Össz. äm-pice szérű; tenne M. 37. ambíca Tr. — än-
tepená (m.) овинная яма Tr. — cf. awen. 

7 
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an: anés előre; vorwärts Bd. 
ay nyílás; Öffnung der thüre, des sackes; riss am kleide Gn. 

Tr. •— opsa ayeste sin$emo£e godom mikor az ajtó előtt (ajtóban) 
ü l t ; als er vor der thüre sass Ocs. 15. — cf. es. ana. 

an (m.) hólyag; harnblase Bd. 
and (es.) 1. egy telek szántóföld; ackerbeet (40x20 klafter) 

Gn. P. 7. äyä M. 21. — cf. es. ana — 2. deszka, tábla; brett, tafel 
Bd. — cf. óya. 

árja (v. pede) harapófogó ; zange; клещъ. Tr. 
and v. 1. ond. 
and gyökérrügy; äuge an der wurzel; почка корневая — 

háncs; rinde Tr. 
aydltes pdnda páleza ; stab; посохъ Tr. •— äydltes (m.) Bd. 
anarg- v. a nor gém Tr. 
anä't talán, vielleicht; a. hu valaki, jemand BM. 12.47. NB. vö. 

határozatlan névmásokat Wied. §. 66. 
ancacok előre; zuvor Km. 15. 
aydém oda lopózik; hinzuschleichen; подкрадываться Tr. 
andern czéloz; zielen Bingwall. 
andaktarém unalmat kelt; überdruss verursachen, belä

stigen Tr. 
andegém elgyengül; schwach werden Tr. 
dndek szükség; noth, mangel Tr. 
and&kds szükséget szenved; noth leiden Tr. 
anűelc(e) házaló; hausirer P. 54. 
anis (r.) anis Bd. 
anek rostély-kapu; gatterthor Gn. 48. kerítés, sövény; zäun, 

Umfriedung P. 57. — anik glied einer kette; разбираемое на 
время про^зба Тг. — cf. t. inejk (?) Tr. innik Radl. 

aner (m.) horog; fischangel M. 43. — ayord Tr. äyger, ánor 
Bd. an ér. 

äyoräs horgászni, angeln M. 43. 
aneraém (t.) feledékeny (lenni); vergesslich sein; elalél; be-

wusstlos werden; безпамятствую; угараю Tr. — anergén úlet 
gerieten in not (? sic) P. 7. — ayert-: korén atjertemeno miután 
félholtra vertek; nachdem er halb todt geschlagen wurde Zag. 62. 

aneser (es.) keskeny, szűk; schmahl, eng Ist. 211. — ayser 
Gn. dyesor Tr. äyeser (m.) M. 73. 

ayeserem összehúzódik, szűkül; zusammenschrumpfen — 
ayeseremd- zusammenziehen Tr. 

anezd (m.) kályhaajtó v. fedő füle; griff der ofenthüre o. ofen-
deckels; ручка у заслонки Tr. 

ayrd (t.) együgyű, oktalan; einfältig, sinnlos Tr. 
ayrält- megfog, ölelj ergreifen, umfassen; обхатывать Tr. 
ayrémsa (m. es.) pók, spinne Tr. ayrmäsä Zol. 
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apér (m.) patak, folyó; bach, fluss Tr. äyer Bd. 
anmás spross, sprössling; отрасль Tr. 

'; anzal etc. v. on$ol, 
anzel: kamaka anzel kályha eleje, tűzhely; herd; шестокъ 

M. 26. 
anzeldds timsó; alaun Tr. 
anßem, ändern v. onßem. 
арапа (t.) kincs; schätz P. 46. 
appá (dort ist) heiss ! (in der kindersprache) Gn. 
apsát kovács; schmied Tr. Bd. äpsät (m.) M. [10. äpsät 

kude kovácsműhely; schmiede M. 67. 
äpsätläs kovácsolni, schmieden M. 67. 
äptän (es. m.) kakas, hahn M. 36. aptän, äptän, atdn Bd. 
aptran- (es.) csudálkozik; erstaunen; megijed; bestürzt wer

den Gn. 0. 50. j . -— aptrál- elerőtlenedik, felindul; von kräften 
kommen, aus der fassung kommen, erregt werden — aptrat-, 
aptert- felizgat; erregen; akadályoz; beschränken; ственатьTr.— 
äptirgem (m.) akadályul lenni; hinderniss sein — äptertem, äpter-
tem (m.) hántására lenni, akadályoz; behindern, beleidigen Bd. — 
összekever; vermengen; мъшать кому нибудь M. 80. 

ar wate (m,) menyecske; junge frau M. 8. 
ar luűo kacsa-féle; eine entenart mit krummem schnabel 

Gn. 47. 
arás körülfog; umfassen — araltás поймать евтю; alle fische 

mit dem zugnetz ausfischen; выбродить Tr. — cf. är-. 
är-: jir ärenet %alam körülvették a várost; sie umzingelten 

die stadt Bd. 
arém, kölcsön kér ; sich geld ausleihen Bd. Tr. — fr. aredem, 

ärem (m.) Bd. 
arem (m.) megdühödni; grimmig, wüthend werden Bd. — 

cf. orem. 
ára (m.) harag, düh; zorn, wuth Bd. 
ará (m.) sor, reihe Bd. 9. 14. — aran in der reihe BMáté 

6. — szám; zahl: tumensawlän ará pis sukémen число учениковъ 
весьма умножалось ВАр. 6. 7. — csoport, sor; häufen, reihe Bd. — 
cf. t. ara köz; Zwischenraum. 

ará test, személy, arcz, kép; körper, person, anilitz Bd. 
ara send (m.) légy; fliege M. 60. 
ará (cs. m.) józan; nüchtern Tr. Zol. — ar, ára Bd. 
aráda hús; fleisch (? sic). — Ossz. a.-yayá tabula carnea 

(cordis) (Bk. 2 ; 3. 3.) Bd. — cf. arda. 
araká (cs. t.) pálinka; branntwein Gn. Tr. 
aralém megőriz, megment; behüten — aralese jumo gott 

(unser) horfc! — araledem, araledelam (fr.) id., aralaldam meg
menekül; gerettet werden (passim). 
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arai- (m.) tökéletesedik ; halad; sich vervollkommnen; fort
schreiten Bd. 

arám pléh ; blech ; жесть Tr. 
aram (t.): a. Has elvész, elpusztul; umkommen Gn. Zag. 58. — 

a. ©Sias elpusztít, megöl; umbringen Gn. — araméi hiába, um-
sonsten P. 14. 

árama égerfaliget; erlenwäldchen Gn. 48. — Ossz. at-jér der 
platz um das weidengebüsch P. 50. — cf. t. ärämä dichtes gesträuch 
Bál. Eadl. 

árama bőség; reichtum G. 60. a. muzet ulo du hast reichtum 
an rebhühnern G. 60. — cf. t. art- sich vermehren Bál. 

aramá szeplő ; Sommersprossen — arawá id.— Ossz. a.-puséye 
sandweide; талышкъ Tr. 

arán sereg, menet; schaar, zug — ménes; pferdeheerde 
Tr. — kkir. arän häufen, heerhaufen, volk, geschlecht Badl. 

arán felnőtt; erwachsen; воспитанный, взрощенный Tr. — 
v. ärän, ären Badl. 

aránoz (m.) vőlegény; bräutigam Tr. — v. ärän, ären Badl. 
•cf. es. ar, arzen Zol. — arayas, äräpäs, aránei (m.) Bd. 

aratá (m. t.) ráma; rahmen Tr. balken M. 40.— v. arata Badl. 
1. arawá v. aramá 3. Tr. 2. arawa (m. t. es.) kocsi; wa

gen M. 32. 
árba, arwá (es. t.) polyva; spreu Tr., Gn. P. 25. — Össz. 

a.-kúdo spreu-kammer Tr. — arwá az üres kalász; die leere ähre; 
arbä (m.) spreu B., ärwä (m.) M. 37. 

arbuz (r.) görög dinnye; Wassermelone Bk. 26. 
aremäs beistand, vertreten (des weges); заступлеше Tr. 
argém fonalat gömbölyít; haspeln; — összebonyolódik; sich 

verwickeln Tr. 
argék (t.) kriechente; чирокъ Tr. 
árok (t.) sovány; mager Bk. 40. száraz; trocken Tr. 
arem pénzkölcsön; gelddarlehen Tr. — aremes pué?n hitelbe 

adok; auf borg leihen Step. 18. aremes natam hitelbe veszek, ich 
nehme auf borg Tr. — v. arom Bd. 

arem-sudo (t.) üröm, wehrmut Tr. — arom-s. Bd. 
areslan (t.) oroszlán; löwe O. 79. j . 
arca (es. t.) láda, skatulya; kiste, Schachtel Bd. Tr. 
ärde v. arda. 
arda ágyék; lende Tr. — ärde (m.) csipö; hüfte M. 5. — 

•cf. erde id. 
árka (t.) hegy, földemelkedés; berg, anhöhe Gn. 46. 58. 
arkálek (est.) nyeregszíj; sattelriemen Tr. 
arlás összekapcsol, egyesít; verknüpfen, vereinigen Tr. 
arlán (es.) patkány; ratte Gn. 36. höresök; hamster Tr. va

kondok ; maulwurf B. — arUhje B. orlaye (s.), ärläya (m.) Zol. 

10 2 9* 



444 SZILASI MÓRICZ. 

arlandarém sebet föltép ; eine wunde aufreissen Tr. 
ärläye (es.) vakond; maulwurf M. 39. — cf. arlan. 
drlu ajtó-, ablak-félfa; thür-, fensterpfosten Tr. 
drluk (m. szöllögerezd, szöllö; Weintraube Tr. Bd. 
arluktds kijózanít; nüchtern machen Tr. 
armán adós ; Schuldner Tr. 
armia (r.) sereg; armee G. 60. 
arna (es. t.) hét; woche — ärna (m.) M. 52. — Ossz. rus-a* 

sonntag, izí-а. donnerstag, kug-a. freitag; — ü-a. масляница, 
fastenwoche Tr. arna geeen sukeo ею gel des freitags G. 55. 

arogd (r. ?) kürt; horn (als blasinstrument) Tr. 
are (t.) józan; nüchtern M. 69. — aru hibátlan; fehlerlos 

Uf. 59. j . 
arsas gyöngysor; perlenband P. 54. arsas serem die perle 

meines schmuckes p. 46. 
arsen (r.) arschin. 
arser dühös, vad; ungestüm, wild Gn. — t. arsar wild 

Eadl. — cf. es. ar-sori Waldteufel, лт,ппй Zol. 
artein (m.) rábíz, rákényszerít; anvertrauen, aufnöthigen 

Bd. Km. 26. 
artás (t.) beleütközik, ingerel; anstossen, necken; задать Tr. 
artdm képesség, tehetség; fähigkeit, talent; способность Tr. 
artamdn (m.) csökönyösség; eigensinn (bei thieren) Tr. 
ártana (t.) rakás, öl; stoss, klafter (holz). Gn. 16. 27. 
arteks : jumon küstöme lec arteksem от este isten parancsától 

eltérőt nem cselekszem; von gottes gebot abweichendes thue ich 
nicht Ocs. 62. — cf. artas. 

arwd v. arba. 
arwer (t.) tárgy; sache Bk. 14. — ärwer vagyon; habe Ocs. 

38. — arwel Zag. 41. arber Ks. 61. 
arwem kölcsönzés; das leihen, borgen Tr. 
arid (m.) sörény; mahne Tr. 
as (nas) (es.): jumen a. gottes kraft: ein engel, der vor dem 

gotte schreitet Gn. 55. 
asdt (t.) 1. jólét, Wohlleben: asátem cetások li das Wohlleben 

ist nicht zu ertragen Pu. 23. — 2/,könnyű; leicht: toskdltos küzäs 
asdt die leiter zu erklimmen ist leicht ibid. 

asela (t.) kitűnő ; trefflich Pu. 36. asolai pojan rendkívül gaz
dag ; ausserordentlich reich ibid. 

asora (azera) kólika; bauchgrimmen (bei pferclen) Gn. 51 . 
aslan: a. kajek oroszlán (sas?); löwe (adler?) Gn. 
aspidnej doska (r.) palatábla ; Schiefertafel Bk. 30. 
ás (t. es.) tápláló, egészséges; (eigentl. nahrung) was zur 

gesundheit gedeiht (von speisen u. getränken) Gn. Pu. 15. — 
11 
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ízes; schmackhaft G. 57. — as Uze egészségedre váljék; zur gesund-
heit gereiche es G. 5. — áslek id. Pu. 15. 

asem (cs. t.) üget; traben Gn. — asaltem id. Gn. — aids 
vorrücken, fortschreiten, gedeihen; уснт/гь Tr. 

am haladás, siker; fortschritt, erfolg — aéán vortheilhaft Tr. 
asaka (t.) tisztátalan ; unrein Ist. 322. rút ; hasslich Tr. 
asaklandar (t.) bepiszkít; verunreinigen Tb. 31. 
asek lópokrócz hárskéregből; pferdedecke (aus bast), bast-

matte Gn. P. 9. 
. asendarém (t.) emlékeztet, figyelmeztet; erinnern, mahnen 

Tr. — äiendäräi (m.) magához tér; wieder zu sich kommen, zur 
besinnung kommen; опомниться M. 80. 

aikáltes (m.) lépés, járás; schritt, gang Tr. 
aiket- (m.) megy, Jép; gehen, schreiten Sm. 5. — v. osked-. 
askeném (t.) buzgólkodni; eifrig sein Tr. 
einem tart, táplál; halten, ernähren Gn. äinai(m.) Km.4.-— 

äsneso (gottes beiname) Bk. 108. — ásnemo érge, üdür pflegesohn, 
pflegetochter; á. wolik hausthiere Tr. 

ailám (t.) kamat, haszon; gewinn, procent Tr. 
aitarái andrücken, unterdrücken; притеснить Tr. 
asteläs v. atselás. 
-at i s ; auch. 
aid, äia (ш.) atya, vater Km. 4. — ati mein vater ibid. — 

ku-a. grossvater; a.-wet Stiefvater Tr. 
atarém v. utarém. 
áte edény: gefäss Gn. 59. ätö (m.) M. 27. •— Ossz. ket-áte 

körbchen Bd. sayar äte. zuckerbeb älter, sanzal ä. salzfass M. 27. 
julose pu-ü ato lampe 1st. 261. áte-sör всякая посуда Tr. 

ater nyúlfogó; hasenfalle Bd. 
atlém 1. v. utlém. — 2. lenyúzni, abhäuten Tr. 
atlamá (t.) vaskapocs a csónakon; eiserne klammer am kahnTr. 
atmá vízmerő lapát, veder; schöpfschaufel, Schöpfeimer (wie 

es die fischer verwenden); черпакъ — t. jatmä Tr. 
atselás nyilalásban szenved; an Seitenstechen leiden Tr. 
atsa jöjjetek; kommt Gn. 27. nos, rajta; wohlan, lasst uns 

Gn. 11. (der plural zu ajda.J 
awá (voc.aiuáj) anya, nőstény; mutter, weibchen — abä (m.) 

Tr. äwä (m.) M. 8. — abaj, abä, ävä, abä, abi Bd. — Ossz. a.-wel 
Stiefmutter Tr. Bd. ward abä[ (m.) id. Tr. kres-a. taufmutter Tr. 
aivá-wel-súdo viola tricolor Tr. — cf. cs. aba t. abä, äbej. 

awalaném (t.) mászik; kriechen; ползать Tr. — cf. kast. 
aula- heranschleichen Badl. 

awap: aj-aj a. ó ja j ; о weh! Gn. 
awarém (m.) v. owarém. 
awdán (cs.) kakas; hahn Tr. 

12 
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aívgém elszegényedik; verarmen ; бъднЪю Tr. — cf. t. aukat 
besitz, vermögen Eadl. 

awel (t.) falu; dorf Gn. — awul Tr. 
awel'aném v. awalaném. 
áwen gabonaszáritó szín; darrscheune Gn. — áwonem körém 

csépelek; dreschen das getreide Tr. — cf. cs. awen; г. овинъ. 
awer- (aber-), awr- bajt, kerget; treiben Gn. üldöz; verfol

gen G. 2 7 . — jer aber- körülkerít; umzingeln 1st. 91. memnam 
aweren nahe uns umzingelten sie Zag. 34. — aiverkal- fr. Gn. 7. 

avore (m.) erő, hatalom; kraft, macbt Tr. Bd. 
awrém legyűr; überwältigen Tr. 
awsát üllő; amboss P. 31. 
aivuém (СР.) meghajt; biegen Tr. — awuném.refl. 
awún riege P. 19. v. awen. 
1. azém (t.) megtelepszik; seinen sitz nehmen (von einer 

krankheit?) — kerden püseseze azen an die spitze eines Schwer
tes gerathend Gn. 50.. 

^.azém(t.m.) bátorodik,fölindul,fölbőszűl; sich muthnehmen, 
in zorn gerathen Bd. toben, lärmen; буйствовать Tr. — azdarém 
fölingerel; reizen Bd. reizen, necken Tr. azdarekalém fr. azdaral-
tém pass. Tr. sulukaska azdaralten bűnre csábíttatván; nachdem 
wir in die sünde verführt werden Km. 54. — cf. t. az-, azdir 
Bál. Eadl. 

azá gyermek; kind — äzä (m.) M. 9. azza Sdr. 4. ajzä Sdru. 
4. — azalek kindheit; a.-päerge knabe Tr. — cf. cs. аса. 

azá dühöngő, forró; rasend, glühend — azazá wuth, raserei 
Tr. — cf. aza teufel, böser geist Badl. 

äzäl (t.) halál; der tod Step. 8. 
äzap (t. cs.) járvány, seuche Gn. 56. betegség; krankheit 

Gn. — szükség ; noth Pu. 23. — quäl, pein Tr. wunder Tr. 
azaplaném beteg; krank sein Gn. kínlódni; leiden Tr. — sich 

wundern Tr. azaplas id. ibid. azaplandar- kínoz, kimerít; quälen, 
peinigen, erschöpfen Ist. 58. Tr. — azaplaktäs in erstaunen ver
setzen Tr. 

azarlás (t.) irigyel, beneiden Tr. 
ázás timsó; alaun Tr. — v. azeltás. 
azer v. azorén. 
azeltás timsó; alaun Tr- — f. t. acu tas. 
azer harapófogó; zange Gn. — ázer Bd. 
azera v. asera. 
azerén halál; der tod Bk. HO. azarén Bd. azren Gn. Tr. — 

cf. cs. esreX; äzräil Badl. a. azrail. 
azle (t.) jós, próféta; seher Gn. 74. 
azler a rák ollója; krebsscheere; клешня Tr. 
azú-pü (t.) agyar; hauzahn Tr. 

13 
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äzr (m.) harapófogó ; zange M. 67. v 

azak maré (m.) özvegy ember; wittwer; a. wate özvegy asz-
szony ; wittwe M. 9. 

azdás (t.) mutat; zeigen Tr. 
a inalt (t.) csábíttatik, verführt werden, sulukaska in sünde 

Ks. 39. — aznektar- cans. Tr. — aágendar-, aSgenekt id. Tb. 
247. — aígenemás kisértés; Versuchung Tb. 219. — azgendarém 
мучаю, изнаряю; quälen, erschöpfen Tr. — cf. azem. 

B . 

hajar (r.) úr, fejedelem; herr, fürst Ocs. 97. bajarin id. 
Ist. 138. 

-bal(?) : olemhal lócza; bank Gn. Bd. 
barabansik (r.) dobos; tambur Gn. 79. 
basná (r.) torony, síremlék; türm, grabstein Bd. 
baiüs gyalom ; fischernetz Ist. 229. — cf. waws. 
bazár (r.) vásár; markt Bd. 
bel oldal; seite : purla belenzo an seiner rechten seite Ist. 284. 

kece kas belesko kaen a nap este felé ment; der tag neigte gegen 
abend Ist. 295 ; ske belskogo a maga részére; für sich Ist. 118. — 
Postp. belén vele, mit, Máté 19. 10. Tb. 53. Ist. 41. — tudo pört 
belen mien tüknen ulut stiessen an dieses haus Ist. 212. moj belenem 
it tiikalto ne nyúlj hozzám — beik в hozzá, felé; zu, auf (mit асе.) 
Ist. 4. 275. — belse róla; von Ist. 235. — kas beles este felé; gegen 
abend Ist. 288. — belen-kajat lehullanak; sie fallen hinunter Ist. 
260. — cf. wel- ; t. belän. 

beregas (r.) őrizni; hüten Nyk. 3 : 150. 
bjes (r.) ördög; teufel BM. 16. 17. 
b&smela (áldás; segenspruch bei den tataren aus beznen alia 

zusammengesetzt) G. 61. besmella Bk. 60. — pesm öltest ile bár 
áldanák meg; mögen sie segnen G. 61. 

bladka (r.) parázna; ehebrecher Bd. 
blagodat (r.) malaszt; göttliche gnade Bd. 
blagoslovajem (r. m.) megáld; segnen Bd, 
blagoslovenjá (r.) áldás; segen Bd. 
bokten mellett; bei: tej boktenét sogoso a melletted álló; der 

neben dir stehende Tb. 78. — cf. wokten. 
bugel, bug(e)l nachahmung des lautes, den ein ertrinkender: 

verursacht oder erzeugt Gn. 
bukva (r.) betű ; buchstabe Bk. 32. 
buntovajem (r.) zenebonát csinál; tumult anstiften Bd.. 
butta (r.) mintha; als ob Bd. 

14 
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С, с. 
cacém (m.) megpróbál, megvizsgál: erproben, untersuchen — 

cacektém vizsgálatot rendez; eine Untersuchung anordnen Bd. Tr. 
cacemas (m.) szorgalom, fleiss M. 69. 
cadamaktás ropog, roppan; krachen, bersten Tr. 
cadaraltás v. cadamaktás. 
cagém (m.) tanúskodni vlki ellen; gegen jemanden zeugen, 

überführen Bd. Tr. 
cagaém vitatkozik; mit einander streiten Tr. 
cagaltás hákog; sich räuspern Tr. 
cägän (m.) sás; riedgras M. 21. cäg'in nád; röhr Tr. 
cagrémse májkő, leberstein; печеночный камень Tr. 
éaj talán; vielleicht Nyk. 3 : 134. (777.) 
caj-sudo thymian, quendel; ботородская трава Tr. 
cajá (t.) fürge, ügyes; flink, gewandt Tr. Tb. 50. finom orra 

van, éber (kutya); mit feinem geruch versehen, wachsam (von hun-
den); чуткш Tr. 

éak (t.) alig, kaum Step. 22. 
cakem (es.) hátrál, visszavonul; sich zurückziehen Gn. — 

seneke caken mien rücklings gehen Ocs. 12. — caknem id. Gn. 
caknem hátrál; csökönyösödik; sich zurückziehen, störrig sein Ist. 
16. Bd. — caktarém zurückstossen G. 50. zurücktreiben Bd. — aus 
der fassung bringen, verwirren Pn. 43. 

caká szűk; eng Tr. 
cakemdás összeszorít; zusammendrängen, beschränken, be

engen ; стЬснять — caklanás refl. Tr. 
cakén szerencsétlenség, szerencsétlen sors; unglück, unglück

liches los Tr. 
cäken (est. m.) tengeröböl; meerbusen Bd. 
caklém megért; begreifen, verstehen — megjelel, megjegyez; 

merken, bemerken, wahrnehmen; замечать — caklandarás meg
magyaráz ; erklären — cakloktás, caklektarás id. Tr. 

caklemás titok; geheimniss; таинство Tr. 
cakmá (t.) tűzkő; feuerstein Tr. 
cal (t.) ősz, szürke; grau Bd. cal Gn. cale Tr. 
calás őszül; grau werden Tr. 
calak tüzes (lóról); feurig, flink Gn. 59. 
calemam őszül, grau werden — calmedem fr. Bd. 
calge gyors; flink Tr. 
calgo&am (t.) kiabál, sikít; (ohne Ursache) schreien, keifen Gn. 
calká kék; blau. 
calkaném kékül; blau werden — calkandarém kékít; blau 

färben Tr. 
calko (t. m.) toll; feder Bd. 
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camá (m.) csikó, füllen M. 33. Tr. — camá id. Tr. — Ossz. 
•camá-sudo Sauerampfer — camá bic коневникъ (трава) Tr. 

camaném sajnál; bedauern, mitleid haben: meim camano 
п о ж а л и меня Bk, 22. Ist. 14 . Ocs. 11. — megkímél; verscho
nen Ocs. 16. 1st. 11. — ápol; pflegen: abaéo azaíem Bk. 48. — 
kegyelmez; erbarmen: póro-pijalán ídutpóro kumulán-sámec: núno 
skeát camáneme lit glücklich sind die barmherzigen, derm auch 
ihrer wird man sich erbarmen Bk. 82.— camanem bemitleiden, 
erbarmen, schonen, bewahren Gn. — camanem nem mer, átall, 
megköti magát; zögern, halstarrig sein Bd. 

cay (es. t.) harang, glocke Bd. Tr. — cay Gn. 47. — cay (m.) 
Bd. — can Tr. — Ossz. cankarem (cay-kerem) läuten — cay-siam 
(m.) id. Bd. 

cayás felemel; aufheben; поднимать Tr. 
cáya (est.) holló, rabé Bd. — csóka; dohle Tr. Gn. — éaya 

On. cayä (m.) M. 41. cäyä, cäyä Weske 23. caya (m.) Bd. (cayá, 
^ayá Tr.) dohle, галка. 

cancorgém elgyengül, kimerül; schwach werden, sich er
schöpfen Tr. 

candás kefe; bürste; щетка Tr. 
cayer hang, ropogás, recsegés; laut, schall, krachen, kni

stern Tr. 
canfas fejszeforgács ; axtspähne Bd. 
cap (es.) hír, híresség ; gerücht, rühm — dicséret; lob: jumo-

lan capem istoee istennek dicséretet tegyen Bk. 50. — kugu cap 
dicsőség; rühm Bk. 64. — kécan cápse a nap fénye; glänz der 
sonne Tb. 195. — cap Gn. 

capan süäs gallér; kragen (eig. halstuch); воротникъ M. 
16. — cf. t. capan sommerkaftan. 

caplaném Ыгеззе válik; berühmt werden Bd. — caplandarém 
caus. Bd. Tr. Bk. 51. 

cáptaya gém; reiher; цапля — cf. carlan, carlaya. 
cáple híres; berühmt Bd. Tr. — capla szép, dicső; schön, 

ruhmreich Bk. 120. capla lias joratomaso ruhmsucht Bk. 106. 
caplo Ist. 31. — cáple mannhaft, tapfer Tr. 

car véknya; die weichen Bd. membrana, dünnes plättchen; 
перепонка, плена Tr. — card Tr. 

carem, carem (es.) tartóztat, akadályoz, eltilt; aufhalten, hin
dern, verbieten Gn. Bd. — carem, carem (m.) Bd.; card (sing. 3. 
sz. m.) er verbietet Km. 81. — edrse (m.) tartózkodó, mértékletes; 
enthaltsam, massig M. 69. — carnem stehen bleiben, aufhören Gn. 
carnem megszűnni; aufhören Bd. — carnedem fr. Bd; — carekt 
caus. kieszközli, hogy megszüntessék; erwirken, dass etwas einge
stellt wird: jumon cerkem istas carekten ulut sie erwirkten, dass 
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der bau des tempels gottes eingestellt (verboten) wurde Ist. 172; 
carnektém id. Tr. — caraltds verbieten Tr. 

caredé (m.) unverboten Tr. carnededb szüntelenül; unaufhör
lich Tb. 185. carnadedk id. Bk. 57. carnadegece id. Bd. 

cara (es.) meztelen, nackt Gn. 31. kopasz; kahl Gn. — card 
id. Bd. Tr. nacktheit Ist. 6. Ocs. 5. tisztás az erdőben; waldwiese 
Bd. — card (m.) M. 35. cärä wujan kahlköpfig M. 73. — cerä, 
cara (m.) card (m.) Bd. — Ossz. сага-дек (m.) (kopasz madár) 
bőregér; fle derm aus Tr. 

card (es.) szolga; diener Tr. 
carák (cs.) támaszték; stütze — carák Tr. 
caraklém megtámaszt, stützen P. 6. caraklaltás pass. Tr. — 

с Lira kids Tr. 
cargás (m.) hasit; spalten; cargal'tás hasad; sich spalten Tr. 
cargd-JLikán rekedt; heiser Tr. 
cargaltarás elbocsát, elküld; entlassen, versenden; отпу

стить Tr. 
carka (r.) pálinkás pohár; Schnapsglas Gn. — carka Bd. 
carkém hasábfa; holzscheit Tr. 
carlayge (cs.) gólya; storch P. 56. carldn, carldye, carldye 

(m.) carldye (m.) M. 41. gém; reiher; цапля Tr. — cdrlan sirály; 
möve Bd. 

carman meggyőző, sürgős; überzeugend, triftig, dringend; 
убйдителный Tr. 

carsa (est.) négyszögletes sátor; zeit im viereck Gn. 67. — 
carsó (m.) id. Bd. — carsdn Vorhang; занавеска, carsdn (m.) id.,. 
car so (m.) schirmdach über den treppen; зонтъ Tr. 

car id v. car Tr. 
carse gyors, fürge; flink, rasch Gn. 
carskoj (r.) császári; kaiserlich Bd. 
carstvo (r.) uralkodás, birodalom; regierung, reich Bd. 
cartém szokás, csökönyösség; sitté, eigensinn Tr. 
cartké nach dem strich (einen balken behauen); по чертъ\ 

(обтесывать) Tr. 
cas (r.) óra; stunde Gn. — cas, cas (m.) Bd. Tr. 
cas (cs. m.) azonnal; sogleich M. 117. cdsok Sm. 5. 
cas, cas (r.) szerencse, boldogság; glück Tr. — cdsan (m.) 

boldog; glücklich; cdsan agl boldogtalan; unglücklich M. 78. 
casdnik (r.) kápolna; kapelle Tr. 
caska nyír; birke Gn. 34. 
caskar nyíres; birkenhain Gn. 42. dickicht 0. 33. 
casmd palánk; pfahlzaun; частоколъ. 
cat kemény, erős; hart, stark, fest, Bd. Tr. cat (m.) Tr. 
edtkede (m.) kemény, merő; hart, fest M. 71. cdtkada (m.) 
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Bd. — cátkada Bd. — catkata rossz, kegyetlen; schlimm, grausam 
Gn. — catkodan sehr stark, neissig (adv.) Tr. 

catkedemdém (m.) megerősít; stärken Tr. catkedemdem Bd. 
catket (hangutánzó) чаршнеиФъ Tr. 
cawatár (t. m.) fakó ló; falbes pferd Tr. 
ca£ seitenstrick zwischen der axe und der deichselstange, 

тяжъ Gn. 
caza-gut, c.-guc eine art wilder rettig; дикая редька Tr. 
cazgatáüáe, friss, velős, magvas; saftig, frisch, markig, kernig; 

ядреный. 
caégataemam (m.) megerősödik; stark, kräftig werden Tr. 
cazgozés kaparja a torkomat a sok nyálka; es beisst, kratzt 

mir die kehle der zu viele saft; отъ ядрености въ горл* деретъ, 
ломитъ, саднитъ Тг. 

cebér v. cewér. 
ceberlaném v. ceuergales. 
cebestalam csíp; kneifen, zwicken Bd. — cf. es. eibit-. 
ceéén (r.) felcziczomazott; geputzt, geschmückt; stutzer; kel

lemes külsejű; von angenehmen äusseren Tr. 
cecke wondo ? Gn. 

. ceget (es.) sajt; käse Bd. 
cekem (est.) betesz, beledug; hineinstecken, hineinlegen —• 

cekedem fr. Bd. 
ceklek v. celt Bd. 
ceké oldalnyilalás; Seitenstechen — cekste tolaSem ich habe 

Seitenstechen: ceké euces ich fühle Seitenstechen Bd. 
celá mind, egész; alle, ganz; — celá, celák egészen, minde

nütt ; ganz (adv.), überall; celá, с. kódom mindig; immer; celáze 
egészben, egyáltalában; im allgemeinen — eile, c&lii (m.) B d . — 
cf. г. пЪлый. 

cdlan (r.) kamara; kammer M. 31. 
cdlka lapa (m. es.) kapeza; socken M. 15. 
celkotvej (täyä) (r.) ezüst rubel; silberrubel M. 55. celkowoj 

G. 66. 
celt, celtók tisztán, merőben; gänzlich, völlig, durchaus; — 

colt id; celt, celtók (m.) id. •— celt mos mosd ki jól; wasche es gut 
aus; — cf. celá. 

сет (r.) mint, mintsem; als, mehr als Bd. 
cemrá (r.) nyavalyatörés, ájulás; fallsucht, ohnmacht; cemerd 

(m.) Tr. 
cena (r. m.) becs; werth Bd. 
cenem (r. m.) becsülni; schätzen Bd. 
cdnemdäs (m.) előmozdít; beschleunigen, befördern ; уско

рить M. 90. 
cengesen ( = suiveskeden) vitatkozva; disputierend Zag. 33. 
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cer (es. t.) betegség; krankheit Tr. cer Bd. cer, cer Gn. cer 
(m.) Bd. 

cer (cs. t.) serény, fürge, gyors; emsig, flink, schnell — cerä 
(m.) Bd. — cer Tr. 

cerä v. card — cera jola kaja mezítláb megy; barfuss gehen Bd. 
cerä (t.) fáklya; kienspan, fackel Bd. cirä, cerá Tr. 
ceralek fáklyának való fa; kienspanholz P. 48. 
cerayam meztelenné lenni; nackt werden; cer ay dam meztele

nít ; nackt machen Bd. 
еэг v. cer Tr. 
cdreän (m.) vörös; roth M. 48. cf. ceriän Bd. 
cdreandar'em (m.) ékesít; schmücken Bd. 
cered (r.) sor, rend; reihenfolge, reihe, Ordnung Bingw. cerét 

Tr. ceréd (m.) BL. 1.5. 
cerí (t.) arcz pirossága, jó szín; röthe der wangen, gute ge-

sichtsfarbe; еэге arcz, külső szín; geeicht, aussehen Bd. — ceriän 
piros arczú, jó színben levő ; der ein rothes gesiebt hat, vom guten 
aussehen ist; еэгеап (m.) id. — cerideme halvány, rossz színben 
levő; blass, von schlechtem aussehen Bd. 

cerilanem jó színt kap; ein gutes aussehen bekommen Bd. 
cérke (r.) templom; kirche Tr. Bd. cerke Gn. cerkwa 1st. 76. 

cerka (m.) Bd. 
brlém ügyessé, gyorssá lenni; üdül, javul az egészsége; 

flink, gewandt werden, sich erholen — сэН'ет mustrál; mustern; 
муштровать Tr. 

cerlaném megbetegszik, krank werden Ist. 50. cerlaném Ocs. 
36. cerlanaldam fr. Bd. — cerlandai- beteggé tesz ; krank machen 
Ist. 6. Ocs. 5. — cerlaném (m.) etc. 

cerle beteg; krank Ocs. 93. cerle, cerla Ist. 110. Uf. 94. 
cerlek (t.) kalitka; käfig Tr. 
cernila (r.) tinte M. 14. 
cerpet (r.) negyed font; Viertelpfund M. 54. 
des (cet) (r.) tisztelet; ehre Ocs. 30. ces Gn. cest! Bd. 
ceslém megajándékozni, jól ellátni; beschenken, bewirten, 

угощать Tr. ceslén koltás id. Ocs. 63. Krest. 11. 
cesle szép, tisztességes, becsületes; schön, ehrlich; cesle (m.) 

id. Tr. 
cetem (cs. t.) tűr, szenved ; dulden, leiden — cetedem fr. Bd. 
cetlek (t.) bienenzelle Pu. 35. kalitka; kaiig Tr. 
cewem csepeg; tröpfeln; — cewedem fr. ceivuktem caus. 

cewaldem cseppen (mom.) cewalduktem caus. Bd. 
cewáldes csepp; tropfen Bd. 
cewér (es.) szép, csinos, egészséges; schön, hübsch, gesund 

Tr. eher Bd. cewer Gn. 48. ceicer (m.) M. 76. boldog; glücklich Bd. 
eebér (m.) Tr. eiber Bd. 
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ceívergales ékesíti magát; sich schmücken P. 50. — ceberlä-
ném (m.) szépül; schön werden Bd. sich schmücken Tr. ceberlän-
darém csinosít; schmücken Tr. Bd. 

cdwesteläs csíp; picken M. 36. 
cezék (r.) fecske; schwalbe Tr. hirundo apus Bd. 
ciem (cijem) felöltözik; sich anziehen Bd. Gn. ciedem fr. 

Bd. — ciktem öltöztet; ankleiden; ciktedem fr. Bd. — neuem cikta 
tort ünnepel; leichenschmaus (eig. die vierzig d. h. den vierzigsten 
tag) feiern G. 16. 

cia szín, festék; färbe P. 24. Gn. cid Tr. 
cialdedem (fr.) csikland; kitzeln Bd. 
ciältem (m.) fest; färben Tr. cialdem id. Bd. M. 91. ciältese 

(m.) karmazsinfestö; Schönfärber; красильщикъ M. 10. 
cibe (es.) tyúk; huhn. cibe (m.) —Ossz. cibe-kután szömölcs; 

warze; бородавка Tr. 
cibiltás (m.) befejez; beendigen — cibil'gás refl. Tr. 
cibistás (m.) csíp, tép, szakít; kneipen, pflücken, rupfen; 

щипать; — szippant; eine priese nehmen — cibistalás pass. Tr. — 
ef. cebestalam. 

eibistes (m.) szippantás; priese (tabak) Tr. 
eibitän (m.) kis fogó; kleine zange Tr. 
cichn megtölt; füllen Tr. — cictememe äräkä äte (m.) nem 

egészen teli boros korsó; nicht voll gefüllter weinkrug Sm. 11. 
cici (es.) aranyér, rákfene; hämorrhoiden, krebsgeschwür Tr. 
cigäk (m.) fecske; schwalbe Tr. 
cigaldem csikland; kitzeln — cialdedem fr. Bd. —cigeltás 

(m.) id, — cigkeltos csiklandozás; das kitzeln Tr. 
ciget kalapács; hammer Tr. 
eide kevéssé; wenig (adv.) — cidrák kodam (m.) késik; sich 

verspäten Bd. 
cidemdém kicsinyít, kevesbít, levon; vermindern, abnehmen, 

abziehen (vom gehalt); убавлять; cidemaltám megkevesbedik; 
sich vermindern, abnehmen; vermindert werden Tr. 

eidaräs миловать (? sic) Tr. 
óik (t.) határ, csík, szél; grenze, strich, linie Tr. 
eikem (m.) v. cekem Bd. 
cikedás horogba harap; an die angel beissen Tr. 
cikmák (es.) kerítésdúcz; zaunpfeiler Tr. 
eiks oldalnyilalás; Seitenstechen Tr. — cf. ceks. 
ciktem v. cüktem. 
ciktalas vlkire haragszik; zürnen grollen jemandem ; it ciktál 

rossz néven ne vedd; nimm es nicht übel; не прогневайся Tr. 
eilä (m. r.) mind; alles M. 12. eile Bd. 
cin (r.) hivatal, amt Bd. — ein rang Gn. — евпап: c. jey 

tisztviselő; beamter Gn. cinovnik (r.) id. Bd. 
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cin (m.) hangosan ; laut (adv.); громко Tr. 
cina vízkereszt ünnepe;' fest der drei heiligen könige Tr. 
ciyada józan, éberlelkű; nüchtern, gesunden geistes Bd. 
ciyalam megszúrni (fullánkkal); stechen (mit stäche!) Bd. 
cinkidemdás (m.) kinyújt; ausstrecken; протягивать Tr. 
cingi gyöngyház, perlenmutter Gn. 51. ziermünze Gn. — 

Össz. c.-vol perlenmuschel G. 59. cinjo-padrás ziermünze P. 26. 
cingo-suldran ezüst szárnyú; mit silbernen flügeln Pu. 34. cinße-
kaik zobel Tr. 

ciptalmas veszekedés; zwist, Zänkerei Bd. — cf. cebestala m 
cirä (t.) fáklya; fackel Tr. 
cire (m.) arcz; geeicht Bd. 
cirkä (r.) kriechente; чирокъ M. 40. 
eiste harkály; specht Bd. 
citem (est.) tűr, szenved; leiden, erdulden Bk.41.Ist. 9.eitern 

{m.) Bd. — cf. cetem, cetem. 
éitesdilek türelem ; geduld Bk. 68. 
citrus (est.) reszket, zittern Tb. 25. — citrem (m.) Km. 47. id. 

citrál- (m.) megretten; erschrecken; citrält- megrendül; erbeben 
Bd. citerse ceran jen hideglelős ember; jemand der fieber hat. Zag. 
66. — cf. ceterem. 

éíée (cs.) csecs; zitze Gn. 32. cíze^ cíza (m.) Bd. cíze Tr. 
cizim kocso iksebo csecsszopó; säugling 1st. 254. 

eizäks ferdén nőtt fa, görbület; krumm gewachsener bäum, 
krümmung; рогулька; — szoptató cső csecsemőknek; saugrohr 
für kinder, дътская соска Tr. Bd. 

• áZgiZas (m.) sistereg, zúg, búg; zischen, brausen; шииъть Tr. 
евсак temen — tele telt; füllte sich voll Máté 14. 20. eieak 

id. 15. 37. еёс-ак, еёс (m.) id. Tr. 
cGckás пестовать ребёнка (?) Tr. 
ceckaltás meghibbant, kificzamít; verrenken, verstauchen Tr. 
coder, coder v. seder, soder G. 
cegás (cs.) fecske; schwalbe; ласточка Tr. 
седе, седо (hangutánzó) nachahmung des lautes der elster Gn. 
cegoltem csikland; kitzeln Gn., cégéltem id. Tr. 
cegemand- csipog (a madár fiókja); zwitschern; пищитъ 

(птенчикъ) Tr. 
cégen (cs.) csökönyösség (állatoknál); eigensinn beithieren; 

норовъ у животныхъ Tr. 
cegenlém csökönyös (lenni), ellenkezik, nem engedelmeske

dik ; eigensinnig sein, wiederstreben, sich widersetzen Tr. 
cégérdek (hangutánzó) nachahmung des lautes der elster und 

der krähe Gn. 23. 
céget (cs.) sajt; käse; — (kalapács ; hammer) Tr. 
сок (hangutánzó) nachahmung des lautes der meise Gn. 23. 
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cekém (est.) bedug, beletesz; einstecken Gn. Tr. cekém id. 
On. 28. — cokal- bemárt; eintauchen Es. 18. cekäl- (m.) id. Km. 
25. cokal- behoz vlhová; bringen ceter loygosko in den wald G. 64. 
kuguzaske ceken királyija tette; er hat ihn zum könig gemacht Ocs. 
81. — cf. cekém. 

cekás (m.) elveszt, elveszteget; verlieren, vergäuden; терять, 
тратить Tr. 

секта rács; gitter Gn. 17. — cf. cikmak. 
cekmal- rácsot csinál; ein gitter machen G. 17. 
coknem felszáll; hinaufsteigen: jameiko ceknalée siys, égbe 

felszálló füst; gegen den himmel steigender rauch Gn. 68. coknem; 
wiit-óyge kuzé ceknén iingéi wie die welle anprallend niedersinkt 
P. 32. — cf. cekem. 

coktalmas viszály, verekedés; zank, streit Gn. 
celá mind, egész, egészen; alle, ganz; gänzlich Bk. 45. сэ1а 

Gn. cola, eile (m.) Bd. celä (m.) Tr., eilä (m.) M. 96. — celá türlü 
mindenféle; allerlei Bk. 74. — colagé valamennyi; alle insgesammt 
Tr. colägeok id. Km. 62. colaak id. Es. 45. — colan mindnyájan 
Ist. 304. colanat id. Ist. 303. celästän id. Km. 21. — colalan telje-
fen; völlig, durchaus Bk. 36. — cf. celá. 

colder- zörög (a kocsi); (der wagen) rasselt Pu. 38. 
celge£- fénylik; glänzen P. 7. colguiam B. — colgose glänzend, 

schimmernd Tr. 
colok duda; dudelsackspfeife Tr. 
c'elom (est.) pipa; pfeife (zum rauchen) Pu. 28. 
celmá (t.) posztónadrág; tuchhosen Tr. 
colnenak valóban; wahrlich Zag. 19. — cf. celá. 
cett (цыльт) mindnyájan, minden; alle, alles BJ. 7. 53. BM. 

26. 1. celtia, cettokza id. W. §.89; celt id. Gn. — adv. teljesen; 
völlig, gänzlich : celt ivüddemo wer gänzlich wasserloser ort Uf. 64. 
telt ulán (m.) tökéletes ; vollkommen (von gott); celt kelesén (m.) 
er hat seine rede beendigt Bd. celat id. ibid. 49. celtak id. Ist. 18. 
t'oltók (m.) id. Bd. — celtók (m.) valamennyi; alle insgesammt 
BM. 5. 18. celtak id. Gn. — cf. celt. 

celt (es. salt) hirtelen, rögtön; plötzlich; вдругъ Tr. 
celwer láncz ; kette Ocs. 67. celwer id. Gn. 17. — cf. t. celber, 

•cilbir. 
cemém kinyújt; ausdehnen (z. b. leder) Gn. 
cemaltem fittyet hány; pöczköl; (mit dem finger) knippsen, 

schnellen •— cemaltelam, -teűem fr. Gn. 
cen (est.) valódi, igaz; wahr, echt Gn. 70. (wahrheit Gn.) — 

<'en id. Tr. cenak id. Gn. cenak igazi, valódi, igazán; wahrhaft, 
wirklich (adi. u. adv.) Bk. 88. bizonyosan; gewiss Ist. 19. cenók 
{m.) úgy van, igenis ; so ist es, jawohl Bd. — cen estese (-pasam) 
gyorsan, ügyesen dolgozó; gewandt, flink (arbeitend) M. 72. cenak 
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waske nagyon gyorsan; sehr schnell Ist. 40. — cenlan luktes meg
bizonyít ; beweisen 1st. 43. 

cenäläs (m.) szúr (a méh); stechen (die biene) M. 62. . 
cendarlem fest; malen Gn. 65. 
cep-cep hangutánzó, a csepegés hangja; laut des tröpfeln 

Tr. — сер ceweldém gyorsan megöntözöm (ill. öntözve öntözöm); 
schnell begiessen P. 27. 

ceptá (est.) teletömött zsák; vollgestopfter sack; dupla gyé
kény ; doppelmatte, matte, bastdecke Tr. 

cer szorgos, dolgos, gyors kezű; emsig, arbeitsam, flink Tr. 
cerá bátor, éber; muthig, wachsam Tr. 
cerá (t.) fáklyának használt fahasáb; kienspanholz P. 26. 

cera fáklya; kienspan Gn. 35. — cerá,- cerá (m.) id. Tr. 
ceralandarás v. ceremdds (c&remäs). 
cercek (t. cejersek) szarka; staar; скворецъ Tr. 
cercek (m.) katicza-bogár, isten tehénkéje (?); травяная ко

былка Tr. libelle; стрекоза M. 60. 
ceremäs (m.) neki bátorodik; muth fassen — ceremdás báto

rí t ; ermuthigen-T-r. 
cergentes v. cercek. 
cerek (t.) negyed; viertel Tr. 
cerkiém csipog; zwitschern Tr. — cf. г. чирикать. 
cerkem pajgelde ? G. 48. 
ctrknás felfú, tele fú; aufblasen, vollblasen; надувать. 
cersenás megerősödik; stärker werden; felfúvódik, megdagad; 

anschwellen; усиливаться, надуваться Tr. 
свёпек erdő sürüje; dickicht im walde; чаща Tr. 
cest mind; alle Gn. 75. — adv. cen jumom cest palete a ki 

az igaz istent egyátalán nem ismeri; der den wahren gott über
haupt nicht kennt Ocs. 13. cestpuderekten keskekten egészen lerom
boltatta; Hess es gänzlich zerstören Ocs. 117. 

cetem (est.) tűr; dulden Gn. 51. kitart; ausharren Pu. 23. — 
cőtás (m.) Tr. cetese (m.) türelmes; geduldig M. 69. 

cetoman kitartó; ausdauernd Ist. 28. 
ceter (t.) sűrű erdő; waldesdickicht Gn. 64. 
ceterém (est.) reszket; zittern Gn. ceterem P. cetrém Tr. — 

ceternem : mdlande ceterna a föld megrendül; die erde bebt Gn. 
04. — cotraltám megrezzen; vor furcht zusammenfahren Tr. 
cetraltar- megrendit;. erbeben machen Tb. 24. cetrektém id. Tr. — 
cetrém, cotraltám, cc'írektás (m.) Tr. 

cetértes (m.) földrengés; erdbeben Bd. 
cetán (t.) palánk; pfahlzaun Tr. 
cetkedön: cerkeskö cetktdön kästen a templomba mindig 

(kitartóan) járt; in die kirche ging erimmer (ausdauernd) Sm. 12. — 
cf. cotkodo. 
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ев wem, csepeg; tröpfeln — cewaltarém id. cseppenként önt; 
tröpfelnd giessen Tr. cewolűém megöntöz; begiessen P. 3. cewelt-
fürdik ; baden Uf. 94. — cf. cewem ; cs. sewa wasser. 

c&iväläs fittyei hány; Schnippchen schlagen; ударить щел-
чкомъ Tr. 

cewáltes csepp; tropfen Tr. 
cewe (t.) tyúk; benne Gn. cewe P. 48. cewa Bk. 18. c'owe Bd. 

cibe Zol. (v. ce%) Tr. cewe (m.) M. 36. cibe Tr. — Ossz. cewe-sele 
tyúkhús; hühnerfleisch P. 48. cewe-ige Tr. cöw-ige Bd. csibe, 
csirke; hühnehen; neméé cöwe pulyka; indianhuhn Bd. c.-sen^a 
tagsichtigkeit, nachtdämmerungsblindheit; куриная слЗшота Tr. 

сё'гоёк fitty; Schnippchen; щелчок. 
cewestém, cewestalám Tr. cewestalám (cs.) csíp; kneifen Gn. 

Tr. leszakít, letép; herabreissen P. 46. lezerek c. szétzúz; zerquet
schen P. 46. — cibestas Zol. (v. cibit'-.J 

cewestes szippanat (csipet); priese; щепоть Tr. 
cewetan piócza, harapófogó; blutegel, kneipzange Gn. — 

cewetán blutegel, Schnecke; пиявка, улита Tr. — Ossz. c.-kudo 
csiga héja; schneckenschale; olác. ló-bőgöly Tr. 

cewezík barázdabillegető; bachstelze; трясотузка Tr. 
cöéém csettent; schnalzen; щелкать Bd. 
cocám etc. v. sacam, socam. 
cocmás születés, szülőhely; geburt, geburtsort Tr. 
со сто awaj szülő anyám; meine mutter (die mich geboren 

hat) Bd. 
coemo hétfő; montag; saßma, saema (m.) id. Bd. 
colira durva, vastag, nagy; grob, dick, gross (von graupen, 

bäumen, menschen). 
códrá erdő; wald P. 3. coderá Bd. codra id. Bk. 20. fenyves 

erdő; fichtenwald Tr. 
cogás (t.) tolvajt bevádol; einen dieb anklagen; доказать 

вора; vlmi bűnt felfedezni; ein verbrechen entdecken Tr. — cogás 
(m.) — cf. cagém. 

cogomás föladás; denunciation Tr. 
cogot (t.) kalapács; hammer Tr. 
cögön öntött vas; gusseisen Tr. — cf. г. чугунъ t. cujin 

v. c'ójen. 
cojd (cs.) ügyes; gewandt P. 7. ármányos; listig Tr. cojá (m.) 

ibid. — cf. cajá (sója ?) 
coján titkosan; heimlich (adv.) Tr. — cf. cojá. 

. cqjen-polát (t.) vasház; eisernes haus Pu. 28. 
сок (t.) sallang; trodel, franse Gn. 78. 
GENETZ ABVID gyűjtésének felhasználásával szerkesztette 

SZILASI MÓRICZ. 
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Ismertetések és bírálatok. 

A szóképzéstan feladatai. 

He?mami Paul: Über die Aufgaben der Wortbildungdelire. (Sitzungsberichte 
der philos.-philol. und der histor. Classe der k. bayer. Akad. d. Wiss. 
1896. Heft IV, 692—713.). Különnyomat: München, 1897. 

PAUL e fontos értekezésében, mint régebbi munkáiban is, a jelentés
tani szempontnak a lehető legteljesebb mértékben való érvényesülését 
kivánja s a nyelvi alakok functiójának egész részletes meghatározását, a 
legfinomabb árnyalatoknak jellemzését, a jelentéskörök határainak meg
állapítását sürgeti. A szóképzéstan eddig az a része a nyelvtannak, a mely
ben a fogalmi oldalt leginkább elhanyagolták az alaki mellett. A ragozás 
tanának e tekintetben sokkal jobb a helyzete, mert bár rendszerint az is 
csak a különféle alakok egybeállítására és rendszeres csoportosítása szo
rítkozik, de azért ez alakok jelentésének és használatmódjának részletes 
megállapítása sem marad el, —megszokott az történni a mondattanban 
a hol külön szó van az egyes esetek, a genitivus, a dativus stb., a módok 
(pl. a conjunctivus) használatáról. Sőt magában a flexió tanában is a 
functio szempontjából rendezzük el az alakokat: pl. a genitivus kategó
riájába különböző alakú ragokkal képzett formákat sorolunk, azért, mert 
ugyanaz a functiójuk. A nyelvtanok a szóképzés tanát párhuzamba szok
ták tenni a ragozástannal, némelyek együvé is foglalják a két részt (pl. 
alaktan czímen; BKUGIVLVNN meg épen szóképzéstan néven tárgyalja mind 
a tőképzés, mind a ragozás tanát), míg azonban a ragozástan megkapja 
a maga jelentéstani kiegészítését a syntaxisban (illetőleg ennek egy sza
kaszában), addig a szóképzéstan az ily kiegészítés nélkül szűkölködik. 
A nyelvtannak egy hézaga ez, a mely betöltésre szorul. E hiányt azonban 
•— PAUL szerint — nem úgy kell pótolni, hogy i t t is egy külön szakasz
ról gondoskodunk, a mely a szóképzéstanra vonatkozó jeleutéstani kér
déseket tárgyalja: itt egybe kell olvasztani az alakoknak és a jelentések
nek tárgyalását. Az elrendezésnek két módja lehetséges : kiindulhatunk 
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«. morphologiai szempontból, hangtestük szerint csoportosítjuk a külön
böző képzésmódokat és mindegyiknél megállapítjuk, mi minden functiója 
van, egymás után milyenekre tett szert s miket veszített el, —vagy pedig 
magukból a különféle functiókból indulunk ki s mindegyiknél megvizs
gáljuk, hogy milyen hangalakok szolgálnak kifejezésükre, s hogy ezek 
egymás után hogyan keletkeztek, hogyaD enyésznek el. A nyelvészeti 
irodalomban vannak már példák a második, helyesebb elrendezésmódra 
is. E második szempont szerint való csoportosításra főleg annak a föl
ismerése adott alkalmat, hogy egyjelentésfí alakok egymás mellett való 
megvolta, concurrentiája nagyon fontos tényező a történeti fejlődésben, 
s hogy új alakulatok vagy új functiók fölmerülése bizonyos kölcsönhatás
ban van régieknek az elenyésztével. Azonban maga a functio szerinti 
csoportosítás még nem minden, ennél többet is kell tennünk. Minden 
functiónak jellemzését kell adni, a mely egyformán érvényes lehet külön
böző alakulatokra, s ki kell mutatni az alapfunctióból keletkezett válto
zatokat, a melyek hasonlókép közösen jellemzők lehetnek a különböző 
alakulatokra. 

PAUL nem hallgatja el a nehézségeket sem, — hisz ép ezek az oka 
annak, hogy a szóképzóstan fejlődése elmaradt a flexió tanáé mögött. Már 
a szótárírás feladatairól szóló értekezésében rámutatott arra, hogy a szó
képzéstan eddigelé híjával van teljes és finoman kiképezett terminológiá
nak, a melynek segítségével könnyen föl lehetne tüntetni, hogy mi tar
tozik együvé, s egyszerűsíteni lehetne az előadás módját; a már meglevő 
terminusok (nomen agentis, nomen actionis, causativum stb.) még koránt
sem elégségesek. Hogy pedig ily terminológia eddig nem képződött ki, 
annak mélyebben rejlő okai vannak. A szóképzéstanban nem lehet a 
kategóriáknak oly szabatos, szilárd rendszerét megalkotni, mint a flexió 
tanában, amott folytonos átmenetek, elváltozások mennek végbe, új 
iategoriák alakúinak, régiek eltűnnek és sokszor igen bajos dolog — 
még közel rokon nyelvek körében, sőt egyazon nyelv különböző kor
szakaiban is — bizonyos párhuzamosságot megállapítani. Azután nem 
is képződött ki minden szóból minden szókópzéstani kategória kifeje
zésére minden lehetséges alak: genitivusa van minden névszónak, de 
nomen agentis vagy nomen actionis nem képződött minden tőből. Az 
úfn.-ben pl. nagyon elterjedt az -er képző, de azért még sem fejlődtek ki 
efféle alakok, mint der Sager, Wohner, Thuer, Haber stb. A flexió terén 
gyakran elegendő egy alak ismerete, hogy a többit is megszerkeszszük ; 
ha pl. elénk kerül a itóXefAOQ alak, megmondhatjuk az összes többi esetek 
alakját, — de ha valamely képzósmóddal találkozunk, még nem mondhat
juk meg, megvannak-e ós hogyan alakúlnak_a többi fajok. Az alapszó és 
J& képzett szó közti vonatkozás gyakran elhomályosul, így ma már külön 
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reflexió szükséges ahhoz, hogy a Kunst és Macht főneveket a können és 
mögen igékhez tartozó nomen actionis-nak ismerjük föl. 

így állván a dolog, a szóképzéstanban nagyon individualizáló tár
gyalásmódot kell követnünk; a mennyiben azonban rokon jelenségeket 
csoportokba (bármily csekély terjedelműekbe is) foglalhatunk, nem szabad 
elmulasztanunk e csoportosítást sem. A csoportosításnál figyelemmel kell 
lenni az összes lehető morphologiai és functionalis szempontokra. Csak így 
lehet megállapítani azt a fontos körülményt is, hogy valamely korszak
ban mely képzésmódok elevenek és mily határok közt volt és van életre
valóságuk. 

Annak illusztrálására, hogyan képzeli ő e tárgyalásmódot, PAUL a. 
német nyelv nomina actionis kategóriájának fejlődését beszéli meg.. 
Kiindul az ide tartozó legrégibb képzésmódokból, az -o, -i és -a képzős 
szókból, a melyek később már kópzőnélkülieknek látszanak, pl. Streit, 
Klang, Zug, PJlege; e képzésmód már a régi germ. nyelvekben elveszti 
életrevalóságát. E képzések gyakran dolognevekké válnak (Trank, Gabe). 
Később analogikus úton bizonyos fokig újra föléled e képzésmód (Abgang,. 
Eingang), így keletkeznek azok a képzésmódok, a melyek a mi nyelvé
szeti irodalmunkban is ismeretesek ,gyökérelvonás' néven (Verbleib, 
Berickt). Egy másik nom. actionis-képző az idg. -ti, ez van meg a ném. 
That, Fahrt-félékben. Más képzők -ni, -ida, -nis; a legnagyobb szerepe 
van ma az -ung képzőnek. Ezt részletesen tárgyalja PAUL, megállapítja 
productivitásának határait, kimutatja, mily igékből (főleg áthatókból) 
lehet vele névszót képezni; kifejti, hogy maga az -ung-gsd képzett névszó 
is meg szokta őrizni az átható jelentést (v. ö. Antwort ós Beantwor-
tung, Arbeit és Bearbeitung); összetett alakokhoz különös hajlama 
van e képzőnek; abban marad az -ung-g&l való képzés, ha egy
szerűbb képzések vannak, a melyek tárgyi genitivussal állhatnak, 
például Gebrauch, Verkauf mellett nincsen -ung-oa képzés. Külön 
csoportot tesznek azok az -ung-os képzések, a melyek jelentés dolgá
ban ̂ reflexív igéhez támaszkodnak (sichündern: Anderung; Erhokmg, 
Erinnerung), megint más csoport azoké, a melyek jelentés dolgában 
nem az igéhez általában, hanem különösen a partic. perf.-hoz csatlakoz
nak pl. Bildung (a,gebildet jelentése van benne), Erbitterung, Gesinnung 
stb. Más nom. actionis-képző még a franczia eredetű -ei (kfn. -ie). 
Néha etymologiailag nem rokon szók is kiegészíthetik egymást jelentés 
szempontjából: a Tod főnév most a sterben igéhez való nomen actionis, 
minthogy az alapjául szolgáló ófn. touwan ,meghalni' kiveszett. A nomen 
actionis felsorolt kópzésmódjait végül kiegészíti a főnévül használt infi-
nitivus (das Gedeihen, Schwimmen, Erwachen stb.). Néha synonym 
képzések is keletkeznek s egymást kiegészítik, pl. az egyes számban infi-
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nitivus, a többesben -ung képzés: Unternehmen— Unternehmiingen, Ver-
sprechen — Versprechungen ; infinitivus és -ti képzés : Einkommen — 
Einkünfte, stb. 

Mindebből kitűnik, mennyire szükséges a jelentés mozzanatainak 
•egész pontos megfigyelése, hogy a szóképzés terén végbe menő történeti 
folyamatokat helyesen megérthessük. 

PAULnak a szóképzéstan feladatairól szóló fejtegetéséi bizonyára 
kiváló figyelmet érdemelnek. A jelentéstani szempontnak kétségkívül 
nagyobb mértékben kell érvényesülnie a nyelvtan eme részében is, mint 
a hogy az eddig történt. Hogy ez eddig nem történt meg kellőképen, 
annak a PAUL említette nehézségeken kívül az az oka is lehetett, hogy 
az egyes szók jelentéseinek köre és viszonya nem volt (és részben még 
most sincs) mindenképen megállapítva. Mert magukhoz a képzőkhöz és 
képzésmódokhoz fűződő finomabb árnyalatokat csak akkor lehet teljesen 
meghatározni, ha az egyforma képzésű szóknak e részben való közös 
vonásait abstraháltuk. A szóképzéstannak PAULÍÓI követelt reformját 
tehát, úgy hiszem, a szótári anyagnak jelentéstani szempontból beható 
feldolgozásának kell megelőznie. Hogy a német nyelv szókincsét illetőleg 
PAULnak ebben a részben is nagy érdemei vannak, arról e folyóirat olva
sóinak már van tudomásuk. 

Még csak egy megjegyzésem van. Azokat a főelveket, a melyeket 
PAUL a szóképzéstan tárgyalására vonatkozólag kifejtett, csak helyesléssel 
lehet fogadnunk ; a mi azonban a részleteket, az egyes eseteket, példákat 
illeti, itt ő — úgy tetszik nekem — a szóképzéstan körébe akar vonni több 
oly dolgot, a mi helyesebben a szótárba (a hol leginkább van jogosult
sága az ((individualizáló tárgyalásmód»-nak), vagy pedig a majdan meg
alkotandó jelentéstanba tartoznék. Mert hogy a szavak bizonyos csoport
jai jelentésük bizonyos árnyalatainak kifejlődésében egyezést mutatnak, 
annak sokszor nem képzésük módjának egyező volta, mint inkább az a 
körülmény lehet az oka, hogy már alapjelentósük, tó'beli jelentésük 
egyező vagy rokon vagy ellentétes (v. ö. ném. der Gang der Verhandlung, 
im Laufe der Verhandlung, der Stand der Angelegenheit, die Lage der 
Dinge). Általában véve azonban csak hasznára lehet a szóképzéstannak, 
mint a nyelvészet minden ágának, ha a tudományos kutatás a nyelvi 
alakokban rejlő tartalomnak minden ízében, egész a legapróbb elemekig 
való földerítésére törekszik. 

PETZ GEDEON. 
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I n d o g e r m á n nyelvésze t i fo lyóira t . 

Indogernianische Forschungen. Zeitschrift fiir indogermanische Sprach- und 
Alterturnskunde, herausgegeben von Kari Brugmann und Wilheim 
Streitberg. V. és VI. köt. Strassburg, Trübner. 1895. 1896. 

V. 

Az ötödik kötet (1895) dolgozatai közül az indogermán Ősmtívelt-
ség egy fontos kérdésével foglalkozik HÍRT HERMANN dolgozata: Der 
Ackerbau der Indogermanen. Egy ideig magától értetődőnek tartották, 
hogy az indogermán Ősnép értett a földműveléshez, később (főleg HEHN 
alapján) legfeljebb az európai törzseknek tulajdonították a földművelés
nek valami primitiv ismeretét. Azt a tényt csakugyan nem lehet tagadni, 
hogy az európai indogermánok nyelvében vannak a földművelésre vonat
kozó egyező kifejezések. Minthogy ez egyezéseket nem lehet többé egy 
európai nyelvegység föltevésével magyarázni, azt kell hinnünk, hogy 
az indo-irániak, mikor Európából Ázsiába vándoroltak, a természeti viszo
nyok következtében felhagytak a földműveléssel s így az arra vonatkozó 
kifejezéseket is elejtették. HÍRT ezután mai primitiv népek analógiájára 
utalva, visszautasítja azt a föltevést, hogy a juldenyésztés mindig meg
előzi a földművelést: lehetséges mind a kettő egymás mellett, sőt a 
földművelés meg is előzheti a juhtenyésztést. A föld megmunkálása 
ilyenkor a nő dolga szokott lenni, ekkép a nő a tulajdonképi családfenn
tartó s ebből magyarázódik a családnak matriarchalis formája: a gyer
mekek az anya családjához húznak, anyjuktól örökölnek s a férj is neje 
családjába lép át. A nőnek ily viszonyok közt nagyobb az értéke s ebből 
magyarázódik a nővásárlás szokása is. Igaz már most, hogy az idg. ős
korban nem ez, hanem a patriarchális családforma volt az uralkodó — 
az afféle harczias természetű pásztornépnél természetszerűleg a férfi 
volt az úr —, de azért a nő sem volt rabszolga (v. ö. ói. patni, gör. 
Tcórvta), neki gazdasági tekintetben fontosabb szerepe volt, mint a hogy 
az tiszta pásztornépnél lehetséges volna, s ekkép arra következtethetünk, 
hogy az idg. nők a föld megmunkálásával voltak elfoglalva. A földműve
lés régi ismerete mellett a nyelvek tanúságai (a ,szántani' és ,eke' ki
fejezései, egyes gabnafajok nevei) is szólnak. Magától értetődik, hogy ez 
a földművelés nagyon primitiv volt; a részlet-kérdéseket ma természete
sen már nem tisztázhatjuk. 

Az általános indogerm. nyelvészet kérdéseivel több dolgozat foglal
kozik. STREITBERG Akzentfragen ez. czikkében MÖLLER Hermannal {Anz.f. d. 
Alterthum XX, 116. s k. 1.) polemizálva az idg. hangsúlyozásra vonat-
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kozó felfogását világosítja meg. Arra a kérdésre, kié a két különböző 
hangsúlyminőség felfedezésének érdeme, azt feleli, hogy ez az érdem a 
görög és litván nyelvre vonatkozólag Bezzenbergert,( a germánra vonat
kozólag Hanssent illeti. Majd azt az eljárását igazolja, hogy az idg. ősnyelv 
eme jelenségeit a litván nyelvtan műszóival (,schleifendel és ,gestossne 
Accentqualitat') s nem a görög grammatika circumflexus és acutus termi
nusaival nevezte el; leginkább persze az felelne meg a tényállásnak, ha az 
idg. ősnyelv ,két-csúcsú' (zwei-gipflig) és,egyszerűen eső' (einfachfallencl) 
hangsúlyminőségéről beszélnénk. Majd nyomatékosan rámutat — a mit 
MÖLLEK nem fogott fel helyesen — hogy a hangsúlyminőség teljesen 
független a szóhangsúlytól. Szótag nem lehet el hangsúlyminőség nélkül 
(azaz az expiratio energiájának, a zenei magasságnak ós a tartamnak 
bizonyos foka nélkül), — a szóhangsúly helyzetének ehhez a hangsúly
minőséghez magában véve nincsen semmi köze. Végül MöLLEEnek egyes 
diphthongusok meghosszabbodására vonatkozó hypothesisét czáfolja meg. 

MEYER GUSZTÁV az idg. e-perfectum magyarázatához (v. ö. NyK. 
23, 340. 34-3. 1.) az albán nyelv köréből közöl adalékokat. Az albánban 
azok az igék, a melyeknek prassensében e van, a prasteritumban o-t 
mutatnak, pl. djek ,égek' (idg. *dhéghö), prset. doga; már pedig ez az o 
nem idg. o-nak, hanem minden valószínűség szerint idg. g-nek felel meg 
s így ezek a képzések melléjük sorakoznak a gót setum, métum, qémum, 
lat. sédi, légi, veni alakoknak. 

HIET a -m- és -bh- elemekkel képzett esetragokról szól. Elfogadott 
nézet az, hogy az Ösnyelvben az egyes szám instrumentálisában, a kettős 
számban és a többes szám dativusában, ablativusában és instrumentáli
sában egyforma jogosultsággal voltak egymás mellett -m- és -bh-íéle 
esetragok. E ragoknak teljes sora HÍRT szerint: -m, -mo, -mi; -bhi, 
-bho, -bhio. Ezek közül eredetiek -mo és -bhi, esetleg még -bhio (az 
utóbbi kettő egy kéttagú -bheio végzetből vezethető le). A többes szám 
-s jelével alakultak -mos és -bhis. 

STREHBEEGnek Zum Zahhuort ez. czikke az idg. 20—60-as szám
nevek képzéséről szól. A tizes- és százas-képzések kiindulópontja, a 
mint az már régibb idő óta ismeretes, az ,idg. *ííefcom;alapforma; ebből a 
tőszótag hangsúlyos volta esetén *dékm lett (,tíz'). A *dekom tovább
képzése *dekom-to-; a tőszótag hangsúlyos volta esetében *dékmt- (gör. 
őexat-); ha azonban a hangsúly a ío-képzőre esik, az első két szótag 
elveszei voealisát: *dkmtó- s ebből *kmtó-, ennek a tőnek szabályos sem
leges nemű egyes nominativusa +kmtóm ,száz' (ói. qatám, gör. é-xaróv^ 
1. centum, g. hund). Ez utóbbi szó többese idg. *kómtd (megint a toszó-
tag hangsúlyozásával, v. ö. gör. ptjqpóq: frrjpo). A 20— C0 jelentésű szám
nevek már most összetétel útján alakultak, még pedig kétféleképen : 
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1. mint valódi összetételek, a melyekben a dekás neve előtt az illető 
egyes számnak a töve állott (óbaktr. thrisás, paficasatem), 2. mint nem 
valódi összetételek, a melyekben a dekast jelentő semleges nemű plurá
lis alakú kifejezés előtt az egyes is a megfelelő számban (tehát plurális
ban) állott: rpiá-xovra. BRUGMANN a második képzésmódot tartja erede
tibbnek, SCHMIDT ÓS STREITBBRO szerint az első is ősrégi. Valódi összetétel 
második tagjaképen ugyanis a *dekomto~ hangsúlytalan *dktrit-, majd 
*kmt- alakká lett (ennek megfelel az ói. ~cat-), míg a gör. -xoura sza
bályszerű megfelelője az eredetileg önálló szóul használt idg. *dkómte, 
*kámtd plur. nominativusnak. 

Az árja nyelvészet körébe esik BARTHOLOMAE Arica ez. czikksoro-
zatának VI. és VII. fejezete; BRADKE értekezése a szkr. -áni és -dmi végű 
gyökerek formájáról; JACOBI czikke: Die Inversion von Subjekt und 
Pradikat ím Indischen és HILLLEBRANDT czikke a szkr. asth- gyökérről. 

OSTHOPF görög és latin etymologiákat közöl (a latin nyelv etymo-
logiai szótárának, melyen dolgozik, mutatványaiképen.) I t t a következő 
czikkelyeket találjuk: 1. xoípavoq, alapszava *xop-ya lehetett ,hadi
csapat', a mely tövére nézve egyebek közt a g. harjis, óm. heri (úfn. 
Heer) alakokkal tartozott együvé ; 2. drjv, drftá, o^póv, dürare, düdum : 
ószl. davé, örm. tevém Í3. festínare, cönfestim: óír bras, kymr. brys;k.fun-
gor, ftinus: aveszt. bunjainti, g. usbaugjan ; 5. nitere, remdere: óír niam, 
kymr. nwyf; 6. Xydco, ATJTÍÓ, latere: ói. rátrí, ószl. lajati, óizl. lómr, 
lón, kfn. luoder, ófn. luog, litv. lokys ; 7. pömum : ősital. *po-emom, az 
em- gyökérből ,a mit levettek'. — OSTHOFP egy másik czikkében az óír 
úan, agsz. éanian és a gör. duvóq viszonyáról értekezik, az első kettőnek idg. 
alapformája *oa,hno-s [pontosabban: ^oq^hno-s, 1. BRUGMANN, Gr. I2606. l.]» 
hozzátartozik a lat. agnus, ószl. agne is ; a görög szó ellenben hehezet 
nélküli médiára mutat (idg. *oa~no-s); nasalisok szomszédságában, úgy 
látszik, már az idg. őskorban váltakoztak egyszerű és hehezetes médiák 
[1. BRUGMANN id. h. 634. 1.]. — HATZIDAKIS egy pár görög nyelvi alaknak 
(nős, xav, dvdpiág, tptaq, [Souq, al$, itup, xrjp) circumflectált hangsúlyát 
magyarázza; a xrjp alak magyarázatához azután BRUGMANN fűz meg
jegyzést. — LORENTZ a gör. SoúXoq szónak *ÁooXo<s-ból való magyará
zatát (1. Ny. K 28, 337) elveti s a szót egy idg. dau- gyökérből származ
tatja, ugyanebből való szerinte a g. taujan i s ; a douXoq eredeti jelentése 
,készítő', azaz ,munkás' lehetett. TORP a Baydioq szóval foglalkozik, a 
mely Hesychiusnál a phrygiai Zeus neve, szerinte a szó nem a szkr. 
bhaga-, ószl. bog'b ,isten' szókkal tartozik egybe, hanem a bükkfa nevé
ből (dór (payóq, phryg. *bdgos) van képezve, a mely nevet a görögök a 
tölgyfára alkalmazták. — Ugyanő az illyr néptörzs nyelvemlékeivel, a 
messapiai feliratok, nóvszerint a bastai és a brundisiumi feliratok ma-
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gyarázatával foglalkozik. — MEILLET a gör. ßoüXofxat, ápvecóq, azepoq és 
xőxloq, iovábbá az örm. догисё ós artasoivkh s az ószl. osa szók etymolo-
giáját fejtegeti. •— BEUGMANN az "Jpiádvy magyarázatával foglalkozik. — 
HATZIDAKIS a -pea- hangcsoportnak az attikai nyelvjárásban való egybe-
vonásáról értekezik. 

Az itáliai nyelvészet körébe esik BEUGMANN fontos értekezése: Die 
mit dem Suffix -to- gebildeten Partisipia im Verbalsystem .des Latei
nischen und des Umbrisch-Oskischen. Az idg. ó'skorból az egyes nyelvek 
három participalis alakot örököltek: 1. az -ent-, -nt- képzővel ellátott 
activ formát (ói. bhdrant-, 1. ferens, gör. <pépcov), 2. a -menő- képzó'vel 
ellátott medialis-passivumi formát (ói. ydjamänas, gör. á^ófievog), 3. a 
-ws-, -us- képzó's perf. act. formáját: (ói. ririkvás-, gör. Aelonrcuq). E parti-
-cipiumok mellett voltak közvetlenül a gyökérből képzett melléknevek (pri
märe Adjectiva) is, a melyek könnyen participiumokká válhattak s idővel 
egyik-másik nyelvben tényleg azokká váltak. így az örményben és szláv -
ban a -lo- képzős melléknevek, az itáliai, germán és balti-szláv nyelvek
ben a -to- képzővel ellátott melléknevek foglaltak helyet mint partici-
piumok az igerendszerben. BEUGMANN már most azt mutatja ki, hogyan 
jutottak az ó-italiai nyelvekben a -to-s végzetű verbális melléknevek az 
igerendszerrel kapcsolatba s hogyan ment végbe ez a folyamat. Mindenek
előtt azt fejtegeti, hogyan csatlakoztak ezek a melléknevek, a melyeknek 
tőalakja az általános igető volt, egy határozott tempustőhöz, a perfec-
tumtŐhöz. Eredeti jelentésök nem igen volt más, mint hogy valamely 
cselekvést az illető fogalomhoz tartozó tulajdonságnak, jegynek jelöltek : 
üőcop рот óv olyan víz, a melynek a folyás a tulajdonsága, tehát folyó víz, 
homopotus olyan ember, a kin meglátszik az ivás cselekvénye, idg. *mor-
to-s, ói. márta-s olyan ember, a kin rajta van a halál jegye, halandó. Hogy 
ezek a melléknevek különösen a partic. perf. synonymumaiképen lépnek 
fel, az abból magyarázódik, hogy az ilyen jellemző tulajdonságúi fel
fogott processus rendszerint egy bizonyos fokig befejezettnek látszik. 
BEUGMANN ezután részletesen kimutatja, hogyan léptek ezek a mellék
nevek az itáliai nyelvterületen concurrentiába a régi passiv ós activ 
perfectum-, aoristus- és praesens-jelentésű participialis alakokkal is. 
Majd a sum igével kapcsolatban ezek a to- formák a verbum finitum 
egyszerű alakjait helyettesítették. így oly összetett időalakok keletkez
tek, mint az ó-ind, germán (v. ö. g. gamelip ist) ós balti-szláv nyelvek
ben ; tehát lat. defessus sum ,fáradt vagyok'. Majd főleg perfectum histo-
ricum vagy aoristus-perfectum jelentésben használták ezt a körülírásos 
alakot: profectus est nemcsak ,er ist fort', hanem ,er reiste fort', — de 
azért nem öltötték magukra kizárólag egy tempus functióját. A genus 
verbi tekintetében sem jutott nekik külön jelentés, diathesis dolgában 
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egész közömbösek maradtak (itt BRUGMANN egy érdekes excursusban az 
itáliai medialis alakokat tárgyalja). Ezután azt vizsgálja, hogyan ölti 
magára e melléknév a verbum finitum constructió-módját, a casus rec-
tiót, hogyan lesz része az ablativus absolutus szerkezetében stb. Végül e 
melléknevek fó'névvé vált neutrumát tárgyalja. — "WEYMAN adalékot közöl 
annak a felfogásnak a támogatására, hogy a lat. oportunus az oportet 
igéhez tartozik és az opportunus írásmód helytelen etymologián alapszik. 

Az etruszk számnevek magyarázatával foglalkozik SKUTSCH. Elveti 
DEECKE magyarázatát, a mely e számneveket indogermán alakokkal kap
csolta össze. Az etruszk számnevek alakja 1—6-ig szerinte a következő': 
1. ma/, 2. ci, 3. du, 4. hud; 5. sa, 6. zal. 

A germán nyelvészet körébe tartozik STREITBERG czikke a Mattium, 
Mattiacus nevekről. Ez alakok -íí-jében nem szabad a nyugati germán 
mássalhangzónyujtás egy esetét látnunk. Ezek a szók t. i. már Tacitus-
nál fordulnak elő, akkor pedig ez a hangváltozás még nem állott be : 
a mássalhangzónyujtás csak a végzetek o-jának elenyészte után történt, 
már pedig Tacitus idejében ez az o még sértetlenül megvolt. STREITBERG 
az említett neveket egyáltalában nem tartja germán, hanem kelta ere-
detűeknek. 

BUGGE az örmény nyelvnek a gótra való hatásáról értekezik. Isme
retes, hogy — Philostorgios szerint — Ulfilas Ősei Kappadokiából való 
görögök voltak, a kiket egy gót csapat 267-ben foglyokúl ejtett. BUGGE 
már most valószínűnek tartja, hogy a III—IV. században Kappadokiában 
nemcsak görögül, hanem örményül is beszéltek; s így mikor ama görög 
eredetű foglyok később elfogadták a gót nyelvet, ebbe könnyen bejut
hattak örmény elemek is. Ily örmény elemeket akar ő Ulfilas bibliafordí
tásában kimutatni. Valószínűnek is tarthatjuk, hogy a g. salára ,scurri-
litas' nem egyéb, mint az örm. calr (tsaÁr) ,riso, scherzo'; a g. astap, 
láoípáleia1, az örm. hastat fíéfiatoq1'; a g. azets ,könnyű' az örm. ázat 
,szabad'; a g. barusnjan ,eóaeft£Í»' az ugyanoly jelentésű örm. barepaéta-
nal. Kevésbbé valószínűek a következő egyeztetések (részben maga 
BUGGE is kéteseknek tartja őket) : g. ungatass — örm. anáas (v. ö. közép-
németalf. getes! UHLENBECK, Etym. Wb. 153.1.); g. anaks — örm. *anakn; 
g. gatarnjan — örm. autaranam; g. tarmjan — örm. patarem ; g. rei-
ran — örm. ererem. A g. -ba határozóképző az örm. -bar képzőre emlé
keztet. Egy pótlékban BUGGE a g. haipnő (nom. sing. fem), ófn. heiáan 
,pogány' szót is az örményből származtatja: szerinte ez az örm. hetfanos 
,pogány' (a mely maga is kölcsönszó = gör. e&vog); a g. *haipans szó 
azután elterjedt a többi germánoknál is. Egy másik pótlékban (274.1.) 
a g. *manauls szót az örm. nmanau), szóból, a g. kaupatjan tövét az 
örm. kopem szóból származtatja. — HOLTHAUSEN a g. ahaks .galamb' 
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szót a lat. accipiter (szerinte *acipiter-bő\) szóval veti egybe: a g. ahaks 
-ka képzővel van képezve egy germ. aha- = 1. aco- tőből. A g. ahaks 
ÍLgy viszonylik lat. *acos-hoz, mint ném. Kranich az agsz. cran-hoz. 
Az egyeztetést támogatja az a körülmény, hogy a lat. szó egyik jelentése 
GEORGES szerint ,Taubenstösser' (v. ö..NyK. 28, 118, 344.). — SOLMSEN 
a g. alhu ,olaj' alakot magyarázza. Elfogadja MUCH nézetét, hogy e szót 
a keleti germánok kelta közvetítéssel kapták a latinból. Hogy azonban 
a lat. ölívum í-je helyett (a mely régibb diphthongusból való: ólat. 
oleivum a gör. *£Xae-fov-bó\) a gót alakban é-t találunk, ez nem a 
kelta, hanem már a latin hangviszonyokban leli magyarázatát: a hang
súlytalan diphthongusok egy zárt e középső fokán keresztül váltak í-vé 
(1. NyK. 23, 350) s a g. aléw ezt a fokot őrizte meg (v. ö. NyK. 23,119). — 
VAN HELTEN két czikkben az ószász nyelvtanhoz közöl adalékokat. — 
WADSTEIN a ga- praefixnmmal való képzéseket keresi a skandináv nyel
vekben. Eddig úgy látszott, hogy e nyelvekben a többi germán nyelvek
hez hasonlítva nagyon kevés ily képzés van. Ennek magyarázata az, 
hogy eredetileg itt is megvoltak e képzések, do a ga- magánhangzójának 
elveszte után a ( j - a rákövetkező mássalhangzóval vagy egyáltalában nem 
volt ejthető, vagy legalább a skandinávoknál szokatlan hangkapcsolatot 
eredményezett volna. így pl. az ős-skand. ty(a)tmrŰiR-bö\ (g. gabaúrfts) 
izl. *burűr lett, a mi most úgy tűnik fel, mintha sohasem lett volna ga-
prasfixuma. Van azonban elég oly eset is, a mikor a g- megmaradhatott 
(vocalisok, i, l, n, r, h, w előtt); ez eseteket WADSTEIN lehető teljességgel 
egybeállítja. Szerinte pl. az izl.-ónorv. gautar (svéd götar) a 1. audax, 
audere-ben rejlő gyökérből való.kópzés, a mely.ily (/-vei van ellátva ; az izl. 
geir, ófn. gér ,lándzsa' vagy ga-aiz-bö\ (,érczczel ellátott'), vagy ga-iz-bő\ 
(,vassal ellátott') magyarázandó ; az izl. ós norv. gamall ,öreg' ga-ham-
bóV való (v. ö. ófn. hamal,csonka'), stb. — KOCK az ó-skandináv w-um-
lautról értekezik. Ha a consonansok előtti vagy szóvégi w elveszett, akkor 
ennek labiális minőségét az előző vocalis vette át akkor, hogyha ez hosszií 
volt, pl. *sniwiR > snyr, TtwaR > Tyr (1. Nyk. 23, 344); azonban a 
rövid vocalis ilyenkor nem kapott zü-unilautot: *fiíivilt > pír, (Ha a 
w nem veszett el, akkor nem áll be az umlaut : í m , tívar.) E szabály 
abból magyarázódik, hogy amaz esetekben a hosszú vocalis utáni w 
korábban enyészett el, mint a rövid hangzó utáni ív. — BRENNEU Zur 
Ausgleichung des Silbengewichtes czím alatt az Z F I I 1 . kötetében (NyK. 
23, 344) közölt fejtegetéseit egészíti ki újabb példákkal. [BRENNER 
magyarázata ellen alapos okokat hoz fel BOHNENBERGER Zeitsdw. f. 
deutsche Philologie. 28, 515. 1.] — BRUGMANN a ném. Koth szót és roko
nait a litv. géda, szláv gad'h szókkal egyezteti és egy idg. q^edh- gyökér
ből származtatja. — Egy másik czikkben BRUGMANN az ófn. sibun és 
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áband szók magyarázatával foglalkozik, mind a kettőben egy dentalis ve
szett el (v. ö. ói. saptd, gór. éxrá, másrészt óizl. aptann). Szerinte a régi 
-pt- kapcsolatban a í (még az ó'sgerm. lautverschiebung beállta előtt) egy 
következő szótagbeli t hatása alatt, diesimilatio következtében, enyé
szett el. — LORENTZ Zu den germanischen Auslautsgesetzen ez. czikkében 
HiRTnek azt a nézetét, hogy a germánban a végszótagok hosszú vocalisai 
megrövidültek, ha éles (,gestossen') hangsúlyozásúak voltak, csak részben 
tartja helyesnek : szerinte az ily vocalisok s előtt nem rövidültek meg ; 
a HiBitől felsorolt példák ily föltevés nélkül is megmagyarázódnak, 
egyenesen ellene szólnak pedig a gyönge praateritum sing. 2. személyé
nek végzete (g. -dés, ófn. tős), a melynek éles hangsúlya volt, és az ófo. 
plur. 1. szem. végzete -més, a mely szerinte régibb -meso-ból való. A tör
vény e szerint így fogalmazandó: utolsó szótagok éles' hangsúlyozású 
hosszú vocalisai megrövidülnek, ha absolut szóvégi helyzetben vannak. 

A szláv nyelvészet körébe három dolgozat tartozik. PEDERSEN az 
idg. s-nek a szlávban való fejlődéséről értekezik. Behatóbban szem
ügyre veszi azt a jelenséget, hogy e hangnak képviselője a szlávban 
részben s, részben eh. Arra az eredményre jut, hogy a eh hang egy köz
vetítő s'-ből keletkezett s magát ezt a s hangot •— az árja nyelvág 
hasonló hangtani jelenségeire való tekintettel — már az idg. ó'snyelvnek 
tulajdonítja; szerinte ez az ó'snyelvnek nyelvjárási sajátsága lehetett, 
a mely a nyelvterület keleti részére szorítkozott. [BRUGMANN Grundr. 
V 727. 1. PEDERSEN e nézetét nem tartja bebizonyítottnak ; lehet, hogy 
e hasonló hangváltozások egymástól függetlenül fejlődtek]. — EOZWA-
DOWSKI a szláv pizdá ,cunnus, vulva' etymologiájával foglalkozik. — 
BTJLITSCH a szláv palatalisatio jelenségét fejtegeti; egy másik czikkben 
az ó-orosz domovh, dolovh határozóképzéseket magyarázza. 

VI. 
A hatodik kötetben (1896) az általános indogermán nyelvészet 

egy fontos kérdését tárgyalja HERBIG Gusztáv terjedelmes dolgozata: 
Aktionsart und Zeitstufe. Azon kezdi, hogy iskolázott ember hajlandó a 
szokásos nyelvtani kategóriáknak jóval nagyobb fontosságot tulajdonítani, 
mint a minő őket a természetes nyelvérzék szerint megilleti. Az időket pl. 
az ige lényegéhez tartozónak gondoljuk, elég helytelenül. Időbeli különb
ségek a névszóban is kifejezésre juthatnak (v. ö. ,ein totkranker Mann' 
és ,ein íoterMann'; ,die Erstürmung der Stadt' lehet oppidum expugna-
tum és oppidum expugnandum; Campanus majd az, a ki Campaniában 
van, majd az, a ki ott volt stb.). Másrészt az idők nem elválaszthatatlan 
járulékai az igének sem, a régiek kifejezése szerint esnkirapeTtófisva, kisérő 
jelenségek, a melyek hol fellépnek, hol nem. Vannak nyelvek, a melyek-
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ben nem az igealakok a különböző idők kifejezői: az idő ezekben vagy 
a mondatbeli összefüggésből világlik ki, vagy partikulák, segédszók stb. 
útján jut kifejezésre. Hisz a németben is pl. ich thue kifejezhet jelen és 
jövő idó't s a praeteritum jelölésére is gyakori a praasens historicum; Dél
németország számos vidékén a praeteritumot már csak az ich habé getJian-
féle alak fejezi ki, a mely formailag szintén praesens. A praesens-alak 
tehát itt, mondhatni, idő nélküli forma. Eredetileg, az idg. Ősnyelv leg
régibb korában az időnek, úgy látszik, nem is volt alaktani kifejezése, a 
reduplicatio pl. az idg. ősnyelvben mind a praasensben, mind a perfec-
tumban előfordul ; tempusjelölő elem volt az augmentum, de termé
szetes, hogy a nélküle való formák régebbek az augmentumosoknál s 
így amazok magukban nem fejeztek ki határozott időfokot; a tempus-
tövek sem voltak kezdettől fogva időt jelölő kategóriák s nem volt ez a 
feladatuk a személyragoknak sem. A tempus (,Zeitstufe') fogalmánál ere
detibb a cselekvés módjának (,Aktionsarf) fogalma. Szerzőnk ezután e 
grammatikai fogalom történetét adja Platótól és AristotelestŐl az újabb 
korig. (A ,cselekvés ideje' és ,cselekvés módja' fogalmának kifejezésére 
használták a subjektive és objektíve Zeiten, a Verbalzeit és Verbalgrad, 
Verbaltempus és Verbalstadium szókat is). Majd a szláv igerendszerben 
mutatja ki a cselekvésmód fogalmának szerepét; LESKIEN alapján az 
igei kategóriáknak következő csoportosítását adja: 

1. Imperfektive Verba : 
a) einfach durativ (graphikusan jelölve: —), pl. biti ,schlagen' 

[v. ö. magy. üt], 
b) iterativ-imperfektiv ( ), pl. bivati ,wiederholt schlagen' 

[v. ö. magy. ütöget]. 
2. Perfektive Verba, a melyeknek cselekvésmódja magában foglalja 

a befejezés momentumát is (ide tartoznak az összes mozzanatos igék is): 
a) momentán-perfektiv 

a) nicht iteriert (.), pl. ubiti ,erschlagen' [v. ö. magy. megüt], 
(3) iteriert ( . . . ) , pl. ubivati ,erschlagen', mikor a cselekvés 

több tárgyra vagy több alanyra vonatkozik [v. ö. magy. meg-megüt \-
vagy : megütögette a billentyűket] 

b) durativ-perfektiv 
a) nicht iteriert (—\) [pl. végig mentem az utczán], 
/9) iteriert (—| —1 —1), [pl. végig kopogtatta az ajtókat]. 

Ezután HEEBIG szabatosabban megállapítja a terminusokat, kifejti 
a psychologiai és a grammatikai kategória különbségét; szól az ige ter
mészetes jelentésé'-ről; megjegyzi, hogy alig van oly határozott jelentésű 
igefogalom, a mely ne volna gondolható mind a két cselekvésmódban, a 
halavány jelentésű es- gyökér fogalma talán az egyetlen, a mely kizárólag. 



470 PETZ GEDEON. 

az imperfectiv liaeználatmódra szorítkozik (már ez is ellene szól ama 
föltevésnek, hogy ez a gyökér azonos a perfectiv I. aoristus sjével!). 
Erre az actio perfectiva és a tempós praasens viszonyát tárgyalja s arra 
a tételre jut, hogy a modus indicativus temporis prassentis és az actio 
perfectiva fogalmilag kizárják egymást. Gyakori a látszólagos actio per
fectiva (prassens-alakhoz kapcsolva), a praesens-tőből való formák tényleg 
kiszorultak már a praesens köréből s átléptek a futurum vagy a prseteri-
tumfidőfokára. Majd az actio perfectiva és actio resultativa viszonyát fejte
geti. Ezután azt vizsgálja, hogy — első sorban a görögben — mi szolgál 
az indicativus actionis perfectiv se kifejezésére ? I t t sorra veszi az egyes 
időalakokat (a praeteritum kifejezésére aoristus, imperfectum, perfectum) 
s hosszasabban szól az ismétlődő cselekvés kifejezésének módjáról. Eész-
letesen tárgyalja a perfectiv cselekvésmódnak praepositiós összetételekkel 
való kifejezését; e praepoaitiók (pl. lat. con-, gót ga-) perfectiváló ereje 
eredeti érzéki jelentésükben keresendő : mint helyhatározók a cselekvés
nek bizonyos irányát vagy czéiját jelölték meg, az elért czél pedig végét 
szakítja az igei cselekvésnek. Majd azokat az eseteket tárgyalja, mikor 
bizonyos praesens-osztályok szolgálnak a perfectiv jelentés kifejezésére. 
Végül összegezve szembeállítja az idg. ige cselekvésmódját ós időfokát. 
Az első szoros kapcsolatban van magával az igei cselekvéssel, az élő 
beszédben minden igefogalomnak okvetetlenül valami viszonyba kell 
lépnie a cselekvésmóddal. Ellenben a subjectiv időfokok oly kategória, 
a mely az egyszerű igei cselekvésen kívül és felül van. Vannak igealakok, 
a melyeknek nincs időfokuk, de cselekvésmód-nélküliek nincsenek. 
Az indogermán ősnyalvben a cselekvés módja a régibb fogalom. Idővel 
módosulás, mondhatjuk, haladás állott be ; a beszélő álláspontja meg
változott : eredetileg a cselekvést csak módjára nézve vette szemügyre, 
később ügyet vetett a jelenhez való viszonyára is. Ugyanazok az alaktani 
elemek, a melyek eredetileg az első szemléletmóddal voltak egybekap
csolva (reduplicatio, ablaut stb.), most a másodiknak is szolgálatába 
léptek. 

Indogermán etymologiával ZUBATY foglalkozik, egyrészt a lat. ver-
mis, g. ivaúrms, másrészt ói. krmis, litv. kirmis, szl. *círm- ,féreg' jelen
tésű szók egymáshoz való viszonyát fejtegetve. 

Az árja nyelvészet köréből való BÖHTLINGK czikke : Die I. Person 
Sing. Medii des umschrieben Futurs im Sanskrit. 

OSTHOFF folytatja görög és latin szófejtéseit. E második sorozatban 
a következő egyeztetéseket találjuk: fíéÁrepog, debilis, ói. bálám, ószl. 
bolijí; — fiepvcófieda *fj.£pvcoíu£$a-hó\, a p.Bipop.0.1, jxépoq, pepíg, fjtópog, 
fioXpa, lat. mereo szókhoz; •— asper, spertio, gör. ar.aipco, ófn. spurnan, 
sporo, ói. apasphúras. A lat. indütiae gyökere azonos a belliim, duel-
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Zwm-éval (az utóbbinak semmi köze a duo, bis számnévhez): dü-, esetleg 
dau-; v. ö. gör. *daf-i (iocat.), o-/j'ioq ; in-dü-tiae tjkp. ,die Nicht-Befein-
dungen'. A lat. queo OSTHOFF szerint nem az ói. cváyámi mása, hanem az 
eo, íre ige rejlik benne, a jelentéstani fejlődés ez lehetett: ,gehen, vor sieh 
gehen, von statten gehen, gelingen, möglich sein, thunlich sein' (v. ö-
nóm. es gelit nicht; hasonló jelenségek vannak a szláv nyelvekbenis ; v. ö-
azonkívül ol. riusáre, fr. réussir = lat. *re-ex-ire); a qu- a quo-, qui-
névmástőből képezett instrumentális +que, vagya quí adverbium lehetett. 
[OSTHOFF eme fejtegetésének helyességében kétkedik BEUGMANN Grundr. 
I2 552. 1.; OSTHOFF ragaszkodik hozzá s új adatokkal támogatja IF 9, 
179.]. — A lat. saucius nem a g. siuks, ófn. sioh,beteg' szókkal, hanem 
a g. sair, ófn. ser ,fájdalom' alakokkal vetendő egybe, eredetibb alakja 
*sa(i)-üc-ios lehetett; a germ. alakok régibb *saj-ro-ra-ból valók. A lat. 
xictima germ. *wly-az, g. weihs ófn. ivíh ,szent' alakokkal egytövű, tehát 
a. m. ,a megszentelt állat', még eredetibb jelentése az ,elkülönített, meg
válogatott, kiválasztott' (ói. vivikta) lehetett. Hozzá tartozik az umbr. 
ereietu, ősital. *-veiga-é-töd (itt OSTHOFF figyelmeztet a g. weihan hasonló 
képzéseire: praet. iveih-ai-da, part. weih-ai-p-s s az óital. e- és a germ. 
I I I . ,gyönge' igeragozás viszonyára). 

HESS Zur Aussp?°ache des Griechischen czím alatt görög glosszákat 
tartalmazó papyrusokból adalékokat közöl annak meghatározására, mi-
képen ejtették a görög nyelvet a Kr. utáni II . században Egyiptomban. 
Ezzel kapcsolatban STEEITBEEG megjegyzéseket fűz ahhoz a tényhez, hogy 
a gör. Ayatoi szó Akajwasa alakban az egyiptomi nyelvbe került (előfor
dul körülbelül 1275-ben Kr. <?.). Ez alakban STEEITBEEG a régi plur. nom. 
{^Ayoufcűq) pontos mását látja; az idg. ősnyelvben -ős volt a végzet, 
a melyet a görögben később a névmási ragozás végzete szorított ki. — 
"WHEELEE a gör. -s duális-végzetről értekezik. — STEEITBEEG a görög 
nyelv -el végű locativusairól szól. Az idg. sing. locativus kétfélekép ala
kúit : némely esetben a puszta tő szolgált locativusúl, máskor még az -i 
esetrag járult hozzá (BEUGMANN, Grundr. II , 2, 609.1.); az elo- töveknél 
az utóbbi képzésmód volt használatos. Az e-fi kapcsolat -e? diphthon-
gust eredményezett, ez van meg a szabályos gör. locativusokban (neí, 
éxéi, ol'xet). Ha ezek mellett a#£££-féle alakok tűnnek fel, ezek STEEIT
BEEG szerint abból a körülményből magyarázandók, hogy a locativus 
sokszor enklitikus volt s a mint ily helyzetben *xdí-bó\ xaí lett, így lett 
*«$££?-bŐl á&EEÍ. 

A latin nyelvészet körébe tartozik BEUGMANN czikke : Die lat. Par
tikel ne in Zusammensetzung mit vokalisch anlautenden Wörtern, a 
melyben a nunquam, nusquam, nüllus, noenu(m), nőn, neutiquam, neuti-
que és nenter összetételes alakokat tárgyalja. — Ugyanő egy külön czikk-
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ben a lat. fragrare igéről (mint í-eduplicált képzésről) értekezik. — I t t 
említjük meg BRUGMANN eme czikkót i s : Die Verbindung dentaler Ver-
schlusslaut +$-\-tim Lateinischen und im Germanischen. Az egyszerű 
dentalis explosiva -fí-kapcsolat az itáliai és a germán nyelvágban mint 
ss, s tünik föl (kivéve ha r előtt állt). Azonban ss helyett többször st 
kapcsolatot találunk. Ez vagy analogikus képzés (pl. lat. comestus e h . : 
comesus), vagy abból magyarázódik, hogy a dentalis explosiván végződő-
gyökér egy s-képzővel bővült. Ily esetek: lat. aestds, aestus, ófn. gan-eista 
(idg. *aidh-s-bő\); ófn. rost (*rudh-s-to-); ófn. last (*hlats-ti) stb.; lat.. 
custos talán egy *kudh-s-t- alakból képződött. 

Az oszk nyelvágra vonatkozó kérdéseket fejteget BARTHOLOMAE Zum 
Cippus Abellanus ez. czikke. 

Kelta nyelvészeti kérdésről szól FOY czikke : Die idg. s-Laute im 
Keliischen. 

A germán nyelvészet körébe tartozik HÍRT értekezése: Zu 
den germanischen Auslautsgesetzen. E dolgozat formájára nézve 
JELLINEK ellen való polémia, azonban sok általános érdekűj fejtegetést 
is foglal magában. Mindenekelőtt azzal a kérdéssel foglalkozik, 
vájjon az idg. ö és a meg van-e különböztetve a germánban vagy 
nem. A nyelvészek ma már úgyszólván kivétel nélkül azt vallják, 
hogy a két hang egybeesett. JELLINEK azonban újabban — részben 
MAHLowra támaszkodva — azt vitatta, hogy a gót és óskand. nyel
veknek zárt végszótagjaiban a régi ö-nak e felel meg. HÍRT arra utal, 
hogy ez már phonetikai szempontból is kétséges. A jELLiNEK-féle föl
tevés legfeljebb a g. dagé: ófn. tago plur. gen.-alakok viszonyát ma
gyarázná meg, valószínűtlenné teszik azonban e hypothesist a gót -ő-
végű adverbiumok: JELLINEK -am-bó\ származtatja végzetüket, de meg-
okolás nélkül; így azután nem is volna összefüggés g. galeikő és ófn. 
gilihho között! A nőnemű plur. gen. végzetét (g. gibó, tuggőno) JELLI
NEK idg. -<im-ból magyarázza, de ezt az alakot se lehet bebizonyítani. 
A nyugati germán nyelvágra vonatkozólag sem járt el JELLINEK több-
szerencsével. Szerinte az idg. 5-nak itt végszótagokban -a, idg. 
-o-nak -o felel meg. Ez megmagyarázná a neritam (-tám-ból) és-
hano (-öwi-ból) alakok viszonyát, azonban ellene szólnak a zunga é& 
ouga alakok. JELLINEK föltevése ekkép sem a g. ő-végtí adverbiumokat, 
sem a nyűg. germ. gyönge nőnemű főneveket nem bírja megmagya
rázni. A hangsúly-hypothesis ellen ben — HÍRT szerint — nehézség 
nélkül magyaráz meg mindent. Éles ékezetű -am, -dm végzet a-vá 
lesz {ttfrijv: ófn. geba acc.; arfteöv. ófn. zunga; iycúv'. ófn. ihha; nerita 
•tam-ból), ellenben nyújtott hangsúlyú Őm -o-nak -o végzet felel meg 
(&ec5v: ófn. tago, lat. homo: ófn. gumó, gör. xahög: g. galeikő, ófn. 
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gilíhho). Ha JELLINEK végül azt állítja, hogy -as és -ös meg voltak külön
böztetve a nyűg. germánban és a nőnemű -a- tövek sing. gen. és plur. 
nom. alakjait idg. as-ra, vezeti vissza : ez ellen a blinto alak szól, de meg 
azonkívül nem is tud kimutatni olyan ös-t, a mely máskép fejlődött, 
mint az -as (a rövid véghangzójú ófn. taga eredetileg kétségkívül csak 
plur. accus.-alak volt, a szabályos nominativus tagd előfordul még egy 
párszor Notkernél). Az -ös csoportnak annyiban más története van mint 
az absolut szóvégi -o-nak, hogy amabban megmaradt a hosszúság s ez az 
•o ezután később ö-vá lett, holott az -Ő egyszerűen -o-vá rövidült (v. ö, 
ófn. tagd. és namo). Majd ama föltevést czáfolgatja HIET, hogy nasalis 
előtti hosszú vocalisok megmaradtak a gótban ós ófn.ben. I t t azt a 
nézetét erősítgeti, hogy a g. baírau au-ja, Ö-nak ejtendő s hogy ez alak a 
lat. feram-nak megfelelő conjunctivus (v. ö. NyK. 28, 338), baírandau 
pedig == gör. (pspóvTwv. Az idg. -ém a hangsúlyminőség szerint fejlődik: 
nyújtott hangsúlyú = g. -é (dagé), éles hangsúlyú = -a (bandja, haha, 
hana). Ezután azt fejtegeti, hogy absolut szóvégi hosszúságok is meg
maradnak;; bizonyító esetek: a g. -pro és ö üdverhiumók(hwapró,galeikő), 
az ófn. nefo és máno szók és a g. watő. Az -s előtt levő hosszú vocalisok 
sorsáról most sem lehet határozottan nyilatkozni. Az idg. -ói ós -dl is 
különbözőkép fejlődött. Végül így formulázza hangsúlyelméletét: az idg. 
szótaghangsúlyminőségek lényegileg abban különböztek, hogy az éles 
hangsúlyú vocalisok két-, a nyújtottak /járom*-morásak voltak. A ger
mánságban valamennyi végszótag vocalisa (az -s előtt állók kivételével) 
egy morával megrövidült. Az ófn.-ben még tovább halad e processus, itt 
megint egy morával való rövidülés állott be. 

Kiváló figyelmet érdemel BRUGMANN czikke : Der práteritale Bil-
dungstyjms ahd. h i a z, aisl. h é t und ahd. 1 i o f, aisl. h 1 i ó p. Az idg. 
perfectum-alakok részben reduplicatióval, részben a nélkül képződtek, 
néha egyazon gyökérből mind a két képzésmód is alakúit. Ezt a kétféle-
séget a germán Ősnyelv is örökölte, az egyes germán nyelvekben azonban 
bizonyos osztályozás ment végbe, még pedig főleg az ablaut-viszonyokra 
való tekintettel. Föltehetjük tehát (a gót haíhait-íéle alakok bizonysága 
ellenére is), hogy az ófn. hia$-féle alakok eredettől fogva reduplicatio 
nélkül képződtek (az agsz.-ban egymás mellett meg vannak a kettőzött 
heht és a kettőzés nélküli hét alak). Az ófn. heigti: hiag alakok régebbi 
*kdidö (+kaidö): *keida alakoknak felelnek meg, az ablaut-fokok tehát 
di: ei vagy még egyszerűbben d : e. A lwi$u: hia$ viszonyához v. ö. lat. 
facio: feci(gör. ed-yjxa), capiö: cépi. Az idg. éi JELLINEK ÓS SIEVEBS szerint 
germ. e-vé lett, ez a hang az ófn.-ben diphthongizálodott; gyöngébb 
változatai idg. I ós di. Az ófn. sceidan gyökérnek pl. négy ablaut-fokát 
különböztethetjük meg: 1) skhei- (ófn. skéri, litv. skédziu), 2) skhdi-

. . . 31 
NYIÍLVTUD. KOZLEÍIKNYKK. XXVIII. 



474 PETZ GEDEON. 

(ófn. seeidan, litv. skaidrús), 3) skhí- (lat. scitus, g.skeirs,ófu. scít), 4) skhi-
(ófn. segg*?). Apraesensben tehát a 2), a pneteritumban az 1) fokot talál
juk. Emez igék (ófn. hei$an, sceidan, siveifan, meijan, zeisan) analó
giájára azután a fáhan-íélék is átvették a praeteritumbeli e-t. A *skaipö: 
skép- mintájára germ. *fanyö eredeti praeter i tumtöve/a7- (idg. pék-, 
v. ö. lat. pangö: pegt) m o s t / ^ - alakot öltött (óín.fiang); épúgy magya
rázhatók az ófn. haltan, waltan, fallan stb. igék praeteritumai is (a ival-
zan e-praaterituma régi lehet, a uel- gy. uél- alakja kimutatható a litván
ban). A létan-féle igék csoportja (a melyeknek prassensóben ó'sgerm. m 
volt) szintén reduplicatio nélküli praeteritumokat képezhettek. Továbbá, 
ha az ai- praesenseknek éi- praeteritumaik voltak, az ati- praesenseknok 
éu- praeteritumaik lehettek, tehát ófn. liof, óizl. hlióp egy *hleupa 
(*kleuba) alakra vezethető vissza (épígy ófn. stógan, scrőtan stb.). A g. 
aukan ige a-ja azonban valószínűleg nem régibb íT-nek gyöngült 9-jóbó'l 
magyarázandó, itt egy kétszótagú *aneOj- basissal lehet dolgunk. Az ófn. 
houwan ige (praet. hio) alakjai idg. *qdu-: *qeu- gyökórformákból vezet-
hetó'k le. 

STREITBERG Zur urgermanischen Grammatik ez. alatt a következő 
kérdéseket fejtegeti. 1. Azt vitatja, hogy a hosszú nasalis és liquida 
sonans hangoknak a germánban nem an, am, ar, al a megfelelői, hanem 
hogy ama hangok egybeestek a rövid hangokkal s így itt is un, ur a 
szabályosan megfelelő hangcsoport; a g. fulls tehát szerinte egész pon
tosan megfelel az ói. párnás, litv. pilnas-nak [csakhogy amaz esetekben 
eredeti rövid liquida, illetőleg nasalis sonans-t is lehet föltennünk, v. ö. 
BRUGMANN Grundr. I2 422. 4-80. 1.]. — 2. HÍRT és LORENTZ fejtegetéseiből 
kiindulva kimutatja, hogy a kétféle hangeúlyminőség hatása nemcsak 
gót, hanem nyugati germán nyelvterületen is kimutatható. Az idg. 
nyújtott hangsúlyozása (3-morás) hosszú vocalisok, a melyekre -s követ
kezett, az ófn.-ben szóvégi hosszú vocalisokúl, ellenben eredetileg éles 
hangsúlyozású (2-morás) hosszú vocalisok rövid vocalisokúl-tünnek fel. 
Innen magyarázódik, hogy a g. gibős és sunaus alakoknak, a melyeknek 
végzetei eredetileg nyújtott hangsúlyozásúak voltak, ófn. gebd ésfridő 
felelnek meg, g. wileis-nek ellenben (éles hangsúlylyal) ófn. wilí. — 
3. STREITBERG abból a körülményből, hogy összetételekben a g. ja- tövek 
«-ja hosszú tőszótag után elenyészik (pl. andi-laus), rövid tőszótag után 
megmarad (pl. lubja-leis), arra következtet, hogy régebben, az a- synkope 
idején, a gótban ez a szótagelválasztás dívott: lu-bja- (nem lub-ja-, mert 
a zárt szótag bosszú lett volna), azaz, hogy a gót nyelvnek egy régibb kor
szakában szintén meg volt még az a szótagelválasztás, a melyet SIBVBRS 
ősgermán sajátságnak mutatott ki s a melyet azután csak a nyugati ger
mán ág őrzött meg (v. ö. a ny. germ. mássalhangzónyújtást j előtt). — 
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4. Az ófn. gén ige etyniulogiája mindeddig nehézségeket okoz. A nyel
vészek egy része a gör. xi'/rjtu igével kapcsolja egybe, KLUGE [az Etym. 
Wb. most megjelenő 6. kiadásában is] az idg. *cimi megfelelő gerni. 
alakjának a ga- prasfixnmmal való összetételét látja benne. STREIXBERG 
arra utal, hogy e magyarázatnak jelentéstani körülmények is ellene szól
nak : a gén igében a durativ cselekvésmód jut kifejezésre (a perfectiv 
queman-hoz épúgy viszonylik mint gör. lévoj.: ipyea&ai, lat. íre: venire, 
fr. aller: venir stb.), már pedig ez a jelentés ellene szól KLUGE összo-
tételes hypothesisének ; a perfectiv-jelentés nem enyészik el az össze
tételekben sem. — 5. A IV. és V. ablaut-sor igéi perf. plur.-ában fel
tűnő ét MiciiELS-tŐl eltéró'leg (a kinek métathesis-elméletét tarthatat
lannak mondja) így magyarázza. A ghebh- gy. perf. plur. 3. sz. eredeti 
alakja ez lehetett: *ghéghebhont; a hangsúlytalan szótagokban elenyészik 
a vocalis s ez a hangsúlyos szótag pótló nyújtását eredményezi: ±ghe-
ghbhnt. Hosszú vocalis után az ily nehéz mássalhangzótorlodás egysze
rűbbé vált: *ghebhnt] ez alak létrejöttét már az ige paradigmájában gya
kori ghebh- tó'alak is előmozdította. — G. A ~jan végzetű igék és roko
naik. I t t több csoportot kell megkülönböztetnünk. I. A tulajdonképi 
fejtő- igékhez tartoznak először azok, a melyeknél a képző változatlanul 
marad az egész paradigmában (g. stója), másodszor azok, a melyeknél a 
képző teljes alakja váltakozik egy gyöngébb alakkal. Rövid tőszótag után 
a képző egyszótagú (-io-), a gyönge fok -i- (lat. cdpio, capís ; ófn. heffu, 
hevis), hosszú tőszótag után a képző kétszótagú (-io-), a gyönge fok -t-
(1. sagio, sagís; g. sokja, sökeis). II . A causativ igék képzőjének teljes 
alakja -éie-, -éio ; a gyönge foknak általában -l-nek kellene lennie, Ha a 
gótban emez igéknél is kétféleséget látunk (nasja, nasjis és sandja, san-
deis), e kettéválasztásnak az I. csoport igéinek analógiájára kellett tör
ténnie. III . Az -ei- igék képzőjének gyönge alakja -i-; a teljes -ei- bizo
nyos körülmények között -e-vé lesz. A germánságban ennek a csoport
nak többféle képviselője van: a) az igék egy részében a prsesensnek 
gyönge fokú képzője volt, ezek egészen a -jan igék mintáját fogadták el 
(ófn. liggu, sitzu); b) másoknál a teljes fok vált általánossá (ófn. dagén= 
1. tacére, habén = habere), c) ismét mások erős igékké lettek (g. sitan; 
g. gapairsan = 1. torrere); d) vannak igék, a melyeknél -ö~ és -é-képző 
váltakozik (ófn. tholón és tholén), ezeknél újképzést kell föltennünk. 

BÜLBEING az agsz.-ban kivételesen előforduló scepe?i, ivalden-íéle 
alakokat idg. -nt végzetű vocativusoknak magyarázza ; e föltevést azon
ban KLUGE (341. 1.) megczáfolja. — MIKKOI.A a vocalis előtti p és/'-nek 
a germánságban feltűnő váltakozásáról szól s azt tartja, hogy a régibb p 
az illető szóban levő h hang hatása alatt változottf-ié (aln. dime-wel 
szemben ófn. j'ima régibb *píhma-\)ó\). 

31* 
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HIBT Akzentstudien ez. alatt az ,1000' jelentésű germán (g. piisundi, 
ófn. túsunt stb.) és balti-szláv (litv. túkstarüis, ószl. tysasta, tysesta stb.) 
számnevek viszonyáról értekezik. A germ. alakot VÍGFUSSON és BUGGE 
összetételnek mondták (idg. Has-kmU, egy idg. Héyos ,eró'' főnévből és a 
százas számnév *kmt- tövéből képezve), erre mutatnának az óskand. pás 
hundrap és a Lex Salica thüs-chunde alakja is. HÍRT arra utal, hogy a 
germán dialektusok túlnyomó részében nyoma sincs a /i-nak; az idézett 
alakokat nópetymologiának tartja. Az összetétel második részét, a kinti 
alakot sem lehet kimutatni; a szóközépi -gfe- sem változhatott volna el 
-8Y-, s/i-vé. HÍRT szerint nem összetétellel, hanem egyszerű képzéssel 
van dolgunk, az alapszó *pü~s lehetett (v. ö. ói. tavas, germ. Thus-nelda), 
a melyből pűs-undi képződött,bőség' értelmében. A litv. és szláv, ala
kokat kölcsönszóknak tartja. Ez alkalommal KxuGEval szemben tagadja 
a germán ós szláv nyelvek közelebb rokonságát. 

A szláv nyelvészet körébe tartozik MIKKOLA Slavica ez. czikke. 
Ebben az ószl. strégq,, litv. sérgmi alakokról és rokonaikról, továbbá a 
szl. zveno szóról (idg. guen-, guon-, ói.jánu-, gör. yóvu, lat. genu), végül 
a lengy. trwac, cseh trvati és litv. tvérti együvétartozásáról szól. A balti 
nyelvágra vonatkozó kérdéseket ZUBATY fejteget Baltische Miszellen ez. 
czikkében. 

MEYER Gusztáv Etymologisches aus den Balkansprachen ez. czikké
ben albán, ívjgörög, rumén, szerb és szlovén szófejtéseket közöl. Az újgör. 
fiouiSág alkalmából megemlíti a magy. bab és babas szókat is; a déli 
rumén vatáláh szót (V. ö. magy. vatalé, Nyelvőr 25, 117) az oláhságba 
került szláv kölcsönszónak tartja s az orosz potrohá s egyéb szláv 
alakok mellett a magy. pőtroh szóra is utal. A rumén cátusa szónál el
utasítja azt a felfogást, hogy az -usa képző magyar eredetű. 

PETZ GEDEON. 
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