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A vogul nép ősi hitvilága. 
(Kilenczedik közlemény.) 

2. A F ö l d a n y a : Joli-Tqrém, Ma-aykw. 

«Felső-Világbeli atyánknak)) ( Numi-Tqrém ásüw), az ég urá
nak kiegészítő párja s egyszersmind ellentéte a vogul hitregében 
«A1 s ó-V i l á g b e l i a n y á n k » : Joli- Tqrém sanüw (I : 128), vagy 
más nevén : « F e k e t e - F ö l d a n y á n k » : Semél-Ma-ayküw (IV: 
124; KLV. Sernél-Me oqykhw IV. 116,162.), illetve jelző változattal: 
« K é r g e s - F ö l d a n y á n k » : Sqwiy-Ma ápküw ( I : 103; KLV. 
Sqwén-Me oqykhw IV : 311.). 

Ájoli-tqrém, KLV. jelké törém («al8Ó-tqrérri») kifejezés, mely 
ezen mythikus alak nevében szerepel, az «ég» numi-tqrém («felső
ő r émf>) nevezete mellett a fentebb tárgyalt kit tqrém, kit kworés 
szólásban emlegetett «két tqrém» másikát, vagyis a f ö l d e t jelenti. 
Különösen a költői beszéd alkalmazza, midőn a földről az éggel 
kapcsolatban van szó, így mondja pl. az égben lakozó medve, hogy 
«az alsó-világba» = «a földre» alátekint (joli-tqrémné jolalsunse'im 
EU : 111.), oda az égből alábocsáttatik (joli-tqrémné tarátwnkwé 
patwdsém III : 116.) s szintígy a kondai hősének, hogy egy csodás 
várnak «legfelső» gerendái Nom- Törém-hoz érnek föl, míg a leg
alsók Jql-Törém-m támaszkodnak (II : 223.), más szóval hogy az 
illető erősség a földtől egész az égig nyúlik. Kibővítése e kifejezés
nek : joli ma yumiy tqrém «alsó földbeli emberes világw (II : 101.). 

A közbeszédben is használt sernél ma «fekete föld» kifejezés 
a pasiy tqrém «fényes, derült ég» ellentéte s a földnek nemcsak 
fekete színére czéloz, hanem arra is, hogy mindenféle szenynyel, 
szeméttel van tele. Ezért gyakori jelzése a földnek ez is : páykiy 
ma ((piszkos (szemetes, szennyes) föld» (11:30.); vagy teljesebb 
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2 MUNKÁCSI BEENÁT. 

változatokban: joli ma%um ünléné paykiy ma «al=ó nép ( = embe
riség) lakó piszkos föld» (III : 46.), páijkin sispa jelpin ma «piszkos 
(szemetes) hátú szent föld» (II : 318, 359, 373.). 

A föld geológiai alkatának felfogását tükrözi a költői nyelv
nek sqicén ma «kérges (réteges) föld» jelzése pl. a következő idéze
tekben : süt at tinin punkém sqwén ma kit yalné ti punsanl «száz 
hajas drága fejem a kérges föld két közébe tették ím» (IV : 121.) = 
«eltemették»; pojkü at-ke yölilén: sqwin ma sat yalén ta ujttilén 
«ha könyörgésünket (Polém-isten) meg nem hallgatod: a kérges 
föld hét közébe nyomsz alá» (II : 411.) F= «sirba viszél»; rqnykeu 
sqwin ma sat %alkivén, pankin ma yqt yalkwén jol ta tqrnénatd suj-
tilali ((kiáltásunknak a kérges föld hét közébe, a piszkos föld hat 
közébe hallatszik ím alá zaja» (II : 30.), yqnt jelpin sqwiy man sat 
/álén ness ti yosyllénü «az (ellenséges) hadat szent kérges földed
nek hét közébe csak úgy lecsapdosnók» (II : 133.^-Teljesebb jel
zések ugyané kifejezéssel: élcm-yqlés ünléné sqicin ma «emberlakó 
kérges föld» (I : 128, 139.), joli-mayum ünléné sqwin ma «alsó nép 
(= emberiség) lakó kérges föld» (I : 138; III : 46.), Numi-Tqrém 
laicém sqwin ma «N. T. rendelte kérges föld» ( I : 128.), továbbá 
sat sqwép sqicin ma «hét kérgű, kérges föld» (II : 141.), sat sawpa 
jelpin ma «hét kérgű szent föld» (II : 145.). Az utóbbi adatok a 
f ö l d n e k h é t k é r g é t , illetve r é t e g é t említik, mivel egybe
hangzó, hogy az előbb idézett példák is a «kérges földnek hét közé
ről)) szólnak. Egy szoszvavidéki közlőm szerint a földet azért ne
vezik így «hét kérgesnek» (vagy «hét bőrösnek»: sat sqwin), mivel 
((felületén fű van, levél van; aztán fekete, fehér, vörös föld van» 
(1. VogNpGy. I : 243.) s e magyarázat helyessége kitetszik a hős
éneknek yasli-sqiu kifejezéséből is (II : 185.), mely a földet borító 
s bőr- vagy gyümölcshéj (sqiv) módjára lehántható «moharéteget» 
jelenti, mely tehát egyike a föld «hét saww-jának. Nyilvánvaló ezek 
alapján, hogy a vogul felfogás a földnek «hét kérge» alatt a fö ld 
r é t e g e k e t érti, melyeket bő módja van a népnek szemlélni a 
meredek sziklafalakon s a magas folyópartokon is. Megfelelő kife
jezés az írtisi osztják énekekben: sögon még, punén még «bőrös 
föld, szőrös föld» (PATKANOV: Irtysch-Ostj. II : 19.), vagy teljesebb 
jelzéssel: ömésta sögon még, punén még «ülő bőrös, szőrös föld» 
u. o. II : 58, 174—6.), yatai yatén sogon még, punén még «halott 
haló bőrös, szőrös föld» (u. o. II : 55.). A közlő szerint itt az 
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erdőkkel borított föld van a szőrös bőrhöz hasonlítva (u. o. 
II : 220.). 

Ugyanazon átvitellel, melylyel a mythikus felfogás s a költői 
nyelv az égi jelenségeket az Egatya működésének veszi s az Ég-
atyáról mondja, hogy pl. «kinappalodik, havazik, szelet fú, kitava
szodott)), a Földanya is gyakran szerepel az ének előadásában ott, 
hol világosan a földről van szó, így e példákban: kér simpá saw 
puska tot tartélantawét: Sémel-Ma ayküw ness sáryenti «vasbelsejű 
sok ágyút durrogatnak ottan: F é k e t e-F ö l d a n y á n k c s a k 
ú g y r e n g belé» (IV : 124.); yqnt-rqy vqarwé; akw' pqal rqy-
sqivan Sqicéy-Ma áykwánné jola ta'ini, akw1 pqal rqy-sqwán Numi-
Tqrém jayanné nqyya ta'ini «hadi kiáltást tesznek; egyik fele kiáltó 
szavuknak K é r g e s-F ö l d a n y j u k h o z z e n g a l á , másik fele 
kiáltó szavuknak Numi-Tqrém atyjukhoz zeng föl» (II : 209.) | 
Törém vuoti: tátkhéy jiwtal'ékháSqwéy-Mö oqykhwné jel-jökhtentqu; 
tqiy jiw tqyd Sqivéy-Me oqykhwné jel-punentqu «Törém szélkép 
fújdogál: a c s ú c s o s f á n a k c s ú c s a K é r g e s-F ö l d a n y j á 
h o z h a j l i t ó d i k l e ; az ágas fának ága Kérges-Föld anyához 
tevődik le» (IV : 311.) [ kér nelmpa saiv saykán, tan rátawét: Sqwéy-
Ma áyküw-tarmél yujpci voikén pöt numén rayi «vasnyelvű sok ha
rang, azokat ütik: K é r g e s - F ö l d a n y á n k f ö l ö t t f e k v ő 
f e h é r f o r g á c s fölfelé ugrik» (IV : 69.) j Sérnél-Mö oqykhw-
tarmél jel tisséltqum « F e k e t e - F ö l d a n y a f ö l é t e m e t n e k 
e l e n g e m » (IV : 116.) j Sémél-Mö oqykhwénné jel-poql wiitiy 
sarééné nai khutilayku-én ! «Fekete-Föld anyád felől, alulról vizes 
tenger kerekedjék reád!» (IV : 162.). 

Hogy mikép alakítja a vogul népképzelet a Földanya mythi
kus személyének képét, lakóhelyét, eredetét, történetét s jelen mű
ködéskörét, arról csak kevés adat áll rendelkezésünkre. A REGULY-

féle teremtési ének többször idézett adata szerint a Földanya ós 
Egatya igen kicsiny terjedelemben egyszerre teremtődnek: «A föld 
és ég ők megalakulnak, Ők megteremtődnek : Xut-qtér legkisebb 
fia nyíl-szárny-ragasztásra való ezüst enyvüstjének nagyságára te
remtődik Numi-Tqrém atyánk; Xul-qtér l e g k i s e b b l e á n y a , 
a z ő f o n ó e z ü s t o r s ó j a k a r i k á j á n a k n a g y s á g á r a 
t e r e m t ő d i k K é r g e s - F ö l d a n y á n k » (1:101.). A felső-
szoszvai teremtési rege szerint Numi-Tqrém bátyja Joli-Tarémnak, 
tehát az ég és föld bár egynemzedékbeliek, mégis amaz kora szerint 
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4 MUNKÁCSI BERNÁT. 

előbbvaló. Abban is eltér e két közlés, hogy míg amott a Földanya 
kezdettől fogva itt alant van s innen küldözgeti «lábbal alkotott 
lábas Kalm» követét az égbe tanácsért, itt «Joli-Tq,rém a n y á n k 
a k é t v i l á g , k é t kworés k ö z t h é t s z e r e s v a s l á n c z 
f ü g g ő v á r á b a n ül» s innen csak a teremtés korának elérkezté-
vel jut alá olykép, hogy Numi-Tqrem várának egész függő vasián -
czait ketté szeli s húgát az emberkorabeli világ megalkotására 
leküldi (I : 128.). A Földanyával egybefüggő további események 
közt az előbbi forrás a föld kezdetbeli kicsiny területének fokozatos 
bővüléséről szól, mely végből t. i. «Lábas-Kaim» Numi-Tcirém 
atya tanácsára «ele v e n k i g y ó o s t o r r a l c s a p d o s s a m e g 
h á r o m í z b e n K é r g e s - F Ö l d a n y á t » (I : 103.), a másik 
forrás pedig a nap és hold megteremtéseben, valamint a forgó föld 
megállításában említi közreműködését, a mennyiben ezeket az Eg-
atya Joli-Tqrémnak «Fönn-menő-szárayas-Kalm» követtel üzent 
kérésére eszközli (I : 128—9.). 

Megegyezik mind a két forrás ama mithikus eszme kieme
lésében, hogy az ember teremtésének müvében a Földanyáé volt 
a kezdő és véglegesen megoldó szerep: ő a k a r t a az e m b e r t 
a f ö l d ö n , ő a d o t t s z á m á r a é l e t e t s ő g o n d o l ko d o t t 
l é t f e n t a r t á s a m ó d j a i r ó l . «Megalakulni ím megalakultunk >> 
- izeni az Egatyának a déli teremtési énekben (I : 101—2.) — 

«de étellel táplálkozó ember nélkül megélni nem birok». «Numi-
Tq,rém bátyácska» •— szól Joli-Tqrém a másik változatban (I : 
129.) •— «az emberlakó kérges földet megteremtetted, világossá 
tetted: de hát az embert hogyan kell megteremteni?!) Amott az 
Égatya a szélesbedő földecskére hivatkozik, t. i. «Kami-Naj anya 
onnan fog teremtődni, egy méhből való hét magzatot ő fogszülni» 
(I : 103.); itt pedig azt üzeni, hogy hét emberalakot fog alábocsá-
tani, ő maga, vagjús Joli-Tarém, viszont lelket adjon nekik, mert 
n Kworés atyánk ő részére rendelte a lélek adását, 'Sis anyánk ő 
részére rendelte az életkor adását» (Kworés asüumé Mii taw láuwés, 
'Sis sánüwné wqtél taw lauicésn I : 129, 131.). A föld keblén élünk, 
belőle fakad a tápláló növény, a termékenység látható jele : méltán 
foghatja tehát föl a n y á n a k ugyanaz a mythikus gondolkodás, 
mely az esőjével és világosságával megtermékenyítő égben az élők 
a t y j á t ismeri föl. Az a mód, melylyel Joli-Tarém az életrekeltés 
czéljából hozzávitt agyagemberekbe lelket ad, a s z ü l é s előképe. 
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«Nohát én adok nekik életet» — mondja Tapél-öregnek - «de te 
menj innen félre !» «Mai nap is» — folytatja a közlés — «midőn 
a gyermek világra jön, ím azért nincs ott jelen férfi személy» (I : 
131.). A szülés után következik a gyermek t á p l á l á s á n a k fel
adata. Joli-Tq,rém Földanya ily üzenettel küldi föl ismét «Fönnjáró 
szárnyas Kaim» követét az Egatyaboz: «Ijját fogott hét férfidat 
megteremteni ím megteremtettem : de most megenni való vessző
bimbójuk, fűbimbójuk mi lesz? Te ezüstlétrát bocsáss alá, meg
enni való vesszőbimbójuk, fűbimbójuk ama létra hosszában, onnan 
hadd szálljon alá! Éhező szivük nagyon éhezik; ha vesszőhöz ér
nek, a vesszőtől rogynak össze, ha fűhöz érnek, a fűtől rogynak 
össze» (I : 132—3.). A déli énekben is kérdi a Kérges-Föld anya : 

«Az étellel táplálkozó embert ím megteremtettük; de most vala
mely megenni való szíve csúcsát betöltő Ízletes falatot honnan fog 
venni ?» (I : 104.). Ugyanitt megismétlődik a Földanya kérdése, 
mikor emberei már férfikqrba jutottak s a könnyű fajta vadászat 
helyett nagyobb erőfejtést kivánó s vállalkozó kedvüket jobban 
kielégítő munkát keresnek (I : 106.). Mindez a magzatának élet
fenntartásáról és jólétéről gyöngéden gondoskodó anya képe, melyet 
a mythos átvisz az emberek társadalmából a világintező szellemi 
hatalmak körébe. 

A felsőszoszvai teremtésregében az égbe járó követnek egyik 
beszéde ily szavakkal kezdődik: Joli-Tcprém sanim laivi,Sát-Tqrém 
sanim lawi «Joli-Tqrem anyám izeni, Hét-Tq,rém anyám üzeni» 
(1:132.), mely párhuzamos névidézésből a Földanyának Sat- Tqrém 
anya mellékneve következik. Mint már az előbbi fejezetben érin
tettük, ez az utóbbi mythikus név a Világügyelő-férfi himnusában 
is előfordul, még pedig annak kiemelésével, hogy ő volt a föld elő-
buktatója, mely miatt ennek jelzése: Sat-tqrém jisi náj éaíieuw 
yulítém xQlél jqyyém jelpiy ma «Hét-istent- [szült]-ősasszony anyánk 
előbuktatta, naptól körülforgott szent föld» (II : 311.). Itt azonban 
e név viselője már nem földón lakó s az Egatyától külön élő női 
alak, hanem «Hét feketesas- [röptényij-magasságbeli-T<xr<?m atyács-
kánk» (Sát-juns-uj'lülit-Tqrém askeuw u. o.) párja s a Világfel-
ugyelő-férfi anyja, miből egyszersmind nyilvánvaló, hogy a «hét 
isten», melyre a név utal s mely a Joli-Tqrém anya, valamint a 
Kérges-Föld anya regéjében emlegetett hét ősembernek megfelelő, 
nem más mint az Egatya hét fia. A mythos tehát, mely eredetileg 
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a természetben egymástól végtelen távolságra s ellentétesen helyez
kedett eget és földet külön váltaknak, fönt és alant levőknek fogta 
fel, miután e két világjelenségben külömböző sajátságaik szerint 
férfit és nőt, illetve atyát és anyát ismert föl, egy fokkal tovább 
fejlődött: a haladottabb társadalmi rend szerint e két különnemű 
személyt emberi módra összepárosította, férj és feleség visszonyába 
hozta, sőt áthelyezte a nőt férje lakába, mi által a F ö l d a n y á 
b ó l é g i a s s z o n y , a Tgrém-a. tyán ak m e g f e l e l ő Tqrém-
anya ( 'San-Tqrém GONDATTI 8, 28, 33; KV. Törém-íök: TopMt-
qyK'b INFANTJEV III : 571; KO. Turum-es PÁPAI KÁEOLY; 10. Tűrém* 
ayka PATKANOV Irtysch-Ostj. I : 102.) lett. Az irtisi-osztják nép
költésben az ily szoros frigyre lépett Turém-&ty& és Tűrém-anya, 
gyakran mint egység szerepel: Tűrum jigemen, Türum aykemenna 
ega pártáimén «T. atyánk, T. anyánk egymásnak rendelt bennün
ket)), mondja a regében a férjet kereső bagolybőrbe öltözött feje
delmi leány (Irtysch-Ostj. II : 40.), Türum jigem, Türum ankemna 
pagát evejat ent part aj em «T. atyám, T. anyám nem rendelt szá
momra gyermeket (u. o. II : 102.) panaszkodik egy mesehős, ki 
felgyújtja hambárait, hogy füstjök figyelemkeltésül «T. atyához, 
T. anyához» (Türum jigem, Türum aykema), vagyis az égbe száll
jon (u. o.). 

Ennek a földi hónából égbe emelkedett női istenségnek, 
mint Tqrém-anyának külön neve: 'Sis, melynek a vele párosan 
szereplő Sorni-Kivorés, illetve KicorésSorni név díszjelzőjével 
szintén vannak Somi-'Sis és 'Sis-Sorni «A.T&iDj-'Sié»,illetve Sor nig-
'Sié «Arany-'Sié» változatai. Maga a sis szó voltakép.«kedves, édes 
teremtést» jelent (AHLQvis-rnál: ÉO. süsi «hold, lieb»), mely érte
lem kitetszik a lozvai nyelv ily összetételeiből oqykh-siékwé «ma-
muska, édes mama», jái-siskwé «atyuska», pü-siskwé «fiúcska», 
oqj-éiékwé «leányka», törém-éiskwé «jó istenke» s az efféle Önálló 
használatból, mint: sqmtal katép saw yumikém, qstal mailép saiu 
sisém «erőtlen kezű sok emberkém, gyönge mellű sok kedveskóm 
(magzatkám»; I I : 37.), siskét, manér vasén «kedveském, mit láttál?» 
(II : 289.). Jelentésmegszorítással e szó jelenthet egyrészt ((mag
zatot, gyermeket'), pl. az ének e kifejezésében: akw'gntér sdt sis 
taiv re%ti «egy mehbeli hét magzatot fog ő szülni)) (I : 103.), más. 
részt a pelimi vogulságban «anyát» (pl. sisém «anyám»), úgy mint 
a magyar népnyelvben is ides «édes anyát». Ugyané éis «anya» 
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szó van az ÉV. éié-kurék, KLV. éié kwaréy «tyúk» szó előrészében 
(mely mellett az utórész a zűrjén kurög «huhn, henne» átvétele) 
s igen föltehető, hogy voltaképez az értelme a 'Sis mythologiai 
névnek is,mi szerint ez csak ü,Tqrém-sani,Tqrém-aykiu nevek utó
tagjának volna megfelelő kifejezésbeli változata. Mint mythikus 
név a Világügyelő-férfi himnusában (11:311.) 'Sié-Sqrni éáneuw 
a Kworés-Sami áékeuw párhuzamos kifejezése s evvel együtt ép 
úgy mint a fent idézett Türém-jigem, Türémaykem, az e g e t 
jelenti szemben a földdel, így: Kworés-Sqrni askeuiv joli-palt, 'Sié-
Sqrni éáneuw joli-palt.. .kislakív jqy/ém lakwif} ma sat Iqmtüw num-
palt.. .terén séyywiy séy%iviy %qtél vars «Arany-Kworész atyácskánk 
alatt, Arany-'Sis anyácskánk alatt ( = az ég alatt), abroncskerék 
módjára forgó kerek földünk hét tája felett kórral ködös ködös 
napot alkotott [az Egatya]». Hasonlókép az ég értendő a 'Sié-naj téi\ 
Tqrém-nüj teV «az Istenanya tüze ég, az Isten tüze ég» (GONDATTI 

31, 53.) szólásban, mely az éjszaki fényt jelzi. De már nem gondol 
az égre, hanem csak a névben kifejezett mithikai személyre a 
szörnyűködő, midőn ekkép kiált föl: Sorniy 'Sié, jelpiy pis! manér 
tit taw tamliy jémts í! «Aranyos-Istenanya, különös csoda! Miféle 
történt i t ten?! (öaxiomKa, ÎTO TaKoe 3p$>c,b c^tjiajiocB?!). Ugyan
csak mythikus személyként az alapértelemre való czélzás nélkül 
tárgyalja Sqrni-'Sié alakját az ég és föld elöntetésének éneke (I : 
38.), midőn elmondja, hogy «magától termett moszathalmi, tundra
halmi várukban Arany-'*Sis és Arany-Kiuorés asszony s öreg ember 
élnek, Arany-Aaiíés és Arany-Zíer leányuk és fiók van; naphímes 
hét lóval, hófehér hét lóval van az istállójuk (v. ö. alább is: an 
'Sié-Sqrni sánkém jqmitém yqtél yansay sát luiviy kivol I : 59.); 
házuk mögött aranyos levelű, aranyos ágú nyírfa termett»; azután 
meg hogy «hosszú élet, vagy rövid élet után egyszer csak Arany-
'Sis anyjuk ím elhunyt, mire Arany-Kaltéé leánya kiment a ház
ból, aranyos szárnyú, aranyos farkú hét kakukja közül egyet meg
fogott, hasát felszakította, anyját a kakuk belsejébe oda tette» 
(I : 41.), idők multán pedig ugyanezt a kakukot fölszakította s 
ekkor odatemetett «Arany- 'Sié anya ím fölült», végül hogy számos 
nagy esemény után «Arany-Kaitéé s Arany- Átér gyermekeiket 
Arany-'Sis anyjuk s Á.v&ny-Kworés atyuk aranyabroncsú két böl
csőbe fektettek s ezüstlánczon ezen alant levő földre bocsátották 
alá») (I : 65—67.). 
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Az itt szereplő Anyaistenről, bár nem a 'Sié névhez fűzve, 
egyéb közlések is megemlékeznek regei tartalommal. Ezek ellen' 
tétben a fenti elbeszéléssel, mely egyrészt az Anyaisten és Kaltés 
leánya, másrészt az Atyaisten és Átér fia közt tüntet föl szorosabb 
kapcsolatot, az Anyaistennek a kedves fiúhoz való különösebb von
zalmát s róla való gondoskodását, valnmint emennek anyjához való 
fiúi gyöngédségét emelik ki. A Világügyelő-férfi himnusa kedves
kedésül ez istenség iránt háromszor hivatkozik anyjára, kinek sze
retete őt díszes ruháival s nyergével ellátta: «Hét-istent- [szült] -
ősasszony anyád (Sat tqrém jisi náj saúin)» — így szól az idéző 
ige — «rád adta hét lúdszárnyas ruhádat kelő naptól aranyos 
válladra öltsd fel!» (I : 315, 57—60. s.); «a Hét-istent-[szűltJ-ős-
asszony anyád övezte hét lúdszárnyas övet övezd fel!» (u. o. 66— 
67. s.); «Hét-istent-[szült]-ősasszony anyád szabta hétnyelvű szent 
csöngetyűs hét szögletű szent nyergedet terítsd föl, Átér!»(11:316.). 
Mint a föld keletkezésének szent regéjéből kitűnik, a ((Tundra
halmi)) emberpárból (Tunra-éayl Bkwái' ajkai' I : 1.) a férfi az Ég-
atya, a nő a Világügyelő-férfi anyja (I : 32.), tehát azonos az itt 
tárgyalt Somi-'Sié, Sat-tarém-jisi-náj stb. néven emlegetett mythi-
kus alakkal (bár a rege vége összezavarva a mythos eredeti genea
lógiáját Kaltéének nevezi): itt is az anyai gondoskodás ötlik 
szembe; ő veszi észre előbb s tudakolja fia baját, midőn ez meg
tudva nagykorúságát kedvetlen s hősies czóljából vándorútra akar 
indulni (I : 5.) s ugyancsak ő az, ki a rege végén Világügyelő-férfivé 
avatja a fiút (I : 32.). E regének déli változatában a Világügyelő
férfi helyét Polém-isten pótolja, de anyja az előbbi rege említett 
nőalakjával azonos: ez is nagy gonddal ügyel a gyermekre, a ház
ból felügyelet nélkül ki sem ereszti, ha ki kell mennie, öregét küldi 
vele kísérőül s nag}^ sírással pörlekedik, midőn egyszer a fiú min
den vigyázat mellett is elveszett (I : 34.) GONDATTI közléseiben is 
'SanTqrém az, kivel a leendő Világügyelő-férfi hősiesei előtt tanács
kozik s ki az ezzel járó fáradalmakra s veszedelmekre figyelmez
teti (28.). Midőn ez győzelmei után visszakerült a szülei házhoz, 
anyját igen megvénülve találta; erre a fiú fölvette őt tenyerére s 
reá fútt, mitől amaz visszanyerte ifjúságát és szépségét (u. o. 33.1.). 
Anyja tovább is tanácsadóul szerepel mellette; ő biztatja, hogy 
több feleséget vegyen, hogy több fia lehessen, kik a világ kormány
zásának gondjait vele megoszthassák s midőn a mindenféle népek 
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s országok számára nem telik elég fia, ugyancsak az anya mondja 
neki, hogy egyik helyre sapkáját, másikra kesztyűjét, harmadikra 
övét küldje emlékeztető gyanánt (u. o.). 

Mindezek összefoglalásával a Földanya mythikus alakjának 
a következő fejlődésváltozatait állapíthatjuk meg: 

1. Kezdő fok a Sawiy-Ma apkw «Kérges-Föld anya» jelzés
sel, mely világosan utal a mythikus képzelet alapjára, a földre s 
tulajdonságaira. 

2. A földdel való kapcsolat némi homályosúlásával a máso
dik fokot mutatja a Joli-Tq,rém sánüw «Alsó-Világ anyánk» neve
zet, mely az éggel, illetve Numi-Tarém asüw «Felső-Világ atyánk
kal* való ellentétet emeli ki. A Joli-Tq,rém mythosában fontos 
részlet, hogy az Egatya rendeletére hozzája vitt hét agyagemberbe 
ő ad lelket, tehát közreműködik a hét ősember teremtésében. 

3. Az utóbbi névnek Sat-tarém sárii változata jelzi a fejlődés 
harmadik fokát, melyen a megteremtett hét földi ősember, az ős-
bálványokkal, az Egatya hét fiával (sat-tqrém-'pV) van azonosítva. 
A Sat-tq,rém sáni név, mint a Joli-Tq,rém egyértékese még földön 
élő mythikus személyt jelent, de már teljesebb változata a Sat-
tarém- jisi-naj sanüw csak mint égi istenség igazolható. 

4. A hét tarém anyja eredeti hazájából, a hót tirém atyjához, 
Numi- Tq,rém-hoz az égbe kerül s itt már véglegesen elveszíti földi 
vonatkozású jelzőit. Nevei ezen a fejlődési fokon az említett Sat-
tárém-jisi-naj sani, vagy rövidebben ' Sati-tqrém, Türém-ayka, az
után meg egyszerűen 'Sis «anya», vagy «kedves», illetőleg a párjá
tól átvett jelzővel: Sorni-'Sis. 

5. A Tq,rém és 'Sis, illetve Sorni-Kivorés és Sorni-'Sis, vala
mint Türém-jig és Türém-ayka páros nevek oly szoros kapcsolatba 
lépnek, hogy a női alak neve már részben átveszi társának értelem
körét s vele együtt jelezheti az eget is : mythikus fejlődés útján az 
ég kifejezése lett. 

Midőn a mythos ilykép átalakul s a csatlakozó újabb vonások 
benne a képváltozások egész sorát teremtik meg, természetesen 
nem enyésznek el a régibb képzetek, hanem az azokat jellemzőn 
kifejező nevekkel együtt megmaradnak s a mennjáben tartalmilag 
az újabb alakzatoktól mindinkább távolódnak, végre el is szakad
nak tőlük, úgy hogy kapcsolatuk a néptudatban elvész s csak tudo
mányos elemzéssel válik fölismerhetővé. így a vogul néphitben 
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ma Joli-Tarém és 'Sis mindenesetre külön alakok, a mint kitűnik 
a felsőszoszvai regéből, melyben Numi-Tqrém az ő Joli-Tqrém 
húgának azt mondja, hoy 'Sis saninnap paltén nqt lauwés «'Sis 
anya neked rendelte az életkor-adást' (I : 129.), a hol tehát 'Sis 
annak a mythikus személynek, melylyel a hitrege-fejtés szerint 
voltakép azonos, anyja. Jellemző itt a g e n e a l ó g i a i kapcsolat 
a két eredetileg azonos értelmű név viselői közt, ez t. i. az egykori 
összefüggés emléke, a mint ezt a Kworés és Tq,rém nevek viszonyá
nak tárgyalásában kifejtettük. Ugyanez a felsőszoszvai közlő, mely 
az eredetileg azonosnak felfogott, de később mithikai tartalmuk 
szerint is különállóknak képzelt Kworés és Tq>rém alakokat rokon
sági kapcsolatba helyezi, amazt emennek atyjává teszi, csak követ
kezetesen jár el, midőn Joli-TcLrém alakját is, vagyis a Numi-Tqrém 
testvéréét, Kworés atya párjának, Sis-nek leányává avatja. Sejt
hető, hogy a Földanyjával való eredeti azonosság emlékének kö
szönheti keletkezését az a sajátságos részlet is az Egatya nejének 
mythosában, mely szerint Őt Nurrti-Tq/rém az é g b ő l a f ö l d r e 
d o b t a s itt szülte meg legkedvesebb gyermekét, a későbbi Világ-
xigyelö-férfit (II : 98.). A közlőnek az a magyarázata, mintha en
nek anyja nem is a hét tq-rém-h anyja, hanem egy «orosz nő» lett 
volna, kit az Egatya csapodársága miatt büntetett volna meg a 
fenti módon, egyéb közlésekkel ellenkezik s kétségtelenül újabb 
raythosfejlemény. Megjegyzendő, hogy czirbolyafenyő alakjában a 
földből nőtt elő a későbbi Világügyelő a szent rege szerint is (I : 
3— 4.), a mint virág alakjában ugyané rege változatában Polém-
isten (I : 33.): egyszóval a tqrém-üak a földön termettek, anyjuk 
eredetileg nem égi, hanem földlakó. 

Míg itt eredetileg azonos mythikus nevek salakok különválásá
nak látjuk esetét, viszont tudvalevőleg gyakori eset a külömböző, 
különösen genealógiai kapcsolatban levő mythikus alakok szerep
körének s neveinek részleges, vagy egészben való cseréje, illetve 
átruházása is. Mint az Egatya s fia, a Világügyelő-férfi mythosá
ban, hasonló vonások észlelhetők a megfelelő női alakok, az Anya
isten és Kaltés leánya képzeteiben is, sőt ezek alapján — mint 
fentebb láttuk — több közlés Kaltés-1 az Egatya nejének s a Tqrém-
fiak anyjának állítja. 

Ép úgy, mint az Egatyának, a Földanyának s Istenanya vál
tozatának sincs sem bálványképe, sem székhelyül kijelölt szent terű-
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léte. Képzeleti alakjának külső tulajdonságaiból is csak annyit tu
dunk, hogy igen öreg, a sul puykpa hiti' «az őszfejü kettő» (t. i. az 
Egatya és párja) egyike, kinek hajáról azt mondja a Kaltés-leány 
nászregéje, hogy amint nyúlbőr, oly fehérré lett» (II : 299.). Hozzá
intézett imádságról, vagy idézőigéről nincs semmi közlés; de GON-
DATTI tud róla, hogy ama magas rudak közt, melyekre az áldozó
téren rongyok, prémek s apró csillogó tárgyak vannak aggatva, a 
Jani'- Tarém-nak szentelt középső rud jobboldali szomszédja 'San-
Tqrém-nak van ajánlva (8. 1.). A föld istenségeinek nagy kultusza 
van a nyugati rokon népeknél (v. ö. a votják Lud, Mu-Kilcin, 
cserem. mHande-wodéz, -pujérso, -ört stb. mythikus alakok áldozati 
szertartásait) s hogy ezt a voguloknál nem találjuk, avval fejthető 
meg, hogy a vogul nem földművelő nép s e tekintetben vallási gya
korlata eredetibb állásponton van. Csupán mint az élet adójának, 
illetve a szülés védő szellemének lehetne szerepe a vogul Földanyá
nak a vallási gyakorlatban, de ezt a szerepkört egészen Kaltés vette 
át, olyformán mint öccse, a Világügyelő-férfi az Egatya hivatásá
nak egy részét. Az asszonyok imádság- s áldozatkultusza ez okból 
egyenesen Kaltés-asszonyhoz fordul. 

3. Az A l v i l á g - f e j e d e l m e : Jql-nqjér, Ku l-q t é r. 
A «fényes ég» és «fekete föld» látható világain kívül bizo

nyára az egész emberiségnek közfogalma szerint van még a föld 
rétegei alatt egy láthatatlan harmadik világ is, az a l v i l á g , vogul 
nevén : KLV. jóiké me, ATV. jéle% ma, FTV. jqlé ma, jqló/ ma 
(«alsó föld»), ÉV. tqtik-tqrém («túlsó v. ama világ»), illetve a föld
del, mint «felső világgal)) szemben : joli-tqrém («alvilág»; 1. NyK. 
30 :134.). Ennek a világnak ura és főképviselője már sem «atyánk», 
mint az ég, sem «anyánk», mint a föld, hanem zord uralkodó: Jql-
n$jér (KV. 11:232.) «Alvilági fejedelem.), vagy Kul-qtér (ÉV.), Xul'-
qtér (FLV.), Khul-najér (KLV. IV : 13.; EEGULY kéziratában többes 
képzővel: kulit nqer I : 242.), Khwol-nqjér (KV.) «a kul!-ok(ördögök) 
fejedelmew, illetve : «Kór- fejed elem». E névnek %ul! előrésze nyilván 
azonos az ÉV. yut «krankheit»=votj. kW «schwere, ansteckende 
krankheit»= magy. *hagy : hagy-máz «hitzigesfieber» szóval (l.Arja 
és kauk. el. 1: 317.), mely a költői beszédben főkép a térén-yul «ver-
zehrende, hinraffende krankheit, landseuche, pest» ikerkifejezésben 
használatos (sok esetben szétbontva, így: teréntal má-kémpli térnél ti 
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tarátésánl, yultal ma-kempli yutél ti táratésánl a kortalan föld kör
nyékét kórral, a betegségtelen föld környékét betegséggel árasztották 
ím el» I : 96.), de mint igei származók alapszava fölismerhető a 
közkeletű ÉV. yojt-, yojt-, KLV. khojt-, ALV. khwajt-, PV. khivojt-
«krank Hegen, krank sein» szóban is (v. ö. finn kitu-, észt kidu-
«kránkeln», észt kidé «kránklicher zustand»). A «kór» szavának a 
«kór szellemére», majd általában a «vészthozó szellemekre)) való 
alkalmazással jelent az ÉV. yul «kór» szónak alakilag pontosan 
megfelelő KLV., ALV. khul, KV. khtvol, khivitl «ördögöt» (népit) 
ép úgy mint a votják cer, éir «krankheit» ( < volgai tatár cer id.) 
szó mellett Cer «gottheit der epidemischen krankheiten» és szint-
így kil-dáj = kit mellett Kil-dáj «ein böser geist, der schwere krank-
heiten verbreitet», valamint magában a vogulban is a pusztító 
kórnak térén-yul és yin köznevei egyszersmind halálthozó alvilági 
szellemek jelzései. Alakilag eltér az ÉV. kai, EO. kid «teufel» 
(AHLQU.), 10. kul «teufel, wassergeistw (pégde kul «schwarzer teu-
fel» PATKAN.), mely mint szókezdője mutatja (k a szabály szerint 
elvárható vogul-osztják y helyett) közvetetlenül a zűrjén kul «teu-
fel, böser geist, spec. neck, wassergeist» (WIEDEM.), permi kii 
<ineck)> (GENETZ) átvétele, ez pedig minden valószínűség szerint 
nem más mint a votják kii «krankheit» szónak alaki változata 
(v. ö. votják ki$, kig «urin)), kigi, kigi «wiei)= zürj. kug «urin», 
kug «wie», votj. sil- «stehen» és sült- «aufstehen» e mellett: zürj. 
sülöd- «stehen lassen» és sült- «stehen» stb.) ugyanolyan jelentés-
beli átvitellel, mint a fent idézett adatokban. 

A Kul'-atér, vagy Khul-najér név ilyen alapórtelmét igazolja 
az alvilág urának következő jelzője i s : Xin-nrt yum, sayiy yan, 
melyben ő az osztják eredetű yin «seuche, pest» és urt «fürst» 
szavakkal egyenesen «Kór-fej edelem férfi, fürtös királynak)) van 
elnevezve éppen főműködésónek leírásában, mely szerint t. i. «a 
füve elenyészett tágas tenger vizéről», vagyis a halál birodalmá
ból flvas keresztpántú keresztpántos hajóra szállott)), erre a ((nyo
morúságos subájú sok szegény embertw mind folszállítja, úgyhogy 
«semmiféle leányos falu, fias város meg nem maradó (II : 407.). 
Egyéb irányban meghatározó jelzői e mythikus alaknak: élem-yalés 
tené saméy ütpi «emberevő nagyszemű ugató» (II : 289.) és lui yum 
Xul-qtér «alvilági férfi Xut-atér» (II : 98.), melyeknek tartalmát 
már fentebb a lélekhit kapcsán fejtegettük. 
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Ugyanitt tárgyal tuk az a l v i l á g r a vonatkozó vogul-osztják 
képzeteket, valamint Kul-qtér-nek s ördögi hadának hivatásszerű 
működését is az árnyak e birodalmában. Kiegészítendők itt e leirá-
sok még az alvilág urának t ö r t é n e t i myt i losaival , melyeket 
a következőkben foglalhatunk röviden össze : 

I. E l s ő é l e t s z a k a . Erre nézve három külömböző köz
lésünk van: a) Az egyik híven amaz alapgondolathoz, hogy az 
Egatya mindeneknek előzménye, az ő hatalmas ellenfelét, az alvi
lág személyesítő]ét is az ő nevelt gyermekének tudja. A Kul-qtér 
himnusában találjuk e felfogást, hol e mythikus alak maga mondja 
magáról: «Numi-Tqrém atyámnál izmosodó kezem íze izmosodik 
vala; hétszeres vaslakatos házban tartatom vala» (II: 287.). Egybe
hangzó ezzel, hogy a teremtési ének szerint a «Xul-qtér-leányt 
Arany-Kworés atyuska teremtettei) (I : 77). 

b) GONDATTI szigvavidéki értesülése szerint Kul-qtér a föld 
alatt született; hogy hol, a közlő meg nem tudhatta. Egész városa 
van neki, a hol családjával együtt egy aranyos házban lakik s tö
mérdek szolga áll rendelkezésére, kik emberekhez hasonlítanak, 
de alacsonyabb termetűek (40. 1.). — Városalapításról a Kul-qtér-
himnus is tud, de későbbi eseményekkel kapcsolatban. Többször 
történik említés a mythikus népköltésben Kul-qtér leányairól, kik 
közül egyik a Világügyelő férfinak lett a neje (1. alább). Vele talán 
azonos az a Xul-qtér-ayi, ki a teremtési énekben mint a hét ős
ember anyja szerepel (1: 77, 86.) s a REGULY-féle változatban Kami-
naj-nsik van nevezve (I : 103.). Mindenesetre külömböző mythikus 
személy Kul-qtér-nek "legkisebb leánya» (Kulit nqer vasi oai = 
Xul-qtér vas%( ayi), kiről valamint Kul-qtér-nek egy «legkisebb 
fiárób) (Kulit nqer vasi pi = Xul-qtér vasi pl) a ívEGULYtól szár
mazó teremtési ének szól (I : 100—1.), azt mondván róluk, hogy 
a megalakuló Egatyának, vagyis az égnek kezdetleges területnagy
sága eme «legkisebb fiú» nyílragasztó ezüst enyvüstjéhez van 
mérve, a megalakuló Földanyáé, azaz a földé viszont eme ((leg
kisebb leány» ezüstorsójának karikájához. A «legkisebb» Knl-qiér-
leány másutt atyja szerepében, mint haláldémon jelentkezik; az 
alsólozva-vidéki asszony panaszolja sorsónekében (IV : 103.), 
hogy két gyermekét «Khul-najér legkisebb leánya ruhaalja izeit 
közével, ruhaöle izeit közével valahogyan elvitte», azaz hogy a 
halál őket elragadta. 
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c) A lozva-vidéki rege szerint (I : 160.) «mielőtt a föld meg
teremtődött, a víz és ég egymásra borulva födték egymást; a felső 
világban Numi-Tarém atyánk él, az alsóban Xul'-qtér búvárkacsa 
alakjában úszkál». Tehát itt sincs az Egatyának eredetileg semmi 
kapcsolata az alvilág urával, a kettő egymástól független őslény. 

II. Az E g a t y á v a l v a l ó ö s s z e ü t k ö z é s indító okait 
és első mozzanatait szintén külömböző módon közlik forrásaink. 
a) A Kul'-atér himnus szerint (II. 288.) e történet csaknem úgy 
indul meg, mint a medve égből való leszállásának énekében. Az 
ifjú s erejének duzzadását érző Kul'-atér «ördögi hét fogásával)) 
(kul sát iné) ttifoknyi hasadékot támaszt a hétszeres vaslakattal 
elzárt házon. Az így keletkezett nyilason kiszökik fogságából, a 
mennyei falu terére jut, ott lépdegél, midőn egyszer csak süppe-
dékben fogódik meg lába s észreveszi, hogy lába nyomában rés 
van, melyen át az égből a földre lehet letekinteni. Kíváncsian 
szemlélgeti most innen a földet s ez a dolga sok bajnak lesz kút
forrása. A föld látnivalói közül főkép az érdekli, hogy «lenn fut
kosó lábas istenke lábbeli hétféle ügyességet visz végbe s jeles 
pénzt, jó áldozatételt szerez érte», más szóval, hogy az emberek 
az érettük fáradozó, égből földre, földről égbe futkosó bálvány-
istenkéknek áldozatul ezüstholmikat s ételeket ajándékoznak. Ily 
szerzeményekhez neki is nagy kedve kerekedik s mikor Numi-
Tqrém atyja azt kérdi, hogy mit látott, mindjárt ki is jelenti azt a 
kívánságát, hogy vajha őt a földre bocsátaná. Az Egatya ellenzi: 
«Midőn egykor beáll a kor» — mondja — «melyben az ember 
megteremtődik s életet fog élni: ,emberevő, nagyszemü ugatót' 
már ugyan hogyan bocsátanék le?!» A jóságos teremtő semmi 
áron nem akarja a halált a föld lakóira bocsátani. De Kul'-atér 
akaratoskodik s visszafelel: «Nem, óh atya, jeles pénzzel jó áldozat
étellel fognak megajándékozni: s akkor az ember életkorának ide
jét hosszabbá teremtem*, mi azt teszi, hogy nemcsak, hogy meg 
nem eszem majd az embert, hanem még hosszabítom életét, ha 
nekem is úgy hoz majd áldozatot, mint a bálványisteneknek». De ez 
képtelenség, mert Kul'-átér a romlás és halál s ősi természete ellen 
akarva sem tehet. — Megharagszik az Egatya s hogy megsemmi
sítse Kul'-qtér-t fél lábánál fogva a földre lódítja. A tenger köze
pébe esik, hol azonban sikerül maga számára akkora homokdom
bot varázsolnia, hogy rajta végig feküdhetik. Az Egatya bosszúja 
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tovább is üldözi, menedékdombját elborítja az ár ; de Kul-qter 
most kakuk nénje tanácsára a szél irányában úszáshoz fog. A mint 
a hullámok igen magasra emelik, a messze távolban egy szigetet 
lát s minden erejével oda törekszik. Egy Obszigetre jutott, fölmegy 
a partra, hasra fekszik, majd kakuk nénje szavára fölkel s fenyő
ből hasított forgácsot dobván feje által gerendaházat bűvöl magá
nak. Egy karikára fűzött hét ezüstpénzt talál zsebében, ezt elha
jítja: vasijjas hét férfi támad, vége érhetetlen város támad(II: 391.). 

b) GONDATTI értesülése szerint (40. 1.) ez volt az első össze
ütközés története. Míg KuV-qtér elő nem jött alvilági birodalmá
ból, a hősök s közönséges emberek halált nem ismertek; de egy
szer csak kedve kerekedett, hogy megnézze az Egatya életmódját, 
gyönyörködjék házában s ha lehet, el is vegye tőle. Megjön az 
égbe, nézi az udvart, a házat s el van tőlük bűvölve, akarná elvenni, 
de nem lehet; mert az Egatya jó sejtéssel minden ajtót elzárt. 
Kul-qtér nem jön zavarba, hanem alá kezdi ásni a házat ama 
meggyőződésben, hogy az így egyenesen az ő alvilági birodalmába 
fog lehullani. Észreveszi ezt az Egatya s jól tudva a mesterkedés 
czélját, más helyre teszi át a házát, miután előzetesen vasdesz
kákat rakott alája. Ezen kívül hét szolgájának megparancsolja, 
hogy a ház közelében hét korhadt belsejű nyírfába bújjanak s 
azokból, mint valami faköpenyegekből lessék meg Kul-qtér-i. Az 
utóbbi csakugyan mihamar megérkezett, az emberek megfogták, 
vashordóba ültették, ráütötték a hordó fedelét s aztán sötét helyre 
vetették. Úgy leszáradt ebben a hordóban, hogy olyan lett, mint 
egy darab forgács. Kivorés-atya jóságában megszabadítja őt e 
helyzetből s hogy dolog nélkül ne éljen, rábízza az alvilág kor
mányzatát, meghagyva, hogy mindennap jelentkezni tartozik Numi-
Tqrém bátyjánál s tőle átvenni azoknak jegyzékét, a kiknek meg 
kell hallniok, vagy a kikre betegséget kell bocsátani, mert külön
ben — így vélte Kworés-tqrém — igen sok lesz az ember. Attól 
fogva járogat Kul-qtér az Égatyához, ki azonban nem bocsátja be 
házába, hanem arra kényszeríti, hogy a küszöbön ülve várja be 
rendelkezését. Átvévén az Egatya jegyzékét, Kul-qtér az elhaltak 
lelkeit, mint azt fentebb leírtuk, az alvilág birodalmába hajtja; 
hogyha pedig tévedésből valakit idő előtt ragadott el, azt vissza 
kell bocsátania az élőkhöz. Ez a néphit szerint az ájultság és a 
fölocsudás (41. 1.). — A szigvai teremtési regében is KuV-qtér-t az 
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Égatya küldi a földre a kór és halál terjesztésére (I : 156—9.), de 
itt küldetése nem valamely elkövetett hibáért való büntetés, ha
nem minden megtorlást követelő előzmény nélkül az emberiség 
jóllétéről való gondoskodás műve. 

c) A lozvavidéki rege szerint (I : 160.) az első összeütközés 
oka az Égatya és Kul'-atér közt az volt, hogy midőn együtt földet 
teremtettek, emez az ősvíz fenekéről fölhozott homokból néhány 
szemecskét avval a fondorlattal rejtett a szájába, hogy abból a 
maga számára külön földet alakítson. Erről bővebben a szárazföld 
teremtésének regéi kapcsán már fentebb szólottunk. 

III. F ö l d i á r m á n y a i . A földre jutott KuX-qtér itt min
denkép meghiúsítani törekszik az Égatya bölcs teremtési műveit, 
Mint ugyancsak fentebb tárgyaltuk, belekontárkodik az ember alko
tásába s oka lesz annak, hogy testünk agyagból készült s ennél
fogva gyarló, törékeny, vízbe merülő, valamint hogy eredeti köröm
bőrünk csak az ujjak végén maradt meg, többi húsunk-ízünk pedig 
fogékony mindenféle betegség iránt. Létrehozza fondorlataival az 
undok alkalmatlan férgeket és földi állatokat, a mérges növényeket, 
aztán meg megrontja az embert tápláló állatokat, úgy hogy már-
már az éhhalál veszedelme fenyeget. Az Égatya mind e rontásait 
ellensúlyozza, javítgatja, de végkép megakad türelme, midőn ellen
felének vakmerősége már oly fokra hág, hogy nejét is elcsábítja 
tőle. Féktelen haragjában most mindenképen halálra szánja KuS-
qAér-i s hogy ez sehol a föld réseiben tőle meg ne menekülhessen, 
elhatározza az egész földnek fölperzselését a tüz'ózönnel. Minden 
elpusztul, de Kul'-qier-t megmenti furfangja s még inkább kedvesé
nek, az Égatya nejének támogatása. Ebből a szerelmi viszonyból 
származik egy közlés szerint (II : 98—99.) a Világügyelő-férfi. — 
Az alvilág urának az Égatya nejével, vagyis a Földanyával való 
szerelmi viszonya talán ama képzetnek mythikus kifejezése, hogy 
a föld felülete a mint látható párja az égnek, másrészt rejtetten, 
azaz nem láthatólag közvetetlen érintkezésben és szoros kapcsolat
ban van a föld belsejével is. 

A Kitl'-qtér himnus szerint a Világügyelő férfi nem fia, ha
nem veje az alvilág urának. E családi kapcsolat szintén némi ár
mánynyal létesül. Világjáró kőrútjában egyszer a «Híres fejedelem» 
alátekint s látja a Kid'-q,tér bűvöletére előtermett várost. «A mi 
rendeletünk nélkül» — úgymond — «vége láthatatlan város tó-
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madt» s betér ide a dolog megvizsgálására. Hát Kul!-q,tér elébe 
megy, előzékenyen fogadja s ráköti a leányát: «Vőcském!» -— 
így szólítja — «ha tetszik, ülj be a zugbeli szobarekesz zugjába!» 
Itt ül a leány s a «Híres fejedelem*) csak úgy elszégyelli magát 
KuH-atér ipjával, ki neki minden szertartás s minden lakodalom 
nélkül adja oda feleségét. «Istenke hét fogásával a maga lakó vá
rosából hét ajtótámasztóval zárt hambárját rántja ide» a Világ
ügyelő s eleget téve a tisztességnek így szerez lakodalmat (II : 
291—3.). 

Kul-qtér egyik leányát a Világügyelő férfi feleségének tudja 
egy hősének is (II : 122—3.). Ugyanitt szó van az ipának egy 
újabb ármányáról. A Világügyelő nejének házában él, egyszer 
csak izenet jön Kul-qtér-től: «Hadd jöjjön ki a vőm a szabadba 
játszani!)) Neje avval a jogos gyanúperrel él, hogy a kihívás nem 
jó szándókkal történik s e szavakkal figyelmezteti férjét: «Kimenni 
csak kimész; hanem értesz-e a fortélyhoz, vagy nem? Hét létra 
magasságában áll egy ló, téged majd oda fognak rendelni s te ak
kor csak ugorj fölfelé! A mint a ló hátára fölugorsz, gyorsan kapd 
kezedbe az aranyrojtos kantárszárat s többé nem fogsz leesni.» 
E jó tanácscsal fölszerelve a Világügyelő kimegy ipjához, ki csak
ugyan ezt az ajánlatot teszi: «Vöcske, ennek a lónak a hátára csak 
ugorj föl!» Tudva a fortélyt a vőnek semmi baja nem esik, sőt a 
kerek égnek hét sarkát járja be, míg egy falatot megrágnak. Hanem 
most leugrik lováról s éles fejszéjét fölemeli ármányos ipja ellen, 
ki életére tört. Ipja szól: «Vöcske, engem meg ne ölj! Te is a 
magad erejével fogsz élni, én is a magam erejével.» így aztán a 
Világügyelő lecsillapodva ment be neje házába. 

Ezeken kívül csak egy közlésünk van az alvilági fejedelem
ről, t. i. a kondai alvidék fejedelmeinek hősi énekében, hol Jal-
nqjér néven mint a Három-ölnyi erdei bálvány (Khürém-tál-vuor-
pupij szövetségese szerepel. «Az idősb kondai fejedelemhős hada
kozik, hadakozik: a nép is elfogy, az erdő fája is elfogy. Hosszú 
hadakozás után egyszer csak valami erősre akad fokosa s ketté 
törik. Kérdezi: ,Kicsoda, micsoda vagy te?' — ,En az alvilági 
fejedelem vagyok' felel amaz. Erre tovább hadakoztak, míg végül 
az alvilági fejedelem a fekete föld alá szökött» (II : 231—2.). 

Kut-qtér-nek v a l l á s i t i s z t e l e t é t illetőleg fontos adat 
EEGULYnak ama jegyzete, hogy a Kul-qtér kaj-sqw himnust (H : 

Nyelvtudományi Közlemények XXXH. A 
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288.) akkor éneklik, midőn ennek a szellemnek áldozatokat mu
tatnak be oly végből, hogy a kul'-ok&t az emberektől visszatartsa. 
GONDATTI is tud róla (44. 1.), hogy Kul-qtér-neik áldozatot fogad 
temetkezés alkalmával a család legidősebb asszonya, ha a tőle 
megemelt koporsót túlságosan nehéznek találja. Egyébként e mythi-
kus alak neve, mint minden rettegett szellemé, ritkán kerül az ember 
ajkára s bizonyára orosz hatás a Konda vidékén ez a káromkodás: 
Khwgl-nqjérné véykwén! qepn> Te6a BOSLMH! «Vigyen el az Ördög
fejedelem !» 

G) E l s ő r e n d ű b á l v á n y i s t e n s é g e k . 

1. A p e l i m i i s t e n : Polém-tqrém. 

A három bálványtalan s szent hely nélküli világistenség után 
a vogul-osztják istenek genealógiájában és rangsorozatában a b á l 
v á n y i s t e n s é g e k , első sorban a Tqrém-íi&k következnek, 
kiknek jegyzéke azonban helyenként változó, a mennyiben minden 
vidék a maga nagyobb tiszteletű bálványait, hacsak a hagyomány 
világosan nem ellentmondó, Tq,rém-ű jelzővel dicsőíti. Ezek között 
egyike a legtekintélyesebbeknek Polém-tqrém (v. Polém-tqrém qjká, 
ALV. Pq,lm-tq,rém a?ísv%, KO. Pqlm-türum iki), kit egy szoszvafői 
közlő (II : 100.), továbbá ez istenség hőslő énekének (II : 242.) 
szigvavidéki közlője, ép úgy mint GONDATTI (19. 1.), határozottan 
az Egatya legidősebb fiának mondanak (taiv Numi-Tarem éarjáni' 
plyd), kiknek értesítésével egybehangzó körülmény az is, hogy a 
Tqrém-űaknsLk BEGULYtól (1. HUNFALVY : Vogul föld és nép, 137) 
s az alsószigvai énekközlőtől (1. fent 319.1.) adott névsora is Polém-
tqrém nevét első helyen említi. Eltér e felfogástól az ember terem
tése regéjének felsőszoszvai közlője, ki a pelimi istenséget Tapél-
qjká (v. Tapél-ané) néven emlegeti s azt állítja róla, hogy ő az 
Égatya kisebbik öcscse (Numi-Tqrém mdn apsitá I : 134.), illetve 
hogy ő Numi-Tqrém és ' Sa%l-tqrém bátyjaival, valamint Kaltés-
ékwá testvérével együtt Numi-Kivorés atyának gyermeke, a Numi-
Tq,rém legkisebb fiának tudott Világügyelő férfihoz pedig nagy
bátyai rokonság viszonyában áll (Ékwa-pV pirié akitá II : 116.). 
Ugyané közlő Tapél-ané személyét Mikul-Tqrém-me\, vagyis az 
oroszok Sz. Miklós-ával azonosítja, épúgy mint 'Sa%l-tqrém alakját 



A VOGUL NÉP ŐSI HITVILÁGA. 19 

Illéssel, Kaltés-t Máriával, Numi- Tqrém-ot Krisztussal, Numi-
Kworés-t pedig, mint minden istenség atyját az Atyaistennél. Látnr 
való, hogy itt a régi genealógiai fölfogás keresztény tanítások alap
ján változott meg. Ezek szerint Krisztus alakja leginkább Numi-
Tqréin-év&i volt összeegyeztethető, ehhez Atyaistenül legalkalma
sabbat! Numi-Kworés volt alkalmazható (1. fent 295. és 313—6.11.), 
a keresztény tanításokban kiemelt s képekben ábrázolt Illés pró
féta és Sz. Miklós pedig — minthogy őket merev ellentétben az 
új vallás eszméivel Numi-Tq,rém = Krisztus fiainak meg nem 
lehetett tartani — okszerűen csak emennek fitestvérei, még pedig 
kisebb rangú fitestvérei, azaz öcscsei lehettek. 

Ősi s z é k h e l y é t a pelimi istenségnek legpontosabban a 
föld körülövezésének regéje határozza meg,mely az első földi lakók
hoz sárga virágú kóró alakjában jelentkezett s a világ teremtésé
ben közreműködött gyermekről azt írja, hogy «jelenleg Polém-
tarém néven uralkodik*) s hogy «a Polém (= Pelymka)folyó alkotta 
tumén-tó partján levő szent helyén, ott imádják őt hajlongásokkal s 
nyújtanak neki áldozatételeket mind e mai napig» (I : 37.). Maga 
az istenség következőleg szól hőslő énekében székhelyéről: «Ezen 
tápláléka bő, hala bő Polém vizecském mellett futó felhő magas
ságú váracskámba Nagy-T^rm atyácskám Polém-isten öreget 
ide igézett engem, háromszáz apródlegényemmel ide rendelt 
engem; fölfelé vivő neves folyócskám Polém folyócskám neve 
hírlik, lefelé vivő híres folyócskám Lozva folyócskám neve 
hangzik)* (II : 242—3.), mely szavakból kitetszik, hogy uralmá
nak területe — s ezt bízvást vehetjük valamely egykori vogul 
fejedelemség területének is •— a Pelimka ós Lozva folyók köze. 
Ugyanez énekben alább (41—42. sor) arról történik említés, hogy 
a pelimi istenség laka valamely «szél járta, eső járta tó* jobb felén 
van, a honnan a tó bal felén lakó menyasszonyához szánon (s ez 
csak is a tó jegén át lehetséges) kell utaznia. A pelimi istenség 
szoszvafői idéző igéje is hivatkozik az ő «szösszel-vizes szent folyócs-
kájának oldalán levő házára» (II : 403.), mely adatokat együttvéve 
megállapíthatjuk, hogy Polém- tq/rém b á l v á n y s á t r a e r e d e t i 
l e g F e l s ő - P e l i m (Pup-powél) egyházas falu mellett a Pe
l i m k a f o l y ó t ó l k é p z e t t s t ő l e á t f o l y t ú. n. t u m á n -
tó j o b b p a r t j á n á l l o t t . Megfelel ennek EEGÜLY értesülése 
is, mely szerint ez istenség áldozótere (Uyrém-kan v. purla/tné kan) 

2* 
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«a Pqlm-tumén éjszaki végén vala» (HUNFALVY: Vogul föld és nép 
137. 1.); de fontos itt az a megjegyzés, hogy «újabb időben, miután 
Fel-Pelimből Al-Pelimbe utat csináltak, mely közel járt az áldozó-
keritéshez, az m e g s z ű n t t i s z t e l e t h e l y n e k l e n n i » . 
Evvel együtt járt kétségtelenül a nagytekintélyű bálványnak is 
elvitele, melyet a néppel folyton hadi lábon álló s közvetetlen 
közelségbe telepedett felsö-pelimi papok nem tűrhettek volna meg 
szomszédságukban; sőt abból hogy a felsőszoszvaiak a pelimi 
istenséget Tapél-ajká néven nevezik, azt is sejthetjük, hogy ennek 
új bálványsátra most valahol a Tapélja — vagy más nevén 
Tapés-ja folyó (1. HUNFALVY : Vogul föld 59.) — mellékén van. 
Csak kicsinyke köz választja ugyanis el a délfele folyó s Tavdába 
omló Pelimka forrásvidékét az éjszak felé tartó s az éjszaki Szosz-
vába torkolló Tapésja forrásvidékétől, a melynek területén még 
oroszok nem laknak s a régi pogányság teljes épségében fennmaradt. 
Mint mindenfelé a vogul-osztják földön, itt is az az eset történ
hetett, hogy az előrenyomuló papság elől a nép féltett bálványait 
biztosság okáért jó eleve kevésbbó hozzáférhető helyre vitte el; 
ott hagyott azonban a gyanú elkerülésére az oroszoktól földerített 
régi helyen valami utánzatot, melyet a papság kézhez kerítve a 
lángok martalékává tett. 

A mit azonban soha kutató szeme nem látott, a b á l v á n y -
s á t o r b e l s e j é t s magának a b á l v á n y n a k a l a k j á t leír
ják a följegyzésre került népköltési hagyományok, melyek az isten
ség lakát, illetve «tartóját» (Polém- tfyrém aéém ürnáta I I I : 337.) 
az ott található sok étel- és italáldozatbeli maradék miatt ((táplá
léka bő, vize bő bő házacskának* (tépd lóéit lóéit kwolkwé, vita lóéit 
lóéit kwolkwé I I : 254, 245.), majd a benne elhelyezett sok ajándék-
prém miatt «fekete vaddal (hóddal), vörös vaddal (nyuszttal) teli 
házacskánaki) (sémél uj, viyir vj tailiy kwolkwé II :2'43.), illetve 
a felaggatott gyík alakú ércz-csecsebecsék miatt «szosszél-állattal 
teli szent háznak» (sossel-ta'iliy jelpiij kivol I I : 410.) magasztalják, 
egy helyt pedig mind e gazdagság túlzásával «aranyos hét háznak »> 
(sorúi sát kwol II : 410.) mondják. Ebben a házban, melynek 
mögében a kilépő istenke az alvidéki Uralbérczek felé néz (II : 
244.), melynek tehát ajtaja éjszak felé lehetett, nagy halom prém-
ből kellett a bálványülőhelyének állnia; mert így kéri idéző igéje: 
«Aranyos hét házad zugában el nem pusztuló nyusztbőr-fészekbe, 
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hódbörfészekbe hadd ülepednél (sülyednél) te le!» (yoltal alné 
noys-piün, uj-piün nan voss ujtyatsénf 11:410.) s hőslőéneke is 
állítja,hogy «nyusztbőr-fészekben, hódbőr-fészekben fekszik» (no%s-
piíit, uj-pitit yuji I I : 243.). Maga a bálvány megjelenésében «ezüst 
férfi atya, arany férfi atya» (qltén yum ja'in, sqrni yum ja in II : 
413.), kinek «ezüst szeme, arany szeme» van (u. o.) s «aranyból 
való az ő drága ruhaujja, drága ruhaszárnya» (sqrni q>lné tinin 
tajtén, tinin kémplin II : 402—3, 410.). Mind az itt emlegetett 
aranyból-ezüstből csak a szeme világát s talán némi szerény ruha
díszt szabad kész pénzül vennünk; mert másutt ő «Polém-istenké-
nek nevezett fehér subát Öltött fejedelem» (Polém-tqrémté lawilém 
voikén sá%i masém qXér II : 402.) s «habos fejű, tüzes övet öltött 
férfi» (kupiing pang taiting intep kq-rrtqm kuni Pqlm tarom ásim 
II : 336.) drága ékességek nélkül. 

Áldozóterének főnevezetessége az ő s z e n t n y í r f á j a . 
«Fehér subát öltött Polém-isten !» — mondja az idéző ige — 
«ezen szösszel-vizes szent folyócskád oldalán aranyosgalyü szent 
nyírfád tövéhez (saruin tawpü jelpin y allén titéri) rendelt téged 
Numi-Tqrém atyád; ezen itt álló, atyád előigézte aranyosgalyü 
nyírfád tövében tiszta ezüstöt tartva jutalmul kezünkben könyör
günk ím hozzád» (II : 403.). Erről a nyírfáról szól NOVITZKIJ, mi
dőn a következőket írja: «Pelim közelében, mintegy stadiumnyi 
távolságra valami egyedül álló lombos fa volt, melynek növésében 
nem volt semmi rendkívüli, a mi valamihez hasonlított volna. 
Ezt szintén istenség gyanánt szokták volt tisztelni az ő ősatyáik 
(t. i. a vogul oké); de nem volt ott egyéb, mint egy bálványházikó 
s ama fa. Ez utóbbin pedig a nagyszámú ocsmányáldozat után 
annyi lóbőr volt fölakasztva, hogy csodálni lehetett, miként bir 
el ez a fa annyi sok terhet. Oly erős volt e fa, hogy nem szára
dott ki a mellette kiontott sok vértől és a sok tűzégéstől, sem el 
nem pusztult a bőrökbe fészkelődött töméntelen féregtől)) (1. fent). 
Látnivaló e szavakból, hogy 1715-ben NOVITZKIJ a pelimi istenség 
szent fájáról már mint «voltról» ír, melyet nyilván tudomása sze
rint a hittérítők elpusztítottak; jellemző bizonyítéka tehát az 
idéző ige hagyományos szövege régiségének s változatlan fenmara-
dásának, hogy benne az imádkozó még egyre hivatkozik a pelim-
vidéki csodás nyírfára. Hogy minő hit fűződött voltakép ehhez a 
fához, azt szintén az idéző ige verseiből tudjuk meg, melyek az 
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istenséghez intézve elmondják, hogy «aranyosgalyú szent nyírfád
nak, ha felvidéki szél támad, gálya megrázkódik; [s erre] fenn 
szálló szárnyas állatod a mennyiféle nyelvű, mindannyi énekel; 
ha alvidéki szél támad, a gyökere rázkódik meg: [s erre] minden
felé levő szárnyas sok állatod aranyos galyú szent nyírfád fölé 
mind oda száll s mialatt ők oda szállnak, a nyomorúságos föld alá 
leány lelke, fiú lelke nagyon sok ment ím el». A közlő magyará
zata szerint e költői beszéd úgy értendő, hogy mikor szél rázogatja 
a fát, férgek lepik el az alját (nyilván a NovrrzKutól emlegetett 
bőrökről aláhulló pondrók) s erre odaszállnak a madarak s meg
eszik az istenség tulajdonát képező «?«?*-állatokat», mely «vér-
ontásból» aztán az embereket pusztító kór származik (aum vare'il) 
ép úgy mint a teremtés énekében a rosszul talált hét búvárkacsa 
vére hullásából (I : 96.). Ezért kérik a hívek a bálványistenséget: 
«Mindenfelé levő szárnyas hetedet (t. i. madaraidat) bár ne bán
tanád te !» (II : 410.), értve rajta, hogy bár ne adna nekik alkalmat 
a «jür-állatok*) pusztítására s evvel a kór terjesztésére. — A hőslő 
ének e hagyománynyal szemben a pelimi istenség háza mögött 
«vörösfenyőt» (napk) tud, mely a hírhozó «szárnyas istenke öreg
nek)) (tqulin pupV QJka) megszállóhelye, a honnan ez «hő szélnek 
három hevével, fagyos szélnek három fagyával» mondja el szózatát 
(II : 244.). GONDATTI értesülése szerint (19. 1.) ma is áll a Pelimka 
folyó mellett ama «hétágú nyírfa», melynek alakját a pelimi isten
ség gyakorta szokta fölvenni a régi hadakozások idejében s a mely
hez állítólag mostanság is sok nép zarándokol évenként tisztelet
adás czéljából. 

Hivatása munkáiban a néphit l o v o n járónak fogja föl a 
pelimi istenséget. «Ezen nyomorúságos nép lakta nyomorúságos 
földrészed felé» — így szól az idéző ige ( I I : 405.) — a csípője tarka 
szent (illatodnak aranyos kantárja hét kötését (pééá yansay jelpiy 
ujin sorúin sermát süt Usá) óh bár irányoznád ide; ezen nyomo
rúságos subájú sok szegényed, drága rókabőr sok nyalábját, fehér 
rókabőr sok göngyölegjét tarka nyakú szent állatod nyakára aggat
nák mi oda». Ehhez az ajándékokkal megrakott lóhoz kell a hívők 
kívánsága szerint az istenségnek hozzákötnie az áldozatkép föl
ajánlott fehér rénszarvast, hogy azt ily módon kedveskedésül Numi-
Tárém, atyja elé vezesse (II : 409.). Az aranyos kantáron kívül e 
Jóhoz «aranyos ostora» (sqrni yamsi) is van az istenségnek, mely-
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nek «jó végével)* egyszersmind a halál birodalmának «vas kereszt-
pántos liajóját» fékezi (II : 408.). — Magán érdekű földi útjaiban, 
úgy látszik, egyszerűbb fogattal is beéri Polem-tcírém; mert midőn 
menyasszonyáért megy «szárnyas állat, lábas állat ékitésü két 
szánkót)) szereltet föl s «egyforma három rénbikáját, egyforma 
négy rénbikáját)) fogatja elébük (II : 252.). 

GONDATTI szerint (19. 1.) a pelimi istenségnek c s a l á d j a is 
van, jelesen neje ós gyermekei, kikkel együtt lakik a Pelymka 
mellett álló szépen épített házában. Nejének szerzéséről szól föl
jegyzett hőséneke, melynek végén azt olvassuk, hogy «nyusztbőr-
fészekben, hódbőr-fészekben világot élő, időket élő kedves társacs-
kámmal nyakat veszíthető, derekat veszíthető igaz álmunkat alusz-
szuk; tápláléka bő, vize bő bő házacskámban elélni való napjain
kat eléldegéljük, átélni való éjjeleinket átéldegéljük; nyelvvégre 
való, száj végre való gyönyörűséges falatot eddegélünk» (II : 
254—5.). Az következtethető ez adatokból, hogy a bálványisten-
ségnek egy női bálványpárja is volt, vagy van, s valószínű, hogy, 
mint páros bálványoknál többször igazolható, gyermekbálványok 
is sorakoztak a nagyok mellé. Az ének nem szól az utóbbiakról, 
de említést tesz ((háromszáz apródlegényről» (yíirém sut ajárj 
yum-pikém), kikkel együtt rendelte az Egatya a pelimi istenséget 
szent helyére (II : 242.). Ez a fő bálványsátor közelében egysze
rűbb bálványsátrak föltevésére jogosít, melyekben sok másodrangú 
bálvány állhatott. írja is NOVITZKIJ, hogy a pelimi szent fától «nem 
messze, mintegy három stadiumnyira, egy bálványházikó volt, 
melyben emberi alakra faragott, rongyokba burkolt őt fab díványt 
találtunk . . . Ama fő bálványházikó körül néhány apró bálvány
tartó állott, melyek nógyszögletűek voltak s mintegy három kö
nyöknyi, fönt emberi hasonlatosságra kifaragott oszlopokra voltak 
helyezve. Ezekben az áldozati állat megölésére szolgáló szerszámok 
kopja, nyíl s egyebek voltak» (1. fent). Ezek lehettek ama ((három
száz apród» hajlékai. 

A pelimi istenség h i v a t á s a , mint az eddigiekből is kitet
szik, első sorban közbenjárni hívei érdekében az élet és halál urá
nál, az ő mennyei atyjánál, ki őt uralmának szent helyére éppen 
a végből «igézte» (sátwés, joltwés II : 242, 403.), hogy ott fogadja 
embereinek könyörgését s intézze el a felhangzó kívánságokat jó
ságosan. 0 viszi fel az Egatyához az emberek áldozatait (II : 409.) 
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8 mint ezeknek befolyásos szószólója maga is sok becses ajándékok
ban részesül. De neki egyénileg is rendkívül nagy a hatalma. Ő 
maga is oszthat boldogságot s kegyétől függ a földi jólét. «Ha ara
nyos kedved telnék benne, nyomorúságos subájú sok magzatodra 
Tq,rém előigézte szép napokat óh bár derítenél, óh bár teremtenél!)) 
(11:411.), mondják a hozzá imádkozok. Tőle függ a betegségek 
terjedése is, melyet szent nyírfájának madarai okoznak; de útját 
állhatja «arany ostora jó végével» a halál pusztításainak (II: 408) 
s megakaszthatja a kór útját, mint az idéző ige mondja: «Fehér 
subád ujja szélét ha meleg szélnek jóságos heve mozgatja: lábbal 
járó lábas istenfiad apró szemű szemes hálóval a kór-futkosó utat 
majd bevonja, a betegségnek láthatatlan átkos útja majd elzáródik* 
(11:408.). Ezekért dicsőítik őt «királynak» (yqn II : 402, 409.), 
«neves fejedelemnek, híres fejedelemnek)) (namiy atrakém, sujip 
qtrakém II : 246.), «fönn járó szárnyas istenek, lenn futkosó lábas 
bálványok gazdaemberónekw (numél minné tq/aliy tarém titás-yum, 
jolél yajtné la'ilin pupi titás-yum II : 403.) s «mindenfelé levő hét 
istent szétosztott aranyosnak, hét bálványt szétosztott királynak» 
(yotát diné sát tqrém urtém Sq,rni, %otá1! alné sát pupi urtém yan 
u. o.), mely utóbbi jelzőben arra történik czélzás, hogy nagyobb 
hatalmánál fogva ő osztja szét s rendeli egymástól el a hadakozó 
apróbb bálványistenségeket (ajémkitém pupyét akw'-müs taw lakwá 
láwiáná, urtiáná). — Nem kevésbé fontos ügyköre a pelimi isten
ségnek híveinek anyagi szerencséje, illetve a halászat és vadászat 
sikereinek gondozása, a mint ezt GONDATTI is kiemeli (19.1.). Tapél-
ájká néven ő róla közli a rege, hogy az Ob medrébe eresztett sza-
kálával az első halászósövényt (árpi) készítette a táplálékot kereső 
ősembereknek hozzávetve, hogy «az abroncskerók alakjára forgó 
kerék világ hét széle mind az ő vízből előhozott jószágával áll fönn 
(kis-lakw miném lakwiy tq,rém sát kempli pusén taw vitnél yul'itém 
altulán ti ün\awé I : 133—4.). Illetékes helyen panaszkodik tehát 
a pelimi «ezüst férfi atyánako a EEGULYtól följegyzett imádság: 
«Miért jutottam erdei szerencsétlenségbe?! Vízi szerencsét kere
sek; vízi szerencsét, erdei szerencsét kérek» (vit-sq,t, vö~r-sq,t vö-
wé'im II : 413.). 

T ö r t é n e t i m y t h o s a i ez istenségnek: I. Hogy, mint 
fentebb láttuk, az E g a t y a l e g i d ő s e b b f ia , az összes tqirém-
fiak bátyja. E fölfogásnak valószínűleg az az alapja, hogy a pelimi 
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bálványt ismerte a nép legrégibbnek azok között, melyek nagyobb 
hírre jutottak s egész vidékek tiszteletében részesültek. Ez pedig 
avval függhet össze, hogy a pelimi tartománynak fejedelmi családja 
(melynek a pelimi isten voltakép emlékbálványa) lehetett az első, 
nagyobb tekintélyű uralkodó ház a vogul és osztják nemzetségek 
fölött mai hazájukban. 

II. Polém-tqrém elsöszülöttségének hagyományával kapcso
latos a felsőszoszvai regéknek ama közlése, hogy ő volt az az ő s f i, 
k i Numi-Tqrém m e l l e t t k ö z r e m ű k ö d ö t t a v i l á g m e g 
a l k o t á s á b a n . 0 volt: 1. az a gyermek, kit az ősvízbeli föld
halom asszonya háza mögóben sárga virágú kis kóró alakjában 
húzott ki a földből s ki egy ízben nevelőszüleitől megszökve Arany-
Kwores atyához szállott föl, hogy a föld alábocsátására kérje (I : 
33—35.); — 2. ugyanő volt, ki másodszor is fölszállván az égbe, 
az Egatyától a forgó földnek körülövezését kívánta (I : 36.); — 3. ő 
volt (Tapel-qjká néven említve), ki, midőn az Egatya kiadta a ren
deletet, hogy az ember megteremtésére emberalakokat kell készí
teni, veresfenyőből vágott hét emberalakot s ezeket kicserélvén 
Xul-qtér agyagembereivel, az utóbbiakba Joli-Tqrém anyával lelket 
adatott (I : 129—131) s - 4. ugyancsak ő (Tapsl-qjka) volt, ki 
szakálát az Óbba eresztvén, az embereket a halászó sövény szer
kesztésére tanította (I : 133—4.), a mint mindezeket már fentebb 
az Egatya teremtési regéiben tárgyaltuk. 

III. Mint legidősebb fiú testvérei közt, Polém-tqrém első
rangú személy az Egatya házában, sőt a rege szerint itt oly nagy 
a tekintélye, hogy egy ízben, midőn Numi-Tqrém nejének hűtlen
sége fölött való bosszúságában ez utóbbira kardot emelt, ő hivatva 
érezte magát beleavatkozni a czivakodásba s atyja kardját lefogta 
(II : 100.). Mindamellett midőn arra került a sor, hogy az Egatya 
világuralmának gondjait gyermekeivel megoszsza, a legelőkelőbb 
rendeltetést, a « v i l á g ü g y e l ő f é r f i * (mir susné yum) tisztségét 
nem ő nyerte el, kit elsőszülöttségi jogánál fogva is megilletett 
volna ez a méltóság, hanem legifjabb öccse, az Arany-fejedelem 
(Sqrni-qtér). Ez esetről három közlés áll rendelkezésünkre, az 
egyik GONDATTIÓ (32. 1.), mely szerint az Arany-fejedelem vissza
térvén kalandjaiból igen elvénült s megvakult anj7jához, ezt mellbe 
ütötte öklével s ifjúvá varázsolta, mire anyja őt fölismerte s a 
viszontlátás örömében kijelentette előtte, hogy újabb utazásra kell 
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készülnie, t. i. föl az égbe Numi- Tqrém atyjához; mert ez fiai 
egyikének akarja átadni a föld s minden élő fölött való uralmat. 
Tényleg az Egatya belefáradva a fiai közt folyton dúló viszálko-
dásba s ezek kiegyenlítésébe, elrendelte, hogy azok mindannyian 
jelentkezzenek nála. Ily parancsot kapván az Arany-fejedelem is, 
ez anyja tanácsára azonnal lefeküdt aludni, azután még hajnal 
előtt anyja fölköltötte őt s meghagyta neki, hogy azonnal üljön fel 
már készen álló nyolczszárnyas paripájára s röpüljön gyorsan föl 
az égbe. 0 úgyis cselekedett s elsőnek jelentkezvén atyjánál, vala
mennyi testvér fölött elsőséget nyert. Visszatérő útjában találta 
elő bátyjait, kik a történtekről értesülvén igen bosszankodtak, köz
tük különösen Polém-tqrém, ki joggal számított a testvérei között 
való elsőségre. Odamegy ez «Világügyelő tértivé» lett öccséhez s 
előbb szidni kezdte, majd verekedéshez is fogott vele. Megtudva 
ezt az Egatya, azonnal leküldötte az ö szárnyas hírvivő szolgáját, 
Tqul-atér-t, hogy szétválaszsza a küzdőket s Polém-tarém-et kibé
kítse sorsával. Az Egatya követének szavai nem tették meg a kellő 
hatást, mire Tqul-átér a pör eldöntésének következő módját aján
lotta : Elő kell venni a leggyorsabb és legerősebb lovat, a két baj
vívónak össze kell kötni a haját, azután vessék át magukat a nyer
gen s ugráljanak föl rája; a ki hamarabb elfárad s fölsóhajt a fáj
dalomtól, az a vesztes. A föltételekbe beleegyeztek a testvérek, 
megtettek mindent a megállapítás szerint s az ifjabbik került győz
tesen elő a viadalból. Polém-tqrém még kétszer megkisérlette az 
öccsével a versenyt, de egyre sikertelenül, úgy hogy végre is kény
telen volt belenyugodni sorsába. — PÁPAI KÁROLY ugyané regét 
egy vogul nyelven beszélő orosz kereskedő előadása nyomán (ki 
azt Pavel Leljatov nevű Xqyay-paul-heli, szigvavidéki vogul ember
től hallotta) a következőkép jegyezte föl: Ékwá-pi, az «Asszony 
fia» visszatér anyjához. "Az öreg asszonyt a küszöbről letaszította, 
leesett,. fiatallá lett. Ez ráismert: ,Hol jártál oly soká ? Sietned 
kell, atyád holnap kell hogy valakinek átadja az egész világ kor
mányzatát'. Eeggel elment a nj^olczszárnyún. Fölemelkedett, az 
éghez ért, de nem lehetett ezen eljutnia; ezért felült a hétszár
nyúra, mely gyorsabban tudott emelkedni. Mikor fölemelkedett 
atyja házához, ott czölöpöt talált, melyen hét nepexBaTL (a ló 
gyeplőjének megerősítésére szolgáló bevágás ?) volt a hét fiú szá
mára ; ő a legfelsőbbhöz kötötte lovát. Atyja átadta neki az egész 
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földet; neve: Mir-susné yum (Világ-néző ember). Visszatérőben 
először Polém-tq,rom oika-t találta, majd Taut-Kotél oika-t s így 
tovább sorban a hét fiút. Ezután mind a földre mentek; itt Mir-
susné yum és Polém-tq,rom oika kétszer összeveszett, mert az előbbi 
kapta a föld igazgatását. Mikor harmadszor összevesztek, a küz
delem idején Mir-susné %um atyjához imádkozott, ki az égből neki 
egy angyalt (wagen-toulin tg/rom) küldött: Ez őket hajuknál fogva 
összekötötte azzal a kikötéssel, hogy a melyikük kiált, az vesztes és 
a melyik tűr, az kapja az egész világot. Polém-tarom oika kiáltott 
s így a jog á másiké maradt». 

Ennek a regének, úgy látszik, történeti magva van. Benne 
ugyanis, mintha valamely küzdelemnek maradt volna fenn emléke, 
mely a pelimi és fehérhegyi bálványok között az elsőség és nagyobb 
tekintély kérdését az utóbbi javára döntötte el talán nem pusztán 
szelid vallási elmélkedések révén, hanem a hatalom nyomatékosabb 
eszközeivel. E szempontból igen figyelemre méltó a világügyelő 
tisztségért való versengésnek harmadik közlése, melyben a pelimi 
istenség — itt Tapél-qjka néven — nem mint ellenfele az «Asszony 
fiá»-nak vesz részt a küzdelemben, hanem mint ennek támogatója; 
az ellenfél pedig a Szoszvaközépi-öreg (Tait-kwotí qjká). íme a 
rege kivonata: «Numi-Tcirém atyánknak hét embere van, egyikü
ket világügyelő férfivá akarták tenni. ,Vájjon ki lesz közülünk 
világügyelő férfi' kérdik. A Szoszvaközépi-öreg szól: ,En leszek'. 
Az Asszony-fiának nevezett fiúcska bácsija (akitá) Tapél-öreg így 
szól az Asszony-fi fiúcskához : ,Fiúcska, közelemben légy!' Hét ló 
fut. Tapél-öreg szól: ,Ez a hét ló a melyik ember hívására a kezé
hez ragad: az legyen világügyelő férfivá!' Csak az Asszony-fi 
fiúcska hívására jelennek meg a lovak. ,A világügyelő férfi ím ez, 
lássátok' mond Tapél-öreg. Újabb versenyt kívánnak: lovas ember 
lóval, rénes ember rénnel fut versenyt. Az Asszony-fi részére bá
csija két vörös rénborjut szerel föl. Amannak nincs bizalma az 
állatokhoz, de Tapél-öreg unszolására elindul velük s elsőnek ér
kezik Tq/rém házának kapujához. Most mindnyájan kijelentik: 
,A Világügyelő férfi te vagy' (II : 116—7.). Ez a közlés felsőszosz-
vai eredetű, mely vidék közel esvén a Pelim folyóhoz a pelimi 
istenséget különös tiszteletben tartja; igen természetes tehát részé
ről, hogy nem fogad el hitelesnek olyan hagyományt, mely istené
nek hatalmát és méltóságát egy másikénál alantabb állónak tün-
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teti föl. Náluk vallási érzés nem engedi, hogy a pelimi istenség a 
fehérhegyinek legyőzöttje legyen, de minthogy ennek általános 
tisztelete az egész vogul-osztják és szamojéd földön kétségbe nem 
vonható, kivonja a pelimi istenséget a küzdelemből, sőt jól érthető 
czélzatossággal a fehérhegyinek jóakarójává teszi, kinek támogatása 
nélkül amaz nem is juthatott volna méltóságának polczára. így 
lesz a fehérhegyi istenség diadala, egyszersmind a peliminek is 
győzelme, a legyőzött ellenfél pedig egy harmadik tarém-ü, a 
szoszvaközépi istenség, ki azonban látnivalóan csak a külömböző 
vidékek vallási eszméinek kiegyeztetése érdekében került itt a 
regébe; mert ahhoz, hogy ő tartsa magát illetékesnek a világ kor
mányzatára, se elsőszülöttségi, se hatalmi joga nincs. Nem befolyá
solja ily tekintet a Pelim folyótól távolabb lakó szigvavidéki nép 
regéinek alakulatát, melynél a pelimi istenség határozottan kisebb 
tekintélyben állván a fehérhegyinél semmi ok nem forog fenn 
amannak különös védelmére, sőt a vallási felfogásnak az felel meg, 
hogy az utóbbinak győzelme mennél fényesebben kiemelkedjék. 
E végből nem átallja a felsőszigvai szent rege, hogy olyan mythi-
kus babérokat, melyek eredetileg kétségkívül a pelimi istenséget 
illették, ettől elragadjon s a fehérhegyi «Világügyelő férfire» ruház
zon. Ilyen az utóbbinak «ősfi» szerepe a világ teremtésében, mely
nek megfelelőleg róla is azt állítja a rege (I : 4.), hogy az ősvízbeli 
földhalom lakóinak háza mögött czirbolyafenyő alakjában termett 
(úgy mint Polém-tarém sárga virágú kóró alakjában I : 33.) s hogy 
neki köszönheti az emberiség a halászat és vadászat adományait. 
Az ősfiúság igen jól illik Polém tq,rém-hoz, kit a Szigvavidék is az 
Egatya legidősebb, tehát legelső fiának elismer; de nem illik az 
Egatya legifjabb fiához s nem ennek Ékica-yV pirié «Asszony-fi 
fiúcska» nevéhez, mely t. i. világosan mondja, hogy asszonytól 
született s nem földből termett élő növény alakjában. 

IV. A pelimi istenségről följegyzett vogul történeti ének 
(II : 242.) az Ő h ő s l é s é r ő l s nőpárjáról szól. E szerint Polém-
tq,rém egyszer, a mint nyusztbőr-, hódbőr-fészkében fekszik, nem 
tud aludni. Hallgatózik, neszt hall. Kimegy háza mögé s a mint 
nézdegél, «Szárnyas-istenke öreget)) (Tauliy pupV ajka) pillantja 
meg a vörösfenyő tetején. Ez ily szavakat intéz hozzá: v-Polém-
tcfrém atyácskám, hallgass meg! Ezen szél járta, eső járta tó bal 
felén egy öreg asszony s öreg ember élnek; tűz-víz nélkül (=ven-
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dégektöl látatlanul, tisztességesen) tartott kis leánykájuk (ul'ci-vittal 
ünlépténé mán ayitén) Nagy- Tqrém atyácskától neked van nevezve 
(=kijölve)». Erre a pelimi istenség visszamegy házába, újra lefek
szik s «nyakveszíthető, derékveszíthető igaz álmot» aluszik, míg 
reggel apródlegénye kardháttal ráütve felkölti. Most háromszáz 
apródlegényét egybegyűjti; ezek két ékes szánkóját fölszerelik s 
menyasszony-díjúi «vékony selyem sok göngyölegjét sok számban 
emelik, vékony posztó sok tekercsét sok számban hordják». Polém-
tqrém «neves fejedelmet, híres fejedelmet)) ezután kivezetik, az 
egyik szánba beleültetik s elvágtatnak. Elérkezve a «kis tó, kis 
tenger nagyságú» menyasszonyi házhoz, Polém-tqrém. násznagyul 
egy öreg emberkét (moj-puyk jani qjkaris = «vendégség-fő nagy 
öregecske") küld be. «Öregek!» —így szól a hőslő násznagy — 
«Polém-tqrém öregecske tűz-víz nélkül tartott kis leányotokat hogy 
tőletek kiunszoljam, elszerezzem (sarelaytuykivé, pérséla%tuykivé), 
ez ügyben küldött izenetet». Azok «mint szájtalan-nyelvtelen jó 
állat» (== felelet nélkül, némán), úgy ülnek. Ismételt unszolásra 
végre megszólalnak: «Testi külsőt fedő ruhácskánkat követeljük 
mi; egy leányt neveltünk föl, munka nélkül ugyan hogy neveltük 
volna föl?!» E szavakkal az öregek az őket megillető menyasszony
díjat kérik s erre be is szállítják a szánon hozott sok becses árút. 
Most teli város sok férfiát, sok nőjét gyűjtöttek egybe s város evő, 
falu evő nagy lakodalmat készítettek. Az új párt «lúdlábnyi, rócze-
lábnyi alacsony asztalhoz*) ültették, azután «öt ujjú ujjas kezecskéi
ket egymásba karolva föl- s alásétálgattak». Majd haza viszi Polém-
tqrém menyasszonyát s itt világot élő kedves társacskájávab (tqrém 
qlné qti jurtkéméntél, jélém-qul qti jurtkéméntél) «nyakveszíthető* 
derékveszíthető igaz álmukat aluszszák». Ezentúl a pelimi isten
ség párjával él; «nyelvvégre, szájvégre való gyönyörűséges falatot 
eddegélnek». Mindez a tipikus vogul nőszerzés leírása. 

V. Ugyanez ének végén Polém-tqrém kijelenti, hogy ((anyám
tól való, atyámtól való származásom kora óta sohasem hadakoz
tam; atyától származó atyai bosszuokom nincsen, anyától szár
mazó anyai bosszuokot nem keresgélek (áykwém pasnél, jáyém 
pasnél at xqntlasém ; jáV miném ját' nurkwé am at qnéiWim, aykw 
miném áykic nurkicé am at kirisile'im II : 255.). Mégis GONDATTI hallott 
Polém-tarém-riük egy h a d i v á l l a l k o z á s á r ó l is, melynek 
regéje a következő (26. 1.): Azután, hogy Numi- Tqrém a földre 
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bocsátotta fiait, ezek egy idő múlva észrevették, hogy Polém-tfyrém 
bátyjuk sokszor el van mélyedve gondolatokban. Gyanúsnak tet
szett előttük a dolog s ostromolni kezdték kérdéseikkel, hogy min 
gondolkozik oly sokat, nincs-e tervében, hogy őket megölje? 0 
visszautasított ily föltevést, arra utalva, hogy hiszen ők vérbeli 
édes testvérek; de beismerte, hogy hadakozni szeretne, csakhogy 
az Egatya engedelme nélkül nem lehet. 0 kétszer fordult már az 
Egatyához ebbeli kérésével; de ez megtiltotta néki, noha másod
ízben arra is hivatkozott, hogy Ás-taUy taréin öccsének meny
asszonyt kellene hadi szerrel hőslenie. Ezután Polém-tqrém neve
zett öcscsével arra határozták el magukat, hogy titokban hajtják 
végre tervüket. El is indultak egy kis tatár városka felé, mely 
Demjanszk-on alul az Irtis mellett fekszik. E városka hősi feje
delmének volt egy leánya, de ahhoz igen bajos volt férkőzni; mert 
a város oly erős és magas fallal volt körülvéve, hogy azon az evet 
sem kúszhatott föl. A két menyasszonykereső hős mindamellett 
vaskarmok segítségével fölmászott a falon, bejutott a városba s 
megölte fejedelmét. Midőn a leányhoz jutottak, ez annyira neki 
esett Ás-taléy tqrém hajának, hogy csaknem egészen kiczibálta. 
Nagyon földühödött ezen Polém-tqrém s vállára kapván a leányt 
beledobta az Irtisbe e szavakkal: «Légy átkozott s változzál soréy-
hallá (CBipoKi., Salmo Vimba), emberek ürülékével táplálkozzál!)) 
Hazatértek most s az otthon maradt testvérek kérdik, hogy hol a 
menyasszony. «Odaadtuk a kul'-nsk ( = vízi ördögnek) tanításra, 
hogy okosabb és ravaszabb legyen» — felel Polém-tqrém; de ké
sőbb hozzáveti: «Nem, tréfálok csak; ő jön utánunk ladikkal, 
hozza a hozományát)). A testvérek nem bírták bevárni a meny
asszonyt s végül is akkép magyarázták elmaradását, hogy bizonyára 
a vízbe veszett valahol útjában. A vállalkozás balsikere külömben 
javára lett a két testvérnek; mert ha elhozzák a menyasszonyt, 
vége-hossza nem lett volna a többi testvérekkel való czivakodás-
nak, kik t. i. szintén kívántak volna menyasszonyt maguknak. 

A pelimi istenség t i s z t e l e t é n e k m ó d j a i r a és a neki 
nyújtott á l d o z a t o k r a alkalmilag már eddig is többször hivat
koztunk. Összefoglaljuk itt az e részben rendelkezésünkre álló ada
tokat, melyek között kiemelkedő az, hogy Polém-tqrém főkép a 
nyugati vogulságndl, jelesen a Pelimka, Vagla, Lozva, Tapszuj és 
Felső-Szoszva népénél áll nagy tekintélyben. E területen messze 
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földről jönnek el csolnakon, vagy szánakon hívei szent helyére, 
hogy ott átnyújtsák neki fogadalmi ajándékaikat (GONDATTI 19. 1.). 
A fogadalmakra vonatkozólag érdekes utalást tartalmaz a Vagla-fői 
öreg medveéneke, melyben az van elmondva, hogy a mint a medve 
zsákmányul ejtett lovának a vékonyára néz «jeles állatbeli alakja 
Polém-tq/rém atyjának van oda jegyezve (P. t. áéémné tű yansimé), 
Vagla-fői öregnek van oda jegyezve» (III: 337.), mi azt teszi, hogy 
előjelét látja a ló vékonyán annak, hogy üldöző vadásza őt, illetve 
bőrét, ha leteríti, a pelimi istenségnek ajánlotta föl. A szent nyír
fára fölakasztott állatbörökröl NOVITZKIJ tudósít részletesen (1. fen
tebb) ; az apró állatok (róka, nyuszt, hód, evet stb.) becses prémet 
magába a bálványházikóba kerültek s itt vagy a hajlék falára, vagy 
magára a bálványra lettek felaggatva, vagy a bálvány alá téve az ő 
anyusztbőr-fészke, hődbőr-fészken gazdagságának gyarapítására szol
gáltak. Az áldozat bemutatása alkalmával mondották a pelimi 
istenség «idéző igéjét» (kastula, sátmila), melynek tipikus szövegét 
a Szoszvafő. vidékén sikerült följegyeznem (II : 402.), REGULY ha
gyatékában pedig egy lozvai változat kezdetét találtam (II : 412.). 
Az előbbi maga magát «könyörgésnek" (pojk) mondja, midőn kéri 
az istenséget, hogy «nyomorúságos lelkű, nyomorúságos botosú 
sok magzata eléje helyezett nyomorúságos könyörgésónek jó végét 
vajha meghallgatná*) (ti saivin lilip, saicip narap saw kojin pinné 
saicin pojk jqmés qul nan mönt ross %öláslén ! II : 407.) s midőn 
hivatkozva a nagyobb hatás czéljából vele együtt bemutatott prém-
adományokra szavait «ki nem fogyó nyusztbör-könyörgésnek, hód-
bőr-könyörgésnek» minősíti (yöltal ölné noys-pojkél, uj-pojkél, yqn, 
pojkilawén* II : 402, 410, 411.). E prémekkel, mint fentebb láttuk, 
az ájtatoskodók buzgósága az istenség láthatatlan lovát szeretné 
díszíteni. Más ajándéktárgy az áldozatoknál az ezüstpénz, melyet 
az idéző ige elmondása alkalmával kézben tartanak (süli qln métin 
kátéi ti pojkilawén «tiszta ezüst jutalmas kézzel könyörgünk hoz
zád)) II : 403; süli qln tinin pojkél ti pojkilawén «tiszta ezüsttel 
való drága könyörgéssel könyörgünk hozzád» II : 404.). Fontosabb 
ügyeknél szerepel a véráldozat, melyhez, úgy látszik, előszeretettel 
fehér rénszarvast alkalmaznak, mind az idéző ige mondja: «Tovább 
elő nyomorúságos szegényeid, hogyha szánalomba veszik őket: 
fehér hóhoz hasonlatos szarvas állatot állítanak majd, óh király, 
eléd vóráldozatúl» (voikén tüjt voipi ántiy uj jirél, yq,n, tay tus-
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tilawén II : 409.). Az ily áldozati állatot a hívők képzelete szerint 
az istenség lovához köti s így vezeti az Egatya elé ( I I : 409.). Húsát 
a szent nyírfa alatt főzik meg, mint ezt NOVITZKIJ nyomán is tud
juk s az idéző ige is említi: «Aranygalyú szent nyírfád oldalánál, 
hol hét lángú szent tüzed ég, ama tűzhelyed végében gőzölgő üst gőzét 
állítják eléd, óh király!» (sat íielmép jelpiy nájin téné aras-aulént 
sénkwin püt sénkwél yan ünttawén II : 404.). Az áldozat és könyör
gés szertartásai közben a nép levett süveggel körben áll. «Mint hóbot 
karikájao — mondja a sámán — «azon módra körülállott sok 
aranyos (t. i. imádkozó) süvegnélküli szép fővel áll előtted (kénttal 
qlné jamés punkéi Vülawén), mocsok nélküli szép fővel könyörög 
hozzád» (II : 405.). 

A pelimi istenség mithikai képzeteinek és kultusának sok új 
adatát remélhetjük a REGULYtól följegyzett Polm-torom ar czímű 
terjedelmes osztják ének megfejtésétől. 

2. A L o z v a v i z é n e k s z e n t f e j e d e l m e : Lüsém vit 
j elpin q,tér. 

Egyező a külömböző vidékek vallási tudata abban, hogy a 
pelimi istenség az Egatya fiai közt a legidősebb s hogy a Világ
ügyelő férfi a legifjabb; de nincs semmi közösség a koruk szerint 
közbeneső Tq,rém-üük elösorolásában. Ezeknek tárgyalásában tehát 
legalkalmasabban az egyes istenségek székhelyeinek földrajzi sor
rendjét követhetjük annál is inkább, minthogy az e szempontból 
egymáshoz közelebb eső mythikus személyek regeanyaga is több
ször kapcsolatos. Legnyugatibb területe a bálványok tiszteletének 
a vogul földön a Lozva folyó melléke, melynek egyik főistenségét 
Lüaém-vit jelpin átér néven az Egatya harmadik fiának említi az 
alsó-szigvai közlés. Nem más ez, mint ama Vit-jelpin pupi ajka 
(«Víz-szentje bálványöreg» I I : 381.), vagy egyszerűbb jelzéssel: 
Lüsem-vit jelpin, illetve Vit-jelpin, kinek három idéző igéjét jegyez
hettem föl a Felső-Lozva és az éjszaki Szoszva forrásvidékének 
tájain (II : 381—389.), egy ilyet pedig EEGULY hagyatékában talá
lunk (II : 390.). Bizonyos már e nevek alapján is, hogy ez istenség 
szent helye valahol a Lozva mellékén van, de nincs biztos adat 
forrásainkban, mely fekvését közelebbről meghatározná. Abból 
kiindulva, hogy REGULYnak egyik jegyzete a Lozva vize bálványát 
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«Liiossm uos vit jelping» névvel ismeri, azt következtethetjük, hogy 
eredeti székhelye s vele együtt bizonyára a lozvai vogul fejedelmek
nek is székhelye bizonyos Lüsém-üs «Lozva-város» volt, melyről 
azonban a mai topographia mit sem tud. Emiit ugyan a XVI. 
század végén szerkesztett KHHra rjiarojieMaa EojibiuoH ^epTeati. 
ezímű földrajzi leirás az Ivdil folyó torkolatánál, tehát a mai Per-
sina (Tqréy-paul) vogul falu helyén rpa^Ti JIO3BMHCKOH nevű vá
rost*); de ezt FISCHER J. EBERHAED szerint 1590-ben az oroszok 
építették s már 1597-ben maguk le is rombolták (1. Sibirische Gesch. 
I : 261, 298.), a helyében később keletkezett vogul falu pedig sem 
a Lüsm-üs nevet nem viseli, sem vallási jelentőségével nem kiváló. 
Van azonban a Felső-Lozva vizének egy híres szent helye, azon a 
ponton t.i., hol a,Jelpiy-já («Szent-folyó») beléje torkollik. E mellék
folyónak orosz neve BmKaű, mely a zűrjén'vij, vi$ «szent» (ebben: 
vic-ko «szent ház, templom*)) és aj «öregembert) szavakkal ele
mezve a vogul jelpiy (pupV) ajka kifejezés másának tetszik, vagyis 
a zürjénektől átvett név gyanánt ekkép értelmezhető: «a szent 
bálványöreg (folyója)». Legnagyobb valószínűséggel ez az áldoza
tokkal és sok szigorú szertartással megszentelt terület a Lüsm-vit 
jelpiy székhelye s ha aLüsm-üs tényleg történeti hitelű név, a vele 
jelzett város e vidéken állhatott. Egybehangzó körülmény e fel
fogással, hogy amaz ételáldozat alkalmával, melyet Saw-paul mel
lett 1888-ban vendéglátó vogul gazdáim aLozva jegén a Vit-jelpiy-
nek bemutattak, a résztvevők dél felé, vagyis az említett szent hely 
irányában fordulva mondották el hajlongások közben imádságukat. 

Maguk az idéző igék «terebélyes tetejű hét fenyves, tere
bélyes tetejű hét nyíres, kákafüves hét rét között» hirdetik a «Víz-

*) «A BI> JIo3By M3T. ropbi najia y^tiJiL pfcKa, a Ha ycTKfe 
y^wjiH ptKu rpa^L JIo3BHHCKOíi.» Ezt a várost FISCHER szerint 
az oroszok azért építették, hogy azoknak, kik Cserdinből a Visera 
folyó mentén a Lozva felé utaztak s innen tovább a Lozva, déli 
Szoszva, Tavda és Tobol folyók vizi útján igyekeztek az Irtis felé s 
Tobolszkba, itt a Lozvánál kész ladikok álljanak rendelkezésükre 
s ne kelljen ezeknek készítésével sok időt vesztegetniök. Hét év 
múlva föltalálták a Szibériába vezető rövidebb utat Szolikamszk s 
a Túra folyó között, mire az oroszok elhagyták a nehezen hozzá
férhető lozvai várost s hogy a vogulok benne erőséget ne találjanak, 
lerombolták. 

Nyelvtudományi Közlemények XXXJf. 3 



34 MUNKÁCSI BEENÁT. 

szentjének)) lakóhelyét, hol «víz folyama mosta sok meredek par
ton, sok fövényparton, ragyogó vizű hét örvényben, ajtaja megtalál-
hatatlan ezüst tetőnyilású tetőnyilásos házban lakik» (II : 381, 
385, 391.). «Gyors hátszárnyú hátszárnyas hab) az alakja (rótt 
tqyypa táyyiy yuril ünle'in II : 381.), egyébként pedig tulajdonai a 
legkiválóbb istenségekével egyezők: «Ob nagyságú szent szeme» 
(Ás janit jelpiy samén II : 385.), «tavirózsa-levélnyi érzékeny füle» 
(tür-löpant sailém palén u. o.), vagy más jelzéssel «félénk fekete 
kacsáéhoz hasonlóan érzékeny füle» (yuri sayki sailém pal' II : 

382.) van, elméje pedig «Ob nagyságú, tó nagyságú szent elme» 
(Ás janit, tür janit jelpiy nqmtpa ; Ás-vit, tür-vit jelpiy nqmtén 
I I : 386.). Nem egyedül lakik, hanem mint a legtöbb bálvány-isten-
ségnek párja van: «a hullámzó hét örvényben ősz fejű kettőnek 
emlegetik laktát» (sül pnykpa kitV ünélnéten láwéltaicé I I : 391.) s 
ezek EEGULY jegyzete szerint ajégva anyuit)): egy asszony s egy 
öreg ember. Másutt ugyané pár «hét leányt, hét fiút széjjel osztott 
kettőnek)) (sat ayi, sat pV urtpiy kitV II : 382.) van nevezve, mi 
azt jelenti, hogy gyermekeik vannak s ezek (mint apróbb bálványok) 
külön lakokat nyertek. Párján kívül az idéző igék a Víz-szentjé
nek «hét fejedelemhősv> népét is emlegetik, sőt a tőlem jegyzett 
felsölozvai szövegek egyenesen ezeket szólítják, így: «Vastestű hét 
fejedelemhős, kőtestű hat fejedelemhős (ker alpip sat qtér, a/ictés 
alpip yqt qtér), folyófordulókat hétfelé lakó szentséges nép, fövény
partokat hatfelé lakó fényességes nép (jelpiy mayum, pasiy mayum) 
tavirózsa-levélnyi füles nép, Ob nagyságú szemes nép, Ob nagy
ságú szentelméjű nép, a futó víz, az omló víz fölé, szent elméd ide 
haddiirányúljon!»(II: 385—6.). Vagy: «Ha fövénypart, hét fövény
part aljáról, ha folyóforduló, hét folyóforduló aljáról, vízalkotású 
hét fejedelemhős (vit-sirpá sat qtér), ezen pálinkával való egy csésze 
karimájához, mint fenn járó esőszem szálljatok ide, mint fenn járó 
szélfoszlány lengjetek ide !» (II : 388.). A KEGULY-féle egyik szöveg 
e hét alakról így szól: «Kiknek fövénypartja hét fövénypart, 
folyófordulója hét folyóforduló: Numi-Tqrém atyátok ezüstös hét 
tetőnyílással, aranyos hét tetőnyilás szádjával igézett benneteket, 
hullámzó hét örvénynyel igézett benneteket; vasmellű hét manó
nak ott laktat emlegetik» (ker ma'ilpa süt üssi ünélnát lawéltawé 
I I : 391.), a jegyzet pedig a hét Mss'i-manót a Vit-jelpiy hét szolgájá
nak mondja, kik az ördög ellen harczolnak s kiktől emezek félnek. 
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Ez istenségnek h i v a t á s a az idéző igék szerint első sorban 
az élet és egészség megmentése. «Hajdan» — így imádkoznak 
hívei— «a kórnak száját, a betegségnek száját befogtad: most 
szintén fogd be a kór száját, a betegség száját! Hajdan az abroncs
karika módjára forgó kerek ég hét tájéka terjedelmében hallatszott 
a híred : most a kórtól meghagyott, betegségtől lesorvadt három 
réczéd ( = embered) könyörög hozzád. Szerezz menekvést a kórtól! 
Leánynak, fiúnak való egyenletes utat találj számára! Leány kezét, 
fiú kezét fájóvá ne tedd! Leányodat a kórnak, fiadat a betegség
nek ne add oda!» (II : 382—4.). «Kéz-lehulló dombos földet* — 
így szól a másik könyörgés — «láb-bicsakló gödrös földet óh bár 
ne találnék; leánynak, fiúnak járni való egyenletes utat egyenget
nék bár egyenletessé!)) (II : 386.). AEEGULY-féle idéző ige az áldo
zat mellett ezeket emlegeti: «A tüzét növesztő tüzes vidékről 
( — az alvilágból) kór, betegség kerekedett föl. Hajdan amikor kór, 
betegség kerekedett föl, az itt keresztül nem hatolt; jó úri asszony, 
jó úri ember a vesszejét növesztő vesszős (áldozati) tért, jeles fö
vénypartotoknak vesszejét (kiirtva) simára egyengették; füvét nö
vesztő füves fövénypartotoknak füvét (kiirtva) simára egyengették)) 
(— nektek áldozati tért készítettek II. 392—3.). Mikor újév táján 
a felsőlozvai vogulok adójuk lefizetésére az éjszaki Szoszva forrás
vidékére, Jani'-paul'hdj utaznak, a Lozva jegén ételáldozat mellett 
a következő szavakkal búcsúznak el a «Víz-szentjétől» s népétől: 
«Jeges muszkám, üstökös muszkám közé megyünk ím mi: muszka 
vétségbe, vogul vétségbe bár ne esnénk ( = senkivel össze ne tűz
zünk) ! A ti hátatok, a ti melletek erejénél fogva nő között, férfi 
között botránkoztató nőt, botránkoztató férfit bár ne találnánk! 
Bár ép kézzel, ép lábbal utazhatnánk! Ezen istennőcskét, istenkét 
tisztelő falu végébe ép kézzel, ép lábbal térhetnénk bár vissza!» 
( I I : 3 8 8 - 9 . ) . 

A Jelpiy-ja torkolatának tiszteletéről s az evvel kapcsolatos 
szokásokról KUZNECZOV és FEDOEOV tudósításai nyomán már fentebb 
szólottunk. A Vit-jelpip-nek bemutatott á l d o z a t o k a t az idéző 
igék említik. «Kórtól meghagyott három réczéd (= embered)» — 
mondja az egyik — anyusztszőrrel vigasságos könyörgéssel könyö
rög hozzád ; patás állat, szarvas állat véráldozatával állnak előtted» 
(no/s-pun üliij pojkél pojkauén; toyyiy uj, ántiy uj jirél luXwásén 
II : 383), mi annyit jelent, hogy a hívek imádságuk kíséretében az 

3* 
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istenségnek adományul nyusztprémet nyújtanak s rénszarvast 
ölnek tiszteletére. A KEGULT-féle változat lóáldozatról beszél: 
«Úri emberetek jó fia» — így hangzik a szöveg fordítása — «én 8 
e két felől való atyafi ember, e három felől való régi ember hajas 
lovat tartó jó kézzel, sörényes lő jó véráldozatával léptünk ím hoz
zátok)) (atéy lüiv jqmés katél, palén lüw jqmés jirél ti kivaléltawésan 
II : 393.). Az az egyszerű ételáldozat, melynek magam voltam 
tanuja, abban állott, hogy a férfiak a Lozva vizének hóval borított 
jegére egy üveg pálinkát, melléje egy pálinkával telt csészikét s 
körülötte három apró pereczkalácsot raktak le, miután pedig az 
idéző igét elmondták az enni-innivalót maguk fogyasztották el 
(purlaytást). 

3. A s z e n t U r a l b ó r c z ö r e g e : Jelpin nqr qj ka. 

GONDATTI szerint (520. 1.) az Egatyának harmadik fia: 'Nqr-
q,jka, vagy ' Nqr-tqrém, melynek székhelye az éjszaki Szoszva 
forrásvidékének Mán- Ta'it folyóágánál emelkedő Jelpin-nqr(«&zent 
Uralbérczw) hegyen a Jdpiy-tür («Szent tó» IV : 436—8)közelében 
van. Ezt a Jelpin-nqr hegyet HOFMANN könyvében (II : 81.) STEA-
ZSEVSZKIJ naplója is említi, mely szerint azt az éjszaki Szoszvának 
két forráspatakja folyja körül s két csúcsa van: a Jani pupV nqr 
(ekkép írva: Jany-Puby-Njer) «Nagy-bálvány-Üralbércz») és Mail 
pupi nqr («Kis-bálvány-Uralbércz»). A hegy vallási jelentőségére 
utal a zűrjén Bulvano-iz (aBálványkő») nevezet is (u. o.). Mindaz, 
a mit egyébként e hegyi istenségről közölhetek, GONDATTI följegy
zése. E szerint kőháza van, melyben 'NcLr-ekivá (írva : HÖpi> arBa) 
feleségével és gyermekeivel (nqr-naurém, írva: HÖpt HaypaMi.) 
lakik. 0 a rénnyájak ura és védő szelleme, tőle függ, hogy kinek 
mennyi jut. Tömérdek szolga és pásztor támogatja őt nyájfelügyelő 
tisztében, a mely személyzet a vízözönig hősökből állott, most 
pedig istennek tetsző életet élt s haláluk után teljesen megtisztult 
embereknek szellemei. 'Nqr-qjká gazdagságánál fogva gyakran 
volt kitéve hősök támadásainak, de ő ezeket győzelmesen vissza
verte, sokakat megölt, míg végre Numi-Tqrém atyja megtiltotta 
neki a vérontást. Ettől fogva az ellene szálló hősöket kővé változ
tatta s mai napig is látható az Ural bérczeiben hét ily elvarázsolt 
alak, kik azért a vakmerőségért bűnhődtek így, hogy az istenség 
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nyáját megrabolni akarták. A 'Nar-qjká bálványát hároméven
ként Polém-tqrém bálványához szokták vinni, hogy ezeknek, mint 
testvérekhez illik, módjuk legyen egymást látni. 

Egy másik Jelpiy-nqr van a Lozva Jelpiy-ja (Baasaü) mellék
vizébe torkolló Tqmpusém-ja patak forrásánál. Ez a BepxBiisKaii-
CKÍÖ KaMeHb, vagy MoaeÖHHH KaaieHL («Imádkozó kő»), melynek 
szintén van J;£á-s'a;^(<<Öregember-bércz>>) ésÉkwa-sayl(« Asszony-
bércz») nevű orma s mint a közlő megjegyzi (IV : 431.): «a távol
ból öregembernek és asszonynak látszanak; vogul ember oda föl 
nem hág» (ékwdi -(pjkái natjki elél; mansi tü at yayyi). REGULY. 
egy idéző igét (nq,ri kaj-sau II : 398.) is jegyzett föl e hegyi isten
párról, melyben ezek így vannak leírva: «Eredő folyó, torkolló 
folyó forrásánál (lakó) kettő, Ob-gyepes, tó-gyepes kettő, a földet 
megnyomva ülő kettő! Numi-Tq/rém atyátokig ( = az égig) hogy 
beszédes bálvány, beszédes isten beszédetek (láy^éü pupV-l'ay^an, 
láyyéy tqrém-láyyan) föl nem ér: csak egy hüvelyknyi, csak egy 
arasznyi magasság hiányzik)) ( = ormotok az égbe nyúlik). Ugyanitt 
megtudjuk, hogy a néphit ez istenpár hivatásának az egészség 
megóvását tartja s hogy ezért áldozatokat is mutatnak be nekik, 
nyilván csak a közel lakók. «Hajdan» — így szól az ige — ((mi
dőn az úri asszony, az úri férfi növekedett, midőn jeles áldozattal 
jöttek eléd, betegség, kór át nem hatolt; most vaskerítésük ( = a 
kór akadálya) ím meglágyult: a kór, betegség áthatolni kezdett». 
Mint FEDOKOV irja (292. 1.), a lozvavidéki szent hegyre vogul ember 
föl nem megy, de hozzá nem is közeledik. Minden év őszén (szep
tember eleje táján) itt áldozatul fehér lovat ölnek, melyhez csak a 
családfőket bocsátják. Ezek ily alkalommal az áldozat vérét iszszák 
s a szertartás végeztével pálinkával s tánczczal vigadoznak. 

Egy harmadik Jelpiy nqr qjká nevű orom, illetve istenség 
van a Szigva forrásvidékének Jelpiy-já folyója és Jelpiy tür tava 
mellett (IV : 439.). Ugyancsak a Szigva forrásvidékén van a 'Nqr-
ékwá («Uralbérez-asszony» u. o.), mely talán azonos a HOFMANN 
könyvében említett Né-pupV ur (írva: Ne-Puby- Ur—« Nő -bálvány 
hegy»), illetve zürjénül Töl-pos ( = «Szél-fészek») néven nevezett 
hegygyei. Erre a zűrjének és osztjákok föl nem mernek menni s 
azt hiszik, hogy ha valaki ezt megkisérlené, az ott örökösen tom
boló szelek — innen a zűrjén név — menten a mélységbe taszí
tanák a szentségtörőt. STRAZSEVSZKIJ úgy értesült, hogy ez a hegy-
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orom egy igen j ámbor embernek volt a felesége, kit isten azért 
változtatott kővé, mivel férjével szemben engedetlen volt ( H O F 
MANN 77, 91.). 

Más ily szent hegyormok a Szigvába ömlő Sukér-ja forrás
vidékén a Ja-talé/ щг-qjkä (IV : 440.), az éjszaki Szoszvába ömlő 
'Nais-jä tal'éy jelpin nqr ( írva: Njäys-Ja-Toljäch-Jelping-Njer 
HOFMANN 91.), melyekről azonban nincs bővebb tudomásom. Az ily 
helyek tiszteletéről ál talánosságban fentebb szólottunk. 
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Szláv jövevényszavaink. 
(Első közlemény.) 

a) Az óbolgár n y e l v e m l é k e k szókészle te és a 
m a g y a r n y e l v sz láv jövevényszava i . 

i. 
ÁSBÓTH OSZKÁR «A magyar nyelvbe került szláv szók átvéte

lének helye és kora» czímű értekezését így végzi: «Senki jobban 
nem fog örülni, mint én, ha róluk (t. i. nyelvünk szláv jövevény
szavairól) valaki igazán tudományos munkát írva, új szemponto
kat jelöl ki, ha ennek következtében még annyira is módosítanom 
kellene a szláv szók átvételének helyéről és idejéről vallott nézete
met.)) NyK. XXX. 230.). Benne az ő kutatásai azt a meggyőződést 
érlelték meg, hogy «az egymást támogató adatok összesége kétség
telenné teszi, hogy a szláv szók javarésze egy az ószlovén nyelvvel 
a legszorosabb rokonságban levő nyelvből került nyelvünkbe, még 
pedig valószínűleg a honfoglalásra következő legelső századokban» 
(u. o. 74.). ÁSBÓTH ezt a meggyőződésót említettem értekezése vé
gén fejtegetései alapján még inkább megerősítettnek és bebizonyí-
tottnak látja s azt mondja, hogy «a szláv szók nagy tömege csak a 
mai hazánkban kerülhetett nyelvünkbe" (u. o. 228.), s hogy «a szók 
többsége bolgár nyelvjárásból származott)) (u. o. 229.). A szerző ez 
állítást megerősítve látja Pest városa nevével, a mely «olyan 
speciális bolgár-szláv, vagy ha úgy tetszik, ószlovén, hogy a magyar 
keresztény terminológia szláv részével egyetemben a legesleghatá-
rozottabb bizonyíték egy a mai hazánkban véghez ment bolgár 
hatás lehetősége melletU (u. o. 229.). 

Nekem régibb idő óta egészen más a nézetem a magyar nyelv 
szláv jövevényei többségének átvétele helyéről, az átadók nyelvéről 
s részben az átvevés koráról is. ÁsBÓTHnak az a kijelentése, hogy e 
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téren egy egész sor fontos kérdés kutatása alig van megkezdve 
(u. o. 229/230), továbbá az, hogy új szempontok szerint talán más 
eredményre is lehetne jutni, a mely eredmény mind az óbolgár 
nyelv és a belőle fejlődött egyházi szláv nyelv történetével, mind 
pedig hazánk s különösen a mi történetünkkel nagyobb összhang
ban áll, erőt és biztatást nyújtottak kutatásomhoz. Tagadhatatlan 
ugyanis, hogy AsBÓTHnak nyelvünk szláv jövevényszavairól vallott 
nézete ellenkezik az óbolgár nyelv fejlődése történetével. Azon ku
tatások után, a melyeket OBLAK, VONDRÁK, JAGIC és mások az 
óbolgár nyelvemlékek szókészletének történeti fejlődése körül 
kifejtettek, nem áll az, a mit ASBÓTH mond, hogy «a közös szláv 
keresztény terminológia . . . kétségkívül a nagy morva birodalom
ban alakult meg» (u. o. 80). Ma egész bizonyosan tudjuk, hogy 
CYRILL és METHOD Pannóniában, s működésük főhelyén, Nagy-
Morvaországban szláv keresztény terminológiát találtak, a mely 
nem mindenben egyezett a magukkal hozott terminológia szókészle
tével. Elég e tekintetben az olyan kifejezésekre hivatkoznom, mint 
pap, pokol. A legrégibb evangélium- és zsoltár-fordításokban a 
pap-ot s o h a másként mint Hfpín-nek (gör. tepetk, a nem-keresz
tényt pedig >KKpbUk-nek; 1. nevezetesen alább a, pap szó alatt), a 
poklot s o h a másként mint aA'k-nak (gör. qd-qo) nem fordították; s 
ha a katholikus szertartáshoz tartozó régi XII. századi horvát szer
kesztésű Bécsi Levelekben (Wiener Blátter, v. ö. JAGIC : Glagolica 
28.) ebpokol-nak mégis IIKKAK alakját találjuk, akkor az ott kétségtele
nül helyi, még pedig horvát kifejezés (1. részletesen alább a pokol 
szó alatt). A IX. és X. században Pannóniában és Nagy-Morva
országban volt keresztény terminológia, a mely sokban külömbö-
zött a CYRILL- és MBTHOD-féle terminológiától. Ebből a terminoló
giából s az itt használt más helyi kifejezésekből CYRILL és METHOD, 
s tanítványai sokat merítettek, mint alább részletesen ki fogom mu
tatni. Azt meg feleslegesnek tartom bizonyítani, hogy a szláv keresz
tény terminológia ma is csak bizonyos kifejezésekben és rítus szerint 
egységes, a kifejezések nagy részében azonban nagyon is nem egysé
ges. ASBÓTH a Duna-Tiszaközben, a Tiszán túl és Erdélyben egy az 
óbolgárhoz hasonló bolgár nyelvjárást feltételez, s ebből származ
tatja a magyar nyelv szláv jövevényeit. Ámde ez a föltevése ismét 
beleütközik egy sereg pozitív ismeretünkbe. Mindenekelőtt a Duna 
és a Tisza közti területen, továbbá Tiszán túl és Erdélyben bolgá-
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rok közt történt keresztény térítésről a IX—X. században mit sem 
tud a történelem (v. ö. KARÁCSONYI J.: Mi köze a görög egyház
nak a magyarok megtéréséhez? Kath. Szemle XIV. 307.). Mi 
csak azt tudjuk, hogy METHOD halála után tanítványai Bulgáriába, 
innen pedig Macedóniába (CLEMENS) vonultak s ott működtek. 
Mért nem folytatták működésüket hazánkban a bolgárok közt ? 
Csak valószínű, de nem bizonyos, hogy közvetlen a honfoglalás 
előtti időkben hazánk egyes déli részei tartozh a t t a k a bol
gár birodalomhoz (v. ö. JIRECEK: Geschichte der Bulgaren 167. 
és JAGIC : Zur Entstehungsgeschichte I. 5.). Föltéve azonban (v. ö. 
MARCZALI H., a SZILÁGYI-féle M. Nemzet Tört. I. 90, 91.), hogy e 
déli részek bolgár birtok voltak, még akkor is nagy kérdés, hogy e 
területen mai értelemben vett bolgár nyelvű lakosság volt-e. Igaz, 
hogy a mai szerb belgrádi vár ekkor bolgár birtok, de az is igaz, 
hogy parancsnoka BORITÁKANOS (talán tárkanos méltóságnév, v. ö. 
m. Tárkánij, csuv. tarkan, ZOLOTN.), a kinek a nevéből lehet annyit 
következtetni, hogy az általa beszélt nyelv nem volt a mai bolgár 
(JAGIC • Zur Ents., I. 52, 59, ez ellen IBRAHIM 965-diki uti jelent.). 
Nem szabad továbbá figyelmen kívül hagynunk, hogy a honfoglalás 
idején s a rákövetkező első századokban az Alföld legnagyobb része 
puszta, árterület, mocsár volt (v. ö. NAGY ALFRÉD feljegyzését, A m. 
honfogl. kútfői 314—315), a valamivel magasabban fekvő Duna-
Tisza köze meg homoktenger, a melyet egykor pl. a rómaiak még 
arra sem tartották érdemesnek, hogy polgárosodásuk keretébe be
vonják; annak meg éppen semmi nyoma, hogy a Duna-Tisza közén 
nagyobb magyar tömegek telepedtek volna meg (v. ö. A telepítés 
történelmünkben, Új M. Szemle III. 332, 333.). Ha azonban ASBÓTH 
ezzel szemben Pest városa nevére hivatkozik, mi ellenérvül a 
következőket hozzuk fel: 1. feltűnő dolog, hogy Pest városának 
neve csak 1148-ban fordul elő először (v. ö. JAGIC: Zur Entste
hungsgeschichte II. 36.); keltezetlen emlékeink közül pedig a 
Gellért-legendában (eredetije 1061 — 1075-ből; v. ö. in ciuit. Pest, 
ad portum Pest, in Pest, ad portum Pestiensem); 2. feltűnő dolog, 
hogy Pestről a XIII. században író ANONYMUS tudósítása ez: «Toksun 
vezér kegyességét hallván sok jövevény tódul vala hozzá 
különféle nemzetekből. Ugyanis Bular földről jövének némely nagy 
nemes urak. az izmaeliták nagy sokaságával, kiknek . . . . a vezér 
Magyarország különböző helyein adott földeket, s azon kívül azon 
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várat, melyet Pestnek neveznek, örökre átengedé» (FEJÉEPATAKY 
kiadása, 62. 1.; v. ö. még SALAMON F. Budapest tört. II. 86.). Hogy 
ez az adat hiteles lehet, s hogy Pest városának neve ezektől a 
bolgár izmaelitáktól származhatik, azt még egy közvetett érvvel 
akarom támogatni. Ez az érv a Duna folyó neve, a mely a szláv 
nyelvekben hol Dunaj, hol Dunav. Mind a két név igen régi (v. ö. 
VONDEÁK, Z oboru slavistiky, Őas. Cesk. Mus. 74 : 30, Müllenh. 
DAlt. II. 362.). JAGIC vette először észre, hogy a Codex Supra-
sliensis (1. részletesebben alább «Obolgár nyelvemlékek)) alatt) 
nyelvemléknek a hazája azért nem lehet Pannónia, mert benne 
a Dunának Dunav a neve (v. ö. Archív f. sl. Phil. I. 299—333, 
LESKIEN, Altbulg. Gr.3 225, 227.). Az összes szláv népek közül 
c s a k i s a bolgárok hívják ma (DÜVEENOIS szót. JÍJÜRBT^, Jly-
HaBCKn), hívták a középkorban (LAVEOV : Obzor, prilozenije 85 : 
Ha ^HyHaB'B, na ,3/yHáBíj, Ha ^oyfíaBL) és a CYEILL és METHOD-féle 
nyelvemlékek keletkezése korában Dunav-n&k (v. ö. Sitzungs-
berichte [Bécs] 122:41, 50.) a Dunát. A Dunav alak előkerül meg a 
szerb-horv. nyelvben is (^yHaB. ^yiiaBO, VÜK szótára), de a rendes 
használatú a ^ynáj alak, a mely -j-s alak az összes többi szláv 
nyelvben a járatos. Feltűnő már most, hogy ha Pest a Duna mellett 
lakó hon foglaláskori bolgárok maradványa, ha régi szláv jövevény
szavaink java része a Duna-Tisza közén lakó bolgároktól való, 
miért nem vettük át a bolgár Dunav alakot. Összes szláv eredetű 
jövevényszavaink, személyneveink, helyneveink, a melyeknek a 
szláv nyelvekben -av végük van, nyelvünkben -ó megfeleléssel 
vannak. Ilyenek poroszló (pristav), posztó (postav), zászló (zas-
tava), Szoboszló (Sobieslav), László (Lavoslav, esetleg cseh okleve-
lekbeli Ladslav), Szaniszló (Stanislav, v. ö. MOROSKIN : Slav. im.) 
stb. Ez a hangtani kivételnélküliség bizonyítja, hogy a Dunát, ha 
bolgár eredetű volna a neve, ma *Dunó- nak hívnók. Jól tudom, 
hogy ez ellen azt lehetne felhozni, hogy a magyarok a görög kró
nikások szerint körülbelül 839 táján jelentek meg először a Duna 
mellett (v. ö. M. honfogl. kútfői 100—103, JAGIC: Zur Entstehungs-
geschichte I. 45.), s a Duna nevét az or. Dunaj alakban már ekkor 
átvehették. Hangtanilag ez a feltevés is lehetséges, de mégis való
színűbb, főleg a Duna szónak tájszói alkalmazása miatt (MTsz., s 
részletesebben alább a Duna szó alatt), hogy itt, a mai hazában 
tanulták meg a nevét. E fejtegetésekkel azonban nem az a czélom, 
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hogy a bolgároknak mai hazánkban való lakását tagadjam. Né
hány helynévből, a milyen a krassó-, bihar-, alsófehérmegyei 
Preszdka (v. ö. CSÁNKI : Magyarorsz. tört. földr. II. 39: 1412, 1445. 
Gyepew, 1496. Gyepew. al. nom. Priszaka), biharmegyei Rogoz 
(v. ö. rogoz «mezei liliom», JAMBR.), beszterczenaszódmegyei Jád, 
Kerlés (v. ö. KISCH : Nösner Wörter und Wendungen 77, 83.), 
Gyalui havasok (bolg. dél «berg», Vervu «hegy», JIRECEK: Ge-
schichte 82.), Bucsa (v. ö. bolg. [Vidin é3 Vraca vidéki] 6 y T i e : 
Bp^x-b HJIH ,̂OJIT», noKpaTt CT. ropa nenpoxo,nHMa, Sbornik, X. 229, 
XIV. 191.), nekem az a meggyőződésem, hogy bolgár nyelvű lakosság 
a honfoglalás idejében csakis Erdélyben (v. ö. KARÁCSONYI I. czikkét, 
Századok XXXV., decz. füzet) és a vele határos megyékben volt (v. ö. 
az Ann. Fuldenses 56. 1. azon adatát, hogy AENULF király 892-ben 
követeket küld LAODOMIE, bolgár királyhoz, a kik a királyt arra kér
ték, ne engedje meg a morváknak a só vételét birodalmából, v. ö. 
MAECZALI a SziLÁGYi-féle M. nemz. tört. I. 90.). Éz a bolgár lakos
ság azonban keleti bolgár nyelvjárást beszélt*); ezt bizonyítja a 
Prészáka-béli á, ezt "a Gyalu-béii a, eh helyett / , v. Ilyen nyelv
járásból, mint ASBÖTH is mondja, nem kerülhettek a mi szavaink. 
§ hogy az e szavakban mutatkozó keleti bolgár d a várható nyu
gati é helyén régi sajátsága a bolgár nyelv dialektusainak, bizo
nyítja a Codex Suprasliensis (1. a nyelvemlékek közt) és a Psalt. 
Sinaiticum (1. u. o.). E kérdéssel egyébiránt részletesen foglalko
zom a helynevekről szóló fejezetben,**) a hol azt a nézetemet is 

*) Keleti bolgár nyelvjárást beszéltek azok a bolgárok is, a 
kik Csergeden, Bolgárszegen laktak, de ezek újabb, IV. Béla kori 
bevándorlók voltak: egy néhány szavuk, a milyen pl. a spolati, 
spolavati (Denkschriit. VII) azt látszik bizonyítani, hogy a Khodope 
hegység vidékéről, esetleg Maczedóniából valók. A szó ugyanis a 
gör. úc, TioXXa STYJ köszöntésből való (v. ö. MIKES leveleiben: «pola 
téti édes néném»), ez pedig Rhodope vidékén (MiLADiNov-testvérek 
gyűjtötte népdalok) és Maczeclóniában (Rad. 145. k. 106.) spolaj-
nak hangzik a bolgárban (v. ö. Arch. IV, 513, XX. 119.). 

**) Itt még csak azt említem meg, hogy ha valaki azt állí
taná, hogy e helyneveket az oláhból vettük, akkor mikép ma
gyarázandó az Olt (Aluta) és Ompoly folyónév o-ja ? Különösen 
az Olt o-ja szemben az a-val (Aluta) kétségtelen bizonyíték 
közvetlen szláv átvétel mellett. 8 végül az illetőnek azt is be kel-
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kifejtem, hogy az erdélyi lakosság soha bolgárnak nem nevezhette 
magát (Y. Ö. Archiv f. slav. Phil. XXIII. 243.), a minthogy a IX—X. 
században szláv nép magát még nem nevezte bolgárnak (hasonló 
példa az orosz népnévre). 

E pár ellenvetésből is látható, hogy én csak olyan nézetet 
vagyok hajlandó elfogadni, a mely olyan fontos művelődéstörté
neti hatásnál, a milyen nyelvünk közkeletű szavainak s keresz
tény terminológiájának szláv része, összhangzást tud teremteni a 
kérdéshez tartozó összes biztos történeti ismereteink közt. 

Nézetem szerint helytelen az eddigi kutatások kiinduló 
pontja. A mostoha, Pest, rozsda, mesgye-beli st, zsd-Yel a kutatók 
már azt hitték, hogy sziklaszilárd talajon építenek. Hasztalan hivat
kozott az ellenfél a ragya (a Bécsi-kódexben mindig rogya, v. ö. 
JOCHEL I. 4, II. 25, Amos IV. 9, Aggeus II. 18, épígy az Apor
kódexben : 77. zsoltár 46. vers), megye, gatya szavak gy, ty-jére, 
mert legfeljebb annyit ismertek el, hogy közvetlen a honfoglalás 
utáni századokban igen erős lehetett egy másik délszláv (szerb-
horvát-szlovén) hatás is. Jellemző e tekintetben a szerencse szó is, 
a hol a kutatók nem a történeti fejlődés szemüvegén nézték a kér
dést, nem azt vizsgálták, lehet-e a szó hangtana mellett jelentés-
tanilag bolgár eredetű. Hangtani tekintetben a szerencse szóban 
levő cs ( = óbolg. st) csakis szlovén lehet (az orosz, a hol az 
óbolg. sí'-nek c a megfelelője, eleve is kizárható e szónál; ASBÓTH 
legutóbb egy tanulságos czikkben (Nyr. XXIX. 494.) foglalkozott e 
szóval, s tisztán hangtani úton próbálta az óbolg.-ból, illetve az 
sí-nek se dialektusos ejtéséből magyarázni). Vegyük ehhez már 
most tekintetbe, hogy az óbolgár nyelvemlékek tanúsága szerint a 
két orrhang: q, és e_ nem egyforma életű, mert az $-ból már u, o 
fejlődött, mikor az g még megvolt (v. ö. VONDEÁK : Glagolita Clo-
zűv 6.); vegyük továbbá azt, hogy a szlovén nyelvben éppen a c 
előtt maradtak meg legtovább az orrhangzók (v. ö. FLOKINSKIJ : 
Lekciji I. 512, Gail völgye). A XI. századi ó-szlovón Freisingeni 
nyelvemlékekben (v. ö. VONDEÍK : Frisinské památky 77.) vencih 
(-= vuenfih, v. ö. óbolg. vqstii «majorum», s i t t / = cs, és nem el

lene bizonyítania, hogy e helynevek alapjául szolgáló szláv szavak 
közönséges szláv eredetű oláh népi szavak. Eészletesen 1. majd a 
helyneveknél. 
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u. o. malomogonca «segrotus»)alak fordul elő, s ez a szó egyes szlovén 
nyelvjárásokban ma is orrhanggal van meg (v. ö. véncji, Let. mat. 
1880. év: 201, PLETERSNIK szót.: vénéi). Vegyük ehhez azt, hogy 
ugyancsak (eredetileg k-ból fejlődött) cs előtt maradt meg az orr
hang a Németujvári Glosszák roncsika szavában (a mai rocska o-ja 
miatt a várható u helyett csakis szlovén lehet, v. ö. PLETERSNIK 
szót.: szlov. rqéka «henkelkrug»), s hogy ugyanilyen orrhang van 
az abroncs és a parancsol szavakban ; vegyük ehhez azt, hogy mind 
az e_, mind pedig az q töredékeikben ma is megvannak a szlovén 
nyelvjárásokban (v. ö. KOLO I. 41—57 : Obraz slovenskoga narécja 
u Koruskoj od Urb. Jarnika, s ott a monka, domb, zornb példákat). 
E tények teljesen valószínűvé fogják tenni, hogy a m. szerencse < 
szlov. srenca, a mely MIKLOSICH szerint járatos a nyugati szlovén 
nyelvben (v. ö. PLETERSNIK szót.: sr'^ca alatt) s meg van Gail völ
gyében is (srenca, srencati, Kolo I. 54; FLORINSKÍJ, Lekciji 
I. 513.). 

A hangtani bizonyítékokon fölül azonban fontos a jelentés
tani rész is. Arra is ügyet kell vetnünk, hívták-e valamikor az 
óbolgárban a szerencsét sre_sta-nok, s aztán az elől se zárkózhatunk 
el, mi a «glück, fortuna» mai egy értékese az egyes szláv nyelvek
ben. A m. szerencsé-nek két jelentése van; 1. sors, schicksal, zu-
fall, 2. glück, fortuna (NySz.). Az óbolgár és a magyar párhuzamos 
nyelvemlékekben a ckpAiim\ alak egyszer kerül elő; ez a hely a 
XC. zsoltár 6. versszaka, a hely ez: Psalt. sin.XC. 5. 6: HÉ oynouiiH 
CbA OT'K BÉIUTI KO T'K/Wk l i p ^ Y O A ^ l i m f t í A OTO C'kpIríUllTbSk 

i A É ' M C > H A íiOrtoy,A,KH 'kerö = l & k n o n timebis . . . . a negocio per-
ambulante in tenebris; ab incursu et demonio meridiano = 
Apor-k.: nem felz . . . a setetben iaro conplarcodastol: az ellen 

Jutattol es a deli ördögtől (a Pöbr.-k.-ben az «incursus» fordítat-
lan, épp úgy a belőle másolt Keszthelyi- és Kulcsár-kódexben; a 
Festetics- és a Batthyányi-kódex zsoltárfordításában meg a 90. 
zsoltár hiányzik). Ebből a helyből látható, hogyazóbolg. ckpAiiiTA 
== íincursus» (oó[nn:wfjLa. LESKIEN Altb. Gr.3 szótár és MIKL. Lex. 
pal.), s e tekintetben szabályos deverb. képzésű főnév a ckp'kcTH, 
ckpAUiTíf. «obviam fieri» igéből (ősszláv ¥srhretia). Ez idézetből 
világosan kitetszik, hogy az óbolg. rkp/sviim\ «incursus»-t és nem 
«fortuna, sors»-ot jelent. Az a kérdés már most, mi volt az óbolgár
ban a m. szerencsé-nek az egyértékese. A kutatást a zsoltárfordítá-
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sokon fogom megkezdeni s úgy térek át az evangélium-fordításokra 
Az adatok ezek: 

1. XXI. zsolt., 19. vers: Döbrentei-k.: en öltözetemen zeren-
cet vétenek, Keszth.-k.: een rwhamon hasartoth vétenek; Kulcs.-k.: 
een rwhaymon hasartoth vétenek; Batthy.-k.: az en köntösömre 
sorsot vétenek = lat. super véstem meam miserunt sortem =P 
óbolg. Psalt. sin.: © pi?^ MCtifí MÍTAIHIA JKpiiE'kbft. — Az Apor-
és a Festetics-kódexben nincs meg a hely; az idézetet v. ö. Márk 
XV. 24. 

2. XXX. zsolt. 16. v.: Döbr.-k.: en zerencem te kezeidbe, 
Keszth.- és Kulcsár-k.: the kezeydbe vannak een ereym = lat. 
in manibus suis sortes mee — óbolg. Psalt. sin.: irk p«KK©y TKOÉIO 
;K p rk n KI MOI. AZ Apor-, Festetics- és Batthy.-k.-ben hiányzik ez 
a zsoltár. 

3. LXXVII. 55 : Apor-k. (54. vers): es nillal megoztotta ne
kik a földet ozlasnak köteleuel; Döbr.: es az földet v nekik zeren-
cere mertekel ózta; Keszth.- és Kulcs.-k.: es zerenchara oztha ne-
kyk az feldeth ozlasnak ketelewel = lat. et s o r t é diuisit eis ter-
ram in funiculo distributionis = óbolg. Psalt. sin.: i no MípHíKito 
pa^vk'XH |/M'k gtMAtíh <ftJKÉA\k ArkAc>/v\'kpkH'Ki/V\'k. A Festetics- és 
Batthány-kód.-ben hiányzik a hely. 

4. CXXIV. 3 : Festetics-k.: igazaknak nylaat. Döbr.: igazak
nak rezén; Kulcs.: igazaknak rezén; Keszth.: ygazaknakrezeen = 
lat. super sortem iustorum = óbolg. Psalt. sin.: HA ;K p 'k K I-M 
iipaiítA^HHirk. — Az Apor- és a Batthy.-kódexben a hely hiányzik. 

Ez adatokból az derül ki, hogy a régi magyar nyil = sors = 
szerencse, s hogy ennek megfelelő óbolg. kifejezés HÍ p *k u H H 
(«sors, vXripocv). Az óbolgár evangélium-fordítások a zsoltárokbeli 
adatokat megerősítik. íme az adatok : 

1. Máté XXVII. 35 : Münch.-k.: meg oztac ö ruhaiat nilat 
ereztuen; en ruhámon ereztettec nilat; Jord.-k.: sorsot vethwen ; 
sorsot veteenek; Károlyi: én köntösömre nilat vetinek = Vulgata: 
sortem mittentes; miserunt sortem = Cod. Zogr., Mar.: AMTMUA 
HipivüHhA, Assem.: metaah§ érébíjq. Ugyanígy az Ostrom, és Sav. 
kniga-ban. — Az Euch. sin.-ban, a hol ez az idézet bent van, szin
tén HípHiGHA áll (a kiadás 92. 1.). 

2. Márk XV. 24: Münch.-k.: megoztac ö ruháit ereztuen 
nilat azokon; Jord.-k.: megoztaak hw rwhayaat, sorsot vethween 
hw raytta; Károlyi: nilat vetvén == Vulg.: mittentes sortem super 
illa = Zogr.: MÍTA\UA ;K p 'k K K bft, Mar.: ;K p rk K H IA. Assem.: 
metaj^ste zréb'ije_. Sav. kn. és Ostr. ugyanígy. 

3. Luk. XXIII. 34 : Münch.-k.: megoztuan ö ruhaiat erez-
tenec nilakat; Jord.-k.: sorssoth veteenek hw raytta, Károlyi: 
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veténec reiá sorsot = Vulg. miserant sortem = Zogr. METAA^A 
•K p 'k Ü h tí\, Mar. JKp'kumA; Assem., Sav., Ostr.: Jtrébijq. 

4. János XIX. 24: Münch.-k.: nilazionc o rolla kie legén . . . . 
en ruhámon ereztettec nilat; Jord.-k.: vesswnk sorsoth raytta, kyee 
legyen . . . az rwhamon sorsot veteenek ; Károlyi: sorsot veténec = 
Vulg.: sortiamur de illa cuius s i t . . . . in uestem meam miserunt 
sortem = Zogr. A\n"k<wrk ;K p*fc c H W\ O HK . . . . MÉTAUJA 
JKPHVKHIA; Mar. <wcrkMk % p *k E H IA . . . Mf TAHI A Í K P Í Í K H Í A ; 
Assem., Sav. kn. és Ostr.-ban hiányzik a hely. 

[Ezenkívül előfodul még a nyil szó «sors, szerencse» értelem
ben Bécsi-k. Micheas II. 5 ; Jord.-k. Apóst. I. 25, 26; XIII. 19.] 

Az evangélium-fordítások már most megerősítették azt, a 
mit a zsoltárfordítások vallottak; a tanulság pedig az, hogy a ma
gyar szókészlet történeti fejlődése szempontjából az idegen eredetű 
sors és szerencse kiszorította a régi magyar nyil-a,t, a melynek 
«sors, szerencse» jelentése összefügg a régi magyar földfelosztással 
(v. ö. nyilvetés, ?n/?7vonás stb., TAGÁNYI K.: A földközösség törté
nete Magyarországon, Budapest 1894, 7. 1.). A másik tanulság pe
dig az, hogy a m. nyil = sors = szerencse-nek megfelelő óbolg. 
kifejezés SK p *k & H H. De tovább megyek ; a zsoltárfordításokban 
előkerül ez a kifejezés i s : szerencsés ; kérdés: mi ennek az egy-
értékese ? Az adatok ezek : 

1. XXXVI. Zsoltár, 7. vers: Döbr.-k.: Ne gőnörkögel abban 
ki önön vtaba zerences ; Keszth.-k.: ky zerenchassultatyk w vtaba; 
Kulcsár-k.: ky zerenchassultatyk w vtaba; a Festetics-, Apor- és 
Batthy.-kódexben nincs meg a hely; Károlyinál (37. zsolt. 7. v.): 
szerenczés = lat. Noli emuiari in eo qui prosperatur in via sua = 
óbolg. Psalt. sin.: HÉ píKuiiovp c n 'k ÜK IJI H> ÍM O\* II<KTEA/\K cuoi/Wk. 
- V. ö. szlov. zsoltárford.: ne razsrdi se zaradi njega, ki ima 

sreco na poti svoji. 
2. XLIV. 5 : Döbr.-k.: zerencesvl vgekeziel; Keszthelyi- és 

Kulcs.-C: ygyekezyel bewsegesth; Batth.-k.: iduesegünkre czele-
kedgel (az Apor- és a Festetics-k.-ben nincs meg a hely) = lat. 
intende prospere = óbolg. Psalt. sin. c n i* i upCTKO\fH (v. ö. SAFA-
RIK, Uber den Urspr. 44.). 

B. LXV1I. 20: Apor-k.: bodog ösuent töt műnekőnk; Döbr.-k.: 
zerences vtat tezen nekönk, Keszth.- és Kulcsár-k.: beivseges wtath 
(a Festetics- és Batthyányi-k.-ben nincs meg) = lat. prosperum 
iter faciet nobis. Ez a hely az óbolg. Psalt. sin.-ban hiányzik, úgy
szintén a későbbi, SrtEZNEVSKutől kiadott (Drevnije slav. pamjat-
niki) zsoltárfordításokban is. A horvát glagolita zsoltárokban «pos-
pésit nam bogb spaseni nasiht» áll (v. ö. BEEGIC: Ulomci svetoga 
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pisma II. 56.). — Ez adatokból meg az tűnik ki, hogy ha a magyar
ban szerencsés van egy-egy helyen, annak az óbolgár nyelvemlé
kekben c n "k T H, II o c n 'k T H s esetleg c n *fc in k H Tk a megfelelője 
(v. ö. még ckii/Ai|ia Euch. sin. 174.). 

E hosszú kitéréssel már most bebizonyítottam, hogy az óbolg. 
s%resta jelentése nem «szerencse» volt, hanem az, a mi m a i s : 
«talá]kozás» (v. ö. DUVERNOIS szót.), s hogy a «szerencsé»-nek az 
óbolgárban egészen más neve volt. De ügyet kell vetnünk arra is, 
hogy a szerencsé-i csakis a szlovén-horvát szerb hívja hasonló 
hangalakú szóval (sreca, sreca, srica Mon. IV. stat. pol.), ellenben 
a többi szlávság a «glück, fortuna»-ra ma is egészen más szót 
használ (v. ö. bolg. ces jglück" CANKOF, cesth: DUVERNOIS, középbolg. 
cestit'h és rhzkb: fortuna, LAVROV : Obzor, priloz. 149; or. cnacTie, 
kisor. macxe, lengy. szczescie, cseh stéstí, t. st'astiej. — Az összes 
bizonyítékok tehát a mellett szólnak, hogy a m. szerencse nem 
óbolgár, hanem szlovén eredetű szó. 

A szerencse szó példáján azt akartam bebizonyítani, hogy 
nézetem szerint a kutatók a magyar nyelv szláv jövevényeinek 
kérdését nem vizsgálták a történeti fejlődés szempontjából; nem 
vetettek ügyet arra, hogy az óbolgár nyelvemlékeknek milyen a 
szókészlete, s milyen történeti fejlődésen ment e szókészlet keresz
tül az egyházi szláv nyelvemlékekben. Ha a kutatók egy szót bár
milyen szerkesztésű és korú egyházi szláv nyelvemlékben meg
találtak, egyszerűen ráfogták, hogy így volt vagy így lehetett, így 
kellett lennie CYRILL és METHOD nyelvében, az óbolgár nyelvben. 
Ha meg egy-egy kifejezést, a mely szláv eredetű, csak a magyarban 
találtak meg, elhitették magukkal, hogy nyelvünk volt olyan sze
rencsés, hogy a CYRILL és METHOD-féle nyelv egy-egy szavát meg
őrizte. Nagyon sok példát idézhetnék ez eljárásra már itt is, a be
vezetésben, megelégszem azonban egy példával is. A m. szövétnek, 
egy szláv nyelvi svétnik (régibb *svéthniki>, v. ö. ASBÖTH, NyK. 
XXX. 219.) átvétele. Ha azonban valaki azt hiszi, hogy ez a szó az 
óbolgár nyelvből való, nagyot csalódik. Az óbolgár nyelvemlékek
ben nagyon gyakran kerül elő ez a szó (v. ö. Cod. Zogr. Máté V. 
15; VI. 22; XXV. 1, 3, 4, 7, 8; Márk IV. 21 ; Luk. VIII. 16; XI. 
33, 34, 36; XII. 35 ; XV. 8; Ján. V. 35; Psalt. sin. XVII. zsoltár 
28; CXVIII. 105, CXXXL 17; Psalt. Sluck CXVIII. 105; Glagolita 
Clozftv, index alapján 4-szer, Cod. Supr. 60, 272), de soha más 
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alakja, mint cu'kTHAkHHK'k (CKÍCTHAO «1UX») nincsen. S külön is ki 
kell emelnem, hogy a megfelelő helyeken a magyar nyelvemlékek
ben mindig szövétnek áll. De nvétbniJch: «szövétnek» jelentésben 
nem is óbolgár alak, mert óbolgárul csak svéstbnik'h lehetne, ez 
azonban a mi emlékeinkben mindig «gyertyatartó »-val van for
dítva (v. ö. Cod. Zogr. és Münch.-k.: Máté V. 15, Luk. VIII. 16; 
XI. ó; szlovén poszvecsnyek, KŰZMICS, Nuovi zakón Zsid. VIII. 2, 
Ján. jelen. I. 12, 13, 20). Se az óbolg. svétilbnilch-höl, se pedig az 
óbolg. svésthnikiy-böl a magyarban nem válhatott szövétnek. Az 
óbolg. ckK'kTh.NHK'k (c'kii'fcT'k «tanács» szóból): decurio, consilia-
rius (Luk. XXIII. 50, Márk XV. 43, Cod. Supr. 299, JAGIC, Zur 
Entst. I. 8.) meg nem lehet az átvett alak, mert hisz ennek jelen
tése «tanácsos)). 

A kutatásnál tehát téves volt a kiindulás, s e téves kiindulás
hoz nagyban hozzájárult MIKLOSICH Lexicon palaeoslovenico-
graeco-latinum (Vindobonse, 1862—65) czímü müve. Már LAVROV 
az Oóaopi, 3Byii. H *opM. ocoőeH. őojirapcKaro H3MKa (Moszkva, 
1893) czímü müve 229—231. lapján, s utána VONDRÁK is panasz
kodik (Sitzungsb. CXXIV. 37.), hogy mily kár, hogy nincsenek olyan 
szótárak, a melyek az egyházi szláv^nyelvemlékek szókészletét a 
különféle redactiók szerint tárgyalnák. Kiemeli, hogy csak a szerb 
nyelvnek van ilyen szótára, mert aDANicrc-féle PjeTiHHK H3 KteHHieB-
HHX crapima cpncKHx» (Belgrád, 1863—64, I—III.) csakis a szerb 
redactiójú nyelvemlékek szókészletét öleli fel. Igaza van LAVRovnak, 
hogy az orosz (v. ö. a most megjelenő SREZNEVSKiJ-féle szótárt), a 
középbolgár (v. ö. LAVROV id. müvében a szótári részt), s különösen 
a horvát glagolita egyházi nyelvemlékek szókészlete külön-külön 
szótári műben volna tárgyalandó, s óbolgár szónak csak az tekin
tendő, a mely az óbolgár nyelvemlékekben megvan s nem helyi hát
térrel bíró szó. MIKLOSICH szótárának éppen az a nagy hibája, hogy 
benne minden rendű és rangú anyag együtt van. Ez a szótár tehát 
nagyban hozzájárult, hogy a kutatóknak az óbolgár nyelv szókész
letének történeti fejlődéséről hamis képük lett. A helyett tehát, 
hogy a kutatók elővették volna a forrásokat, azokat a kétségtelen 
óbolgár fordításokat, a melyek közvetlen CYRILL és METHOD S tanít
ványaik műveit foglalják magukban, a mely müveknek szókészlet
ben adatai nagy részben nincsenek is meg a MiKLOsicH-féle Lexi-
conban (pl. Psalt. sin., avagy Euch. sin.), a helyett hogy e források 

Nyelvtudományi Közlemények XXXII. * 
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szókészletének történeti fejlődését vizsgálták és végig kisérték volna 
az egyházi szláv nyelv legrégibb morva-tót, horvát, szerb, közép
bolgár és orosz szerkesztésű nyelvemlékeiben, megelégedtek apuszta 
szótári adatokkal, a melyek pedig nem adtak, mert nem adhattak 
tiszta képet e nyelvemlékek szókészletének történeti fejlődéséről. 

Nem szabad azonban felednünk, hogy a ma meglevő óbolgár 
nyelvemlékek szókészlete sem egységes; ez is hosszabb fejlődés 
eredménye. Az irodalmi nyelvvé emelt macedón-bolgár nyelvjárás 
hosszú fejlődési utat tett meg már abban az alakban, a melyben a 
mai legrégibb nyelvemlékekben előttünk megjelenik. E nyelv
emlékek szókészletében, mint a nyelvemlékek során bizonyítani 
fogom, vannak szavak, a melyek CYRILL és METHOD nyelvébe itt, 
Pannóniában kerültek bele. Ilyen kifejezést hármat mutatok be. 
Ezek a következők: 

a) muditi «moram facio». Ez a kifejezés ötször fordul elő az 
evangéliumfordításban: 1. Máté XXIV. 48 : Zogr. és Assem. 
MOVfAHT'K = Münch.-k. kesic; 2. Máté XXV. 5 : Zogr. és Assem.: 
MOX/wuiiTOtf = Münch.-k.: kósuen; 3. Luk. I. 2 1 : Zogr. /V\̂ Í>K-
AAAIUÍ, Assem.: M©ipivVM,,,É = Münch.-k.: késnec; 4. Luk. XII. 
45 : Zogr.: iVWYvyrrk (Assem. hiányzik) = Münch.-k.: késedelmet 
tezen; 5. Luk. XXIV. 25 : Zogr. /MíR '̂kHaa, Assem. /uo\"ArKHiU = 
Münch.-k.: késő. — Ez a kifejezés a Cod. Mar.-ban K I C H I T H 
(JAGIC: Index, helyesen K K C H Í T H , V. Ö. szlov. kesén — tardus ; 
v. ö. GRCKOV, Ap. V. 7 : 3AK'kCM'kiiHf = Jord.-k. mulva)-re van 
kiigazítva az 1—4. alatt említett esetekben (v. ö. JAGIC, Z. Ent. 
II. 65, 72, 74; e két szóra: /MO^HTH és K'kcwkTH-re tanulságos 
összevetni a Cod. Supr. 352, 353, Zlatoust 46, 48. és szerb Mihan. 
Homil.-ot). Az összes szláv nyelvek közül csak a szlovénben van 
meg a muditi («sáumen machen», PLETERSNIK; a bolg.-ban muden, 
DUVERNOIS), a hazai szlovénben a szó miditi (v. ö. a fent idézett 
helyeket KÜZMICS hazai szlovén új testamentumában : Máté XXIV. 
48 : midi, XXV. 5 : midio, Luk. I. 21 : midi, XII. 45 : midi; v. ö. 
még KüzMicsnél: Apóst. csel. XXVII. 16: midis, XXV. 6: midio, 
XXVII. 7: műdno, Zsidó X. 37: midio, Péter II. levele III. 9: 
mudbo). A hazai szlovén adat azt is bizonyítja, hogy a szóban soha
sem volt N* orrhang; a hazai szlovénben ugyanis az óbolg. u nak 
hangsúlyos szótagban ü felel meg, ha a következő szótagban i van; 
ha ez az ü hangsúlytalanná lesz,s az utána következő i a hang
súlyos, akkor az ü i-be megy át*) (v. ö. KÜZMICS, Nouvi zákon, 

*) E jelenség, úgy látszik, megvan a kaj-területen is, v. ö. 
pisiv, pisiva: szerb püsliv EAD 116: 148. 



SZLÁV JÖVEVÉNYSZAVAINK. 51 

Ap. csel. V. 10; pisztíla, Pál II. levele Kor. II. 7, 10: odpisztíle; 
vilícza — utcza stb.). Az rfi-ból eredő hazai szlovén o (hangsúlyos 
szótagban ou, ö), s néhány esetben az u (v. ö. utroba, óbolg. atroba 
«venter») ilyen változásnak nincs alávetve. Az óbolg. muditi össze
tételben előkerül a zsoltárfordításokban is; a Psalt. sin. XXXIX. 
18-ban ez á l l : HÉ ?A/MI¥ÍAH == Apor-k.: ne késsel, Döbr.-k.: ne 
kisseel (v. ö. még Euch. sin. 186: HÉ î/MOtfyVkH©, 142. 1. : 
MOY^fH'k); ez összetett alakra v. ö. hazai szlovén: zamidíti 
(KÜZMICS, Pál ap. lev. I. Timót IV. 14: ne zamudi), muraközi 
horv., recte szlov.: zamudek : időtöltés (GÖNCZI FEE.: Muraköz ós 
népe 86. 1.). 

p) réshnota nveritas, áX^sia*. Az összes óbolg. nyelvemlé
kekben a «veritas»-nak istina a neve, csak a Psalt. sin.-ban van az 
istina mellett a rémota is; a helyek ezek: XXX. zsoltár 6, 24; 
XXXIX. 11, 12; XLII. 3 ; XLLV. 5; L. 8; LIIL 7 ; LVI. 4, 11 ; 
LVIL 2; LX. 8; LXVIII. 14; LXX. 22; LXXXIV. 11,12; LXXXV. 
11, 15; LXXXVII. 12; LXXXVIIL 2, 3, 6, 9, 15, 25, 34, 50; XC. 
4 ; XCL 3 ; XCV. 13; XCVIL 3 ; XCIX. 5 ; CVII. 5 ; v. ö. a Psalt. 
Bolognensis L. 8; LIV. 4, 11. és Psalt. Br. Milad. XCVIL 3, a hol 
mindég IICTHHA áll. A Psalt. sin.-ról egész bizonyosan tudjuk, hogy 
egyes részei latinból vannak fordítva (v. ö. BAD 98 : 4—7); vegyük 
ehhez azt, hogy a szó a morva-tót Kijevi Levelekben fordul elő még 
(II. 9 : p'kcHCTiKkHA'k «certa», Psalt. sin. LXXXIV. 15: piicHO-
THKkH'k), továbbá a horv. Mis. Nov. (v. ö. még Karp. ev., lásd 
Arch. XV. 351, Cod. Mar. 351.), s mi készségesen csatlakozni fogunk 
jAGichoz (Zur Entstehungsgeschichte II. 58, 65.) és VoNDKÁKhoz 
(Grlag. Clozüv 12, 0 mluvé Jana exarcha bulharského 16.), a kik e 
szót pannóniai szlovénnek tartják (a későbbi előfordulásokra 1. 
MIKL. Lex. pal.). Mivel már most a szó ma is csakis a szlovének
nél (v. ö. res «wahr», résen, resníca «wahrheit», PLETERSNIK), S itt 
is főleg a hazai szlovéneknél fordul elő (v. ö. KÜZMICS, Pál ap. 
I. lev. Kor. XV. 29: esi bi rejszan ti mrfcvi gori ne sztanoli ?), a 
résnota-h&n pannóniai szlovén kifejezést kell látnunk. 

Y) jedro «cito, gyorsan». A «cito»-ra az eredeti óbolg. kifeje
zés a ciíopo (v. ö. Máté V. 25. XXVIII. 7, 8 ; Luk. XIV. 21, XV. 
22, XVI. 6, XVIII. 8, Ján. XI. 29, 31, XIII. 27, XX. 4 ; JAGIC, Zur 
Ents. II. 68.); e kifejezés a Zogr. és a Sav. kn.-ban az egyedüli, 
ámde az Assemaniban már előkerül a jedro is (Máté XXVIII. 8.), 
a Marianusban pedig öt helyen (lásd a jAGic-féle indexet). A. ciwpo-
val váltakozik a vfoj^o (v. ö. Psalt. sin. XXXVI. 2, a hol egy sorban 
cKopo és tífiji,po áll) a Psalt. sin.-ban is (v. ö. Psalt. sin. LXVIII. 
18, CL 3, CXXXVII. 3 ; oyi^ApHTH XV. 4, XXX. 3, CV. 13 ; 
bftAPCTiiitibUk XLIV. 2 ; a Method legendában: cKopoiiHCkii,̂  
JAGIC, Zur Ents. I. 45.)- A jedro-nak megfelelő hangtestű szó ma 
is csakis a szlovénben s részben a horvátban van meg (v. ö. JAGIC: 

4* 
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Zur Entst. II. 24, és a horvát nagy szótár), s kétségtelen, hogy 
a CYEILL és METHOD-féle nyelvemlékekbe e nyelvekből került 
(jAGicnál: Zur Entst. II. 68. helytelenül van je_dro mint régibb 
kifejezés feltüntetve; ezt bizonyítja a Glag. Cloz. is, VoNDRÁKnál 
12. 1.). A hazai szlovénben az óbolg. jedro-nak megfelelő szó 
gyedrno-nak hangzik. A hazai szlovén skoro («gyorsan», v. ö. 
KÜZMICS, Apóst. csel. XIX. 34.) és hitro («gyorsan», v. ö. KÜZMICS, 
Pál I. Kor. IV. 19. és a feljebb közölt evangélisták helyeit, a hol 
mindenütt hitro-t találunk) mellett a gyedrno az általánosabb kife
jezés. A szó a PLETERtíNiK-féle szlovén szótár szerint főleg hazai 
szlovén kifejezés (v. ö. j'edrn alatt) s Ausztriában nem járatos. 
A KüzMics-féle Nouvi zakonból a gyedrno és gyedrnosty-m a követ
kező helyeket idézhetem: Előszó VII, VIII, XI, XII, XIII, Luk. 
II. 16; Apostol, csel. XVII. 11 ; XXI. 20; Eóm. XII. 8, 11 ; Pál II. 
Kor. II. 1, 2, 4, 5 ; VII. 11, 12; VIII. 7, 8, 22; Efez. VI. 18; Péter 
II. lev. I. 5, 15; Jakab II. 19. Még csak azt jegyzem meg, hogy a 
hazai szlovén alak azért van gy szókezdettel az óbolg. ;' helyett, 
mert a hazai szlovénben az óbolg.; kezdetű szavak egy nagy része 
ma gy-vel hangzik (v. ö. gyünczi, gyejzdi, gyász «én», gyecsmén stb.). 

E három szón azt akartam bizonyítani, hogy az óbolgár 
nyelvemlékek szókészletét a legnagyobb kritikával kell felhasznál
nunk, ha azt akarjuk, hogy az igazságnak megfelelő képet kapjunk 
felvetett kérdésünkről, s nem szabad soha felednünk, hogy az iro
dalmi nyelvvé fejlődött macedón-holgár nyelvjárást a ma meglevő 
nyelvemlékekben már kifejlett formájában látjuk. 

Az a szempont tehát, a melytől ón a kérdés egyedüli helyes 
megoldását várom, az óbolgár és a külömböző szerkesztésű leg
régibb egyházi szláv nyelvemlékek szókészletének a történeti fejlő
dés alapján való vizsgálata. Kutatni fogom, milyen szókészlet van 
az óbolgár nyelvemlékekben lerakva, mi ebből eredeti, macedón-
bolgár, mi későbbi bolgár, szerb-horvát stb., s ezt a vizsgálatot 
mindig párhuzamosan fogom végezni. E kutatásomnál az az elv 
vezet, hogy ha valami nincs meg a fordításban, pedig ha meglett 
volna a fordító nyelvében, a fordításban meg kellene lennie, akkor 
az t é n y l e g nem is volt meg a fordító nyelvében. Egypár példa 
magyar és óbolgár részről megvilágítja ez állításomat. 

A Bécsi-k. és az Apor-k. zsoltárfordításai a gyepű szót nem 
ismerik; valahányszor a lat. «maceria, maceries»-t le kell fordíta
niuk, a kifejezést érintetlenül hagyják; a példák ezek : 

1. Bécsi-k.: Micheas VII. 11 : te maceriayd, Károlyinál: a' te 
gy évűidet. 
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2. Bécsi-k.: Ozj7as II. 6: berekeztem őtet maceriaual, Károlyi
nál : tövissel. 

3. Apor-k.: LXI. zsolt. 4 : el hagot maceriesre, Döbr.-k.: meg 
hagot hasadéknak = lat. macerie depulse. 

4. Apor-k.: CXLIII. 14: nincz romlat Ő maceriaiokban, 
Döbr.-k.: v falának nincen torese = lat. non est mina macerie. 

A gyepű szó a Münch.-k.-ben se kerül elő; a hasonló jelentésű 
lat. sepes sövény-nyel van fordítva (v. ö. Münch.-k., Máté XXI. 33, 
Márk XII. 1, Apor-k. LXXIX. 13. és LXXXVIIL 41 ; az előbbi 
hely az Apor-k.-ben hiányzik, de a Döbrentei-kódexben gyepűvel 
fordítva megvan). 

Egy másik példa a következő: A Münch.-k. ott, a hol a 
Jord.-k. és KÁROLYI a zsold szót használják (v. ö. Luk. III. 14. 
Jord.-k.: ty soldotokkal), járgálás-t ír (,tú iargalastokon') jeléül 
annak, hogy a Münch.-k. irója a zsold szót nem ismerte. 

A Münch.-k. fordítója nem tudja visszaadni a lat. gazophyla-
cium-ot, mert mindig meghagyja a latin szót (v. ö. Márk XII. 41 : 
a' gazofilanciom ellen, XII. 43 : a' gazqfilanciomba, Luk. XXI. 1 : 
a' gazqfilanciumba, Ján. VIII. 20: a' gazofilanciumon). Mivel a 
Jord.-k. a megfelelő helyeket szekrény-njel (és kamra-val), KÁROLYI 
meg ládá-v&\ fordítja, mi e fordítatlanúl hagyott kifejezésekből 
következtethetjük azt, hogy a fordító a szekrény, láda szavakat nem 
ismerte. Az Apor-k.-ben a szekrény szó előkerül, v. ö. XC. zsolt. 1: 
vrnak zekkrene, CXXXI. 8 : zekrene = Festetics-k.: baarkaya 
Nyelveml. XIII. 53, ellenben u. o. 34. 1.: baarkaya sekreenye 
= lat. archa sanctificationis tue; a lat. archa azonban a Münch.-
k.-ben bárká-val van fordítva, v. ö. Máté XXIV. 38, Luk. XVII. 
27. és még erzeni Ján. XII. 6, XIII. 29. 

Hivatkozhatnám más példákra is; a Münch.-k. pl. nem tudja 
lefordítani a stater-t (v. ö. Máté XVIII. 26.), ellenben a Jord.-k. e 
helyen garas-t használ; a Keszthelyi- és a Batth.-k. mindig 
unikortiis-t ír ott, a hol a Dökr.-k. egyszarvo-í használ (v. ö. XXI. 
zsolt. 22, XXVIII. 6, LXXVII. 69.); az Apor-k. fordítatlan hagyja 
a lucifer ( = stella Veneris) szót (v. ö. CIX. 3: lucifemek elöttö), a 
mit a Fest.-kódex haynal hiughynak elevttthe (kiadás 47. 1., a-28. 1. 
haynal hwghnak eletthe) kifejezéssel fordít. — Nem idézek több 
példát; czólom csak az volt, hogy bebizonyítsam, hogy a fordí
tatlanúl hagyott kifejezések az illető nyelvemlék szókincsére s a 
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forditó nyelvjárására döntő fontosságúak. Mi egész biztosan állít
hatjuk, hogy a gyepű, zsold, garas, hugy (= csillag), szekrény stb. 
szavakat az illető kódexek írói nem ismerték. 

A magyar példák után hadd idézzek egy óbolgárt is. A magy. 
asztal egy szláv nyelvi stol (régebbi stoli>, v. ö. óbolg. sthlati: aus-
breiten LESKIEN, Altbulg. gr.3 §. 115. és a III. cl. B. b. igéknél, 
továbbá a Glag. Cloz. I. 36: B'fcTKkí nocTi/uiiJJA = tát xkófi-q oiie-
atpwaav) átvétele. Ha azonban valaki azt állítja, hogy a magy. 
asztal az óbolgarból való átvétel, téves felfogásban van, mert a 
magy. asztal-nak az óbolg.-ban más megfelelői vannak; ezek a 
megfelelők a következők: 

a) magy. asztal = óbolg. trapéza (gör. tpáTisCa, mensa), 
trepeza. Az evangélium-fordításokban előfordul a következő helye
ken: Máté XV. 27, Márk. VII. 28, Luk. XVI. 21, XXII. 21, 30. — 
A Müneh.-k.-ben asztal-vól van még szó a Luk. XIX. 23. helyén, 
de mivel ez a szó az Újtestámentom görög részében nincs meg, 
fordítatlan az óbolgár nyelvemlékekben is. Az óbolgár zsoltárfordí
tásokban az asztal-nnk trapéza, trepeza, trhpeza a neve (v. ö. Psalt. 
Sin.: XXII, 5, LXVIII. 23, LXXVII. 19, 20; CXXVII. 3, e helye
ken a magyar fordításokban is mindig asztal áll); ugyanez a tra
péza ( = asztal) van a többi óbolgár nyelvemlékben is (v. ö. Glag. 
Cloz. VONDEÁK kiadása 121. lp.; Euch. sin. 19, 31, 41, 144, 184; 
Cod. Supr. 28, 91, 92, 136, 153, 195, 213,265,294,302,307, 
309, 312, 314, 315, 317, 376, 377, 429. 

Az óbolgár nyelvemlékekben tehát a gör. Tpá:rsCa = magy. 
asztal fordítatlanui hagyott kifejezés, jeléül annak, hogy a szláv 
BtoVb az óbolg.-ban nem jelentett asztal-i. 

(3) magy. asztal = óbolg. drhska (eredetibb alak csakis dbska 
lehet, v. ö. gör. SÍGXOZ, ném. tisch, Archív für slav. Phil. I : 29.). 
Az ide tartozó helyek ezek : 1. Máté XXI. 12: Münch.-k.: A' penzr 

ualtocnac aztalokat = Zogr., Mar. A'KCK'KI Tp'ktfíkNHK'k (Assem.-
ban nincs meg az 1. 2. hely); 2. Márk XI. 15: Münch.-k.: a' pénz' 
valtocnac aztalokat = Zogr., Mar.: ^,'kCK'ki; 3. Ján. II. 15. 
Münch.-k.: a' penzualtocnac aztalocat = Mar., Zogr., Assem.: 
A Tv c Kid. — V. ö. még A'kfK'M npo^HM|iHHyk = cathedra, 
Sobol. leépít. Grig. 36. 

Ez idézetteken kívül van még egy hely az Ujtestámentom-
ban, a hol asztal-ról van szó, de itt egészen más kifejezést talá-
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lünk (v. ö. Münch.-k.: Luk. XXII. 12: vacoralo hett = Zogr. 
ropkNHíVfi). 

Az óbolg. evangélium- és zsoltárfordításokban a stoli, elő 
nem kerül «asztal» értelemben. Összetételben, np 'kcTCA'k elő
kerül, de akkor mindig •9-póvo?, thronus, magyarul «szék» a jelen
tése (v. ö. JAGIC, a Mar.-hoz csatolt index alapján az egyes helye
ket és Psalt. sin. IX. 5, 8; X. 4 ; XLIV. 7 ; XLVI. 9; LXXXVIIL 
5, 15, 30; XCIH. 20; XCVI. 2; CII. 19; CXXI. 5; CXXXI. 11, 12; 
ugyanígy a Glag. Cloz.-ban), míg ellenben a magy. szék «sessel»-
nek az óbolg.-ban crk,tylAHmTÉ az egyértékese (v. ö. Máté XXI. 12; 
XXIII. 2, 6; np-bKAÉC-kAAHH-k Máté XXIII. 6; Psalt. sin. CVI. 32.). 

Egyetlen-egy óbolg. nyelvemlékben található a c T O A 'k, de 
itt is a jelentése n piiCTO AT^, •Opóvo?, tbronus, s ez az emlék a 
Cod. Suprasliensis (139, 173, a rendes kifejezés itt is np'kcTOA'h: 
112, 178, 283, 246, 383, 346, 347, 350, 356, 357, 388.). A Cod. 
Supr. e stolii = thronus adatában némelyek orosz hatást látnak 
(v. ö. VONDEÁK, a bécsi akad. Sitzb.-ben 122. köt. 46, 0 mluvé 
Jana exarha 9. és JAGIC: Zur. Ent. I. 5, 25, 33, 41.), de előfordul 
a szó ilyen értelemben egyéb forrásokban is (v. ö. DANICIC szótára 
és Archív XV. 343, XVI. 130, JAGIC, Zur Ent. II. 62.). 

Ha CYRILL és METHOD nyelvében meglett volna a stoH — 
tisch, bizonyára nem hagyják fordítatlan a gör. xpáíisCa szót; 
hiszen mi ismerünk ma is délszláv nyelvjárásokat, a hol a stol 
nincs meg, hanem helyette trpeza (v. ö. Trpanski dijalekat, EAD 
103 : 80.), vagy míza (lat. mensa-ból, rezziai szlovén adat, v. ö. 
DOBROV, Slavin, ÜANKA-féle 119. 1., ugyanígy a stájeri szlovénben 
misa, MEGISER: Diction., ellenben magyarorsz. szlovén stó < ^siói
ból) fordul elő. Magában a mai bolgárban az «asztal»-nak vagy 
mása (v. ö. DUVEEN.) a neve, vagy pedig a magy. eredetű acTáji 
( = asztal, Pirot, Sbornik VII. 230.); míg ellenben a stol% «szék»-et 
(DUVERN.) vagy egy bizonyos kocsirészt jelent (v. ö. stoVh = 
qeTB'LpTHTO A'KpBO, KOCTO ce Typji Ha^B óoőoTen,a, Sborn. VII. 229.). 

Mindezekből következik, hogy mind a magyar, mind pedig 
az óbolgár nyelvemlékek fordítatlanul hagyott kifejezései elsőrangú 
fontossággal bírnak az illető nyelvek szókészlete történeti vizsgá
latánál. 

Az óbolgár nyelvemlékek szókészlete történeti fejlődését 
mindig párhuzamosan fogom vizsgálni. A párhuzamot úgy vonom 
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meg, hogy az óbolgár nyelvemlékek közül első sorban azokat 
veszem, a melyekből megfelelő régi magyar szöveg is áll rendel
kezésemre. Ennél az összehasonlításnál egybevetem az óbolgár 
evangélium-fordításokat (Codex Zographensis, Cod. Assemani, 
Savina kniga, Cod. Marianus) a Münch.- és a Jord.-kódex-szel, 
a zsoltárfordításokat (Psalterium Sinaiticum, Psalterium Sluck) az 
Apor-, Festetics-, Döbrentei-, Keszthelyi-, Kulcsár- és Batthyányi
kódexekkel,*) s a külömböző szerkesztésű egyházi szláv nyelv
emlékek Apostolok cselekedeteit és leveleit a Jord.-kódex-szel, 
KOMJÁTI BENEDEK : Szent Pál apostol leveleivel. Az egésznél pedig 
tekintettel leszek egyéb fordításainkra, különösen pedig a vizsolyi 
bibliára. E részek meg vannak az óbolgár és az egyházi szláv nyelv
emlékek közt is, s bár az óbolgárok görögből, a mi emlékeink latinból 
való fordítások, végelemzésben a szöveg mégis szórói-szóra egyezik, 
mert a latin szöveg a görögből van fordítva. A történeti fejlődés meg
világítására, főleg a magyar szavaknál, figyelembe fogok venni más 
forrásokat is. Ez eljárással kettős czélt érek el; az egyik, hogy képet 
nyújthatok arról, minő a magjTar nyelv szókincsének, főleg szláv ere
detű részének a történeti fejlődése. Nem szabad ugyanis azt hinnünk, 
hogy még a legrégebbinek is tartott szláv szavak közt ne volnának 
bizonyos korkülömbségek és külömböző rétegek. Egyes kifejezések, 
a milyenek pl. a bíráskodásra vonatkozó szavak (perel, poroszló), 
ha ismereteinket a magyar jogtörténeti kutatások eredményeivel 
párosítjuk, egészen pontosan meghatározható időben kerültek 
nyelvünkbe. A másik czél, a melyet e párhuzamos összeállítással 

*) Hogy a magyar zsoltárfordítások közt milyen összefüggés 
van, azt külön értekezésben szándékozom bemutatni. Itt csak a 
következőket emelem ki: 1. A Döbr.-, Keszth.- és Kulcsár-kódex 
egy fordítás; ezt bizonyítja a verenglew szó, a mely csak e bárom 
kódexben fordul elő (v. ö. XXV. zsolt. 9, LIV. 24, LVIII. 3, 
CXXXVIII. 19. és NySzót.). Hogy az Apor-kódox fordítása nem 
volt ismeretlen a Döbrentei-kódex írója előtt, arra v. ö. a LXXV. 
zsolt. 7 : ellettek louacra kifejezését, a mely a Döbr.-, Keszth.- ós 
Kulcsár-kódexben is meg van; v. ö. továbbá a CL 4 : tepertő = 
pozdorja szavát (Döbr.- ós Apor-k.). Hogy végül az Apor- és a 
Festetics-kódex zsoltárfordításai összetartoznak, arra v. ö. a CXII. 
zsoltárt. — E zsoltárfordítások leírására a sorrend ez: A legrégibb 
szöveg az Aporé, utána következik: Festetics-, Döbrentei-, Keszt
helyi-, Kulcsár- és Batthyányi-kódex. 
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elérek, az, hogy megkapom, hogy a magyar biblia vagy egyéb for
dítás egy-egy szláv eredetű szava miféle egyértókessel van meg az 
óbolgárban. Ha egy-egy ilyen magyar szláv eredetű szó következe
tesen, minden egyes esetben egy ós ugyanannak a szláv szónak 
felel meg, akkor e szabályos megfelelésből következtetést vonhatok 
a szláv fordító szókincsére. Ezt a következetesen megfelelő óbolgár 
kifejezést aztán végig kísérem történeti fejlődésében az egyházi 
szláv nyelvemlékeken keresztül egész a legújabb időkig, a leg
újabb biblia- és zsoltárfordításokig. Hogy ez eljárásomat jobban 
megértessem, a szavaknak e párhuzamos összeállításban való tör
téneti fejlődését már itt a bevezetésben is megvilágítsam, egy pél
dát hozok fel, a mely hivatva van bemutatni módszeremet s iga
zolni eljárásom helyességét. 

Kétségtelen dolog, hogy a HB. milostben (olv. milasztben, 
SZINNYEI, A magyar nyelv3 73.) egy szláv nyelvi milost (óbolgár 
MHAOCTK : misericordia, ASBÓTH, NyK. XVIII. 368.) átvevése. Az 
evangélium- és a zsoltárfordításokban nagyon gyakran előkerül a 
malaszt, azért az összehasonlítást könnyű szerrel végezhetjük. Az 
első kérdés az lesz. milyen szó felel meg a magyar evangélium
fordítás malaszt-jának az óbolgár evangéliumfordításokban. Egyházi 
terminus technicusról lévén szó, mindenki azt várná, hogy az 
óbolgárban a magyar malaszt-nak MHAOCTL legyen a megfelelője. 
Ámde az adatok nem ezt vallják. íme az adatok: 

1. Luk. I. 28 : Münch.-k.: malaztal télies, Jord.-k. : malazth-
wal tellyes, Károlyi: kegyelemben = Zogr., Assem.: n<w\ro,AI

Tk'rkNATk, 
Mar.: K/Mroyvrr'kNd'k. Sav. knjiga-ban a hely hiányzik; v. ö. Nik.: 
KA<n\\vkThAH<1-

2. Luk. I. 30 : Münch.-k.: leltei malaztot, Jord.-k.: malaztot 
leltei, Károlyi: hegyelmei találtál = Zogr., Assem.: EAaro,A,'fcfrk> 
Mar.: KMroAATk. Sav. knjiga-ban ez a hely hiányzik. 

3. Luk. II. 40: Münch.-k.: istennec malazta, Jord.-k. : ma-
lazttya, Kár.: kegyelme = Zogr., Assem., Sav. knj.: KAaro.vkT'k 
uoíKH'k, Mar.: BAarc^Tk KOÍKHÍÍ. 

4. Luk. II. 52: Münch.-k.: malaztal, Jord.-k.: malaztban, 
Kár.: kedvességben = Zogr. K/uroA'kTk^, Assem., Sav. knj. : 
KMroA'kTHiífi, Mar.: K/ui'OAATHhift. 

5. Luk. IV. 22: Münch.-k.: a' malaztnac igeiben, Jord.-k.: 
hw bezeedenek malaztos voltán, Kár.: az ő kedves beszédében = 
Sav. knj.: <? CAOKÉCH K/\arc»A'feTkH'k, Assem.: © CAOBÉCí̂ 'k H K<urc»-



58 MELICH JÁNOS. 

A'kTH, Mar.: o CACHIÉCÉY'K KAaro^arH. Zographosban ez a rész 
hiányzik. 

6. Ján. I. 14: Münch.-k.: teliest malaztal, Jord.-k.: tellyesth 
malazthwal, Károlyi: kegyelemmel = Zogr., Mar., Ássem.: ICIMTYNK 
BMroA'kTH; Ostrom.: K/urcw*TH. Sav. kniga-ban a hely hiányzik. 

7. Ján. I. 16 : Münch.-k.: malaztot, malaztert, Jord.-k.: ma-
laztot es rnalaztheert, Károlyi: kegyelmet kegyelemre = Zogr., 
Assem., Mar.: K/uroA'k'rk irk.3 B/uro,vfcTk. Sav. kniga-ban e hely 
hiányzik, v. ö. Ostrom.: Ertaro^ATh. 

8. Ján. I. 17: Münch.-k.: a' malazt, Jord.-k.: az malazth, 
Károlyi: a kegyelem = Zogr., Mar., Assem.: K/urcvvtTk. Sav. 
kniga-ban a hely nincs meg, v. ö. Ostrom.: K/\aro/k,ATk. 

Az óbolgár evangélium-fordításokban tehát a magy. malaszt
nak mindig és mindenkor KAaroA'fe'rk, K/\arew*Tk (gör. /ápt?. lat. 
gratia) a megfelelője. — Hasonló az eset az óbolgár zsoltár-fordí-
sokban is. Az adatok ezek: 

1. Psalt. sin. XLIY. zsolt. 3. vers: K/urcvvfcTrk = Döbr.-k.: 
malazt, Keszth.-k.: malazth, Kulcsár-k.: malazt, Batth.-k.: sz. 
leiekkel. Festetics- és Apor-k.-ben nincs meg a bely. 

2. Psalt. sin. LXXXIII. 12 : K,uroA'kTk = Ápor-k., Döbr.-k., 
Keszthelyi-k., Kulcsár-k.: malaztot. — Festetics- és Batthyányi-k.-
ben nincs meg a hely. 

3. Psalt. sin. LXXVII. 11 : G/urcwfcTk «ro = Apor-k.: ő iol 
tetit, Döbr.-k.: v io tetet, Keszth.-, Kulcs.-k.: w yo tetelyth. Batth.-
és Fest.-k.-ben hiányzik ez a hely. — B fordításra v. ö. a lat. szö
veget (benefactionem eius) és KOMJÁTI BENEDEK fordítását, a ki így 
ír : Sz. Pál II.lev.Kor.XIV. 1: malastyath, io tetemenyeth — Fragm. 
Mihanovic: RiUroA'kTk. 

E három helyen kívül a magy. zsoltárfordításokban malaszt-ot, 
lelket találunk még az L. 14, 19. zsoltárban, de az óbolgárban e 
helyeken a A ° V X " K : spiritus s zó áll. V. ö. még L. 9: Psalt. sin. 
oco(|>0/Wk = Döbr.-k., Batth.-k.: isoppol, Keszth.-, Kulcs.-k.: 
malaztoddal. — Meg kell jegyeznem végül, hogy a malaszt sző még 
két zsoltárban: CXLII. 10. (Apor-k.: te io zelleted, Döbr.-k.: te io 
malaztod), CL. 6. (Döbr.-k.: malazt, lelek) előkerül, de az óbolgár 
szövegben e zsoltárok hiányzanak. 

Az óbolg. és a magy. párhuzamos szövegek tehát azt bizo
nyítják, hogy az óbolgárban a magy. malaszt-nak KMrcwkTk> 
E/uro^Tk a megfelelője. Ez állítást megerősítik a többi óbolgár 
nyelvemlékek is. A Glagolita Clozúv-ban a «malaszt* 4-szer kerül 
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elő, mindig E/\aroA'k,rk alakban (v. ö. VONDRÁK kiadása a szójegy
zék alapján), ugyanígy van a szó az Euchologium Sinaiticumban 
(v. ö. a kiadás 12, 18, 25, 27, 30, 33, 40, 45, 46, 49, 54, 57, 78. stb. 
lapjain), a Codex Suprasliensisben (9, 19, 29, 35, 39, 40, 45, 49, 
51, 96, 109. stb. stb.), a Makedonskij listok-ban (lásd JAGIC: Speci-
mina 27. L), a Fragmentum Chilandare-ban (v. ö. KÜLBAKIN kiadá
sát 25. 1.). — Mindezek alapján kimondhatjuk, hogy CYRILL és 
METHOD nyelvében, a legrégibb óbolgár nyelvemlékekben a m. 
malaszt-nak KAAroA'feTk, KAaroA^Tk a neve. 

Az óbolg. nyelvemlékekről áttérek az óbolg. nyelvemlékek 
alapján fejlődött legrégibb, külömböző szerkesztési) egyházi szláv 
nyelvemlékekre. Az első állomás az 1056—57. évi orosz szerkesz
tésű Ostromir-evangélium lesz, a hol a m. malaszt-nok az evangé
listák fent idézett helyein csakis K/urc»AATk alak a megfelelője 
(v. ö. VOSTOKOV kiadását az index-szel, 45. 1.: K/uroAATk, K<uro-
AATUNAbft); ugyancsak G/urcA^Tk van az orosz szerkesztésű «Vita 
Methodii»> legendában is (Cap. VIII. XI. XV. XVII,). 

A második állomás a XII—XIII. századi középbolgár Dobro-
mir-, Trnovói és a Sreckovic-féle evangélium-fordítások lesznek, a 
hol újból kivétel nélkül a magy. malaszt-nak c s a k i s K<urc»ArkTk, 
K/uroAATk felel meg (v. ö. JAGIC: Dobrom. ev. II. 12; Trnov jev. 
Starine XX. 200. és XXI. k.; Srednj. bug. jev. Sreckovicevo, Sta-
rine XXIX. 187, 191.). Hasonló az eset egyéb középbolgár szer
kesztésű nyelvemlékekben is; így a Parim. Grigor.-ban a malaszt 
mindig K/uroA*Tk (v. ö. 33, 44, 81, 100, 110, 12(5, 134, 135, 154, 
174. 1.). 

A harmadik állomás az egyházi szláv nyelv szerb szerkesz
tésű régi emlékei lesznek. A szerb szerkesztésű Evangelije kneza 
MIROSLAVA a malaszt-ra, csakis a B/uroA'KTk szót használja; ugyanez 
áll a MiHANOVic-féle töredékre (v. ö. Szt. Pál II. lev. Cor. VI. 1 : 
KAArOA'kTk = KOMJÁTI : malastyath, iotetemenyeth, KÁROLYI : ke
gyelmét), Horn. Mih.-re, Nikol. jev.-re, Apostol. Sisatov.-ra, (v. ö. 
Apóst. XI. 23, XIV. 25, XV. 11, 40, XVIII. 27. stb.). 

A kutatásnak negyedik állomása az lesz, hogy végig kisérem 
a szó történetét egész a legújabb biblia-fordításokig. Itt aztán a 
következőket találom: 

A bolgár evangélium-fordításokban kivétel nélkül blagodath 
a magyar malaszt egyértékese. A EYLEc-féle 1840-ben megjelent 
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és az angol Biblia-társaság Bécsben 1897-ben megjelent bolgár 
fordításában az evangéliumokban a malaszt-nak csakis blagodath 
a neve (y. ö. Luk. I. 28, 30, II. 40, IV. 22, Ján. I. 14, 16, 17. 
A BYLBc-féle fordításban a Luk. II. 52.-ben CK^pea áll, de az 
angol Biblia-társaság fordításában itt is E/Mrc^Tk van). 

Az orosz EitzsÉBET-féle biblia-fordításban (az 1759-ben Kijev
ben megjelent kiadást használtam), továbbá az angol Biblia
társaságnak az orosz népnyelvre lefordított (Bécs, 1878) kiadásá
ban a malaszt-nak kizáróan BMroyvrrk a neve (az orosz népnyelvi 
fordításban Luk. II. 52-ben KTK AHMJKH áll). — Ugyanez áll az angol 
Biblia-társaság kisorosz evangélium-fordításáról (kiadva Bécs, 1900), 
a hol a malaszt-nak blagodath a neve (két esetben laska: Luk. I. 
30, II. 52.). 

Az Újtestámentom szerb fordításában már a K/urcv\ATk vál
takozik a MH/\ocTk-val. A STOJKOVIC A.THANASu-féle fordításban ŐJia-
ro^aT = malaszt a Luk. I. 28, II. 40, IV. 22. helyeken, ellenben 
MHJIOCT = malaszt a Luk. I. 30, II. 52, Ján. I. 14, 16, 17. A VUK-
DANicrc-féle fordításban ÖJiaro,n,aT = malaszt Luk. I. 28, II. 40, 
IV. 22, Ján. I. 14, 16, 17, ellenben MHJIOCT = malaszt Luk. I. 30, 
II. 52. — Hogy a szerbben a malaszt-nak milost is a neve, azt tud
juk a szerb oklevelekből (v. ö. DANICIC szótára és MIKL. Mon. serb.), 
a hol az oklevél kezdete: no MHAOCTH KOHÍIGH = Isten kegyelméből. 
Ezzel a szerb MHAOCTk-val (VÜK) már áttértünk olyan nyelvekre, a 
hol a malaszt-nak tényleg milost a neve. 

Kétségtelen, hogy a mi malaszt-unk csak olyan szláv nyelv
ből való lehet, a hol a milost «malaszt»-ot jelentett; épp ezért 
összefoglaljuk a mondottakat, s kiemeljük, hogy CYRILL és METHOD 
nyelvében, továbbá az orosz egyházi nyelvben és a közép- és mai 
bolgárban a malaszt-nak kizárólag E/uro,vkTk, K/\arc>AdTk a neve. 
A szerb nyelv szókészlete történetében ŐJiarojaT és MHJIOCT a 
«malaszt». 

A kutatásnak második főrésze az lesz, hogy vizsgálom, mit 
jelent az óbolgár nyelvemlékek /WH/\ocTk-ja, mert hisz ez a szó 
gyakran előkerül a nyelvemlékekben. Ámde a párhuzamos szöve
gek azt bizonyítják, hogy az óbolg. /v\H/\ocTk-nak a magyarban 
k i v é t e l n é l k ü l «irgalmasság)), «irgalom» (Döbrentei-k.) a 
megfelelője. Az adatok ezek : 
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1. Máté XII. 7 : Münch.-k.: irgalmasságot, Jord.-k.: ergal-
massagot, Károlyi: irgalmasságot — Zogr., Mar.: AAHAOCTH, Assem. 
és Sav. kniga-ban a hely nincs meg. V. ö. Nikolj. helytelen fordí
tással : MHAOCTkiMki = gör. IXSCK;, lásd Cod. Mar. 37. 1. jegyzet. 

2. Máté XXIII. 2 3 : Münch.-k.: irgalmasságot, Jord.-k.: 
yrgalmassagot, Károlyi: az irgalmasságot = Mar.: AAHAOCTK. 
Zographosban, a középbolgár nyomokat magán viselő XII. századi 
betoldásos részben: MHAorrk. Assem. és Sav. kniga-ban ez a rész 
hiányzik. 

3. Luk. I. 50 : Münch.-k.: ő irgalmassága, Jord.-k.: hwneky 
yrgalmassaga, Károlyi: ő irgalmassága = Zogr.: AAHAOCTK ero, 
Mar. : AAHAOCTK ero. Assem. és Sav. kn.-ban a hely nincs meg. 

4. Luk. I. 54: Münch.-k.: emlékezet ö irgalmasságáról 
(Jord.-k.-ben nincs meg a hely), Károlyi: ö irgalmasságáról = 
Zogr., Mar.: IIOAVIVH^TH AWAOCTK. Assem. és Sav. kn.-ban nincs 
meg a hely. 

5. Luk. I. 5 8 : Münch.-k.: ő irgalmasságát, Jord.-k.: hw 
yrgalmassagat (Károlyinál hiányzik a hely) = Zogr., Mar.: AAHAOCTK 
cucti¥i, Assem. milosfb svoja.. — Sav. kn.-ban nincs meg a hely. 

6. Luk. I. 72: Münch.-k.: irgalmasságot, Jord.-k.: yrgalmas
sagot, Károlyi: ij-galmasságot = Zogr., Mar.: AAHAOCTK. Assem. és 
Sav. kn.-ban nincs meg a hely. 

7. Luk. I. 78 : Münch.-k.: irgalmassagnac miatta, Jord.-k. : 
yrgalmasbely zerent, Károlyi: irgalmasságáért = Zogr. (és Nik.): 
AAHAOcp'k1A,'KI PMH

 /WHAOCTH; Mar.. A\HAOCP ,̂ÉH P M H . Assem. és 
Sav. kn.-ban nincs meg a hely. 

Ez adatok tehát azt vallják, hogy az óbolg. evangélium-
fordítások A\HACCTk-ja (gör. IXSCK;, lat. misericordia) a magy.-ban 
kivétel nélkül «irgalmasság »-ot jelent. — A zsoltár-fordítások ezt 
ugyanilyen egyértelműséggel támogatják. Nem akarom részletezni 
a zsoltárfordítások számtalan helyét; itt nyújtom a Psalt. sin.-beli 
/MHAOCTK előfordulásokat; bárki bármely magyar kódexkori zsoltár
fordítással összehasonlíthatja e helyeket, a magyarban mindig «ir-
galmasság»-ot (Döbr.-k.: «irgalom») fog találni. A helyek ezek: 

Psalt. sin, AAHAOCTk = magv. irgalmasság. Zsolt. V. 8, 9, 
VI. 5, XII. 6, XVI. 7. XVII. 51, XX. 8, XXII. 6, XXIII. 5, XXIV. 
6, 7, 10; XXV. 3, XXX. 8, 17, 22, XXXI. 10, XXXI. 5, 8, 22, 
XXXV. 6, 8, 11, XXXIX. 11, 12, XLI. 9, XLVII. 10, L. 3, LI. 10, 
LVL 4, 11, LVIII. 11. 17, 18, LX. 8, LXL 12, LXII. 4, LXV. 20, 
LXVIIL 14, 17, LXXVI. 9, LXXVIII. 8, LXXXIIL 12, LXXXIV. 
8, 11, LXXXV. 13, LXXXVII. 12, LXXXVIII. 2. 3, 15, 25, 29, 34, 
50, LXXXIX. 14, XCL 3. XCIII. 18, XCVII. 3, XCIX. 5, C. 1, GII. 
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4, 11, 17, CV. 1, 7, 45, 46, CVI. 1, 8, 15, 21, 31, 43, CVII. 5, CX. 
4, CXIII. 9. CXVL 2, CXVII. 1, 2, 3, 29, CXVIII. 41, 64, 76, 77, 
88, 124. 149, 156, 159, CXXIX. 7, CXXXV. 2, 5, 8, 9, 12, 14, 15, 
17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, CXXXVIL 2, 8. 

A többi óbolgár nyelvemlék, mivel párhuzamos magyar szö
vegek nem állnak rendelkezésünkre, csak közvetve erősíti meg ez 
állítást. Itt ugyanis a A\HAOCTk összevetve a görög eredetivel, min
dig IXeo<;-nak felel meg, ez pedig m. irgalmasság. V. ö. Cod. Supra-
sliensis: 34, 93, 102, 103, 206, 232, 251, 274, 275, 278, 303. stb.; 
Euch. Sinait. kiadás 25, 59, 64, 72. stb. A Glag. Clozűv és Fragm. 
Chilandare-ban a szó nem fordul elő. 

Ha már most ez óbolg. MHAocTk-nak a történetét végig kisé
rem a régi orosz, középbolgár, szerb, s az újabb orosz, kisorosz, 
bolgár, szerb evangélium-fordításokban, az eredmény ugyanaz 
lesz. A kép legföljebb annyiban változik, hogy a M H / i o c T k mel
lett találok MHAe>cp'k,/i,H(í ( = sXeo?, misericordia) és WTtJlfiQTA 
(misericordia) kifejezéseket. E kifejezések azonban már az óbolg. 
textusokban is váltakoznak a A\HAOCTk-tal (v. ö. Cod. Mar. Luk. 
I. 78: AAHAOcp'k/VíH PMH = Münch.-k.: irgalmassagnac miatta; 
Psalt. sin. XIV. 6: uiTíAPOTk (töb. gen.) = Keszth.-k.: irgalmas
ság, Döbrentei-k.: konőrulisedrul, v. ö. még XXXIX. 12, L. 3, 
LXVI. 1.). 

A kutatásnak pozitív része már most az lesz, hogy vizsgálom, 
hol, mely nyelvekben nevezték a malaszt-ot a múltban és ma 
szlávúl kizárólag milostb-nak, mert e szó csak olyan szláv nyelv
ből kerülhetett bele a magyarba, a hol a milostb-nak tényleg ((ma
laszt)) volt a jelentése. S e tekintetben igaza van PAULER G^ULÁnak, 
a ki a malaszt szó alapján (v. ö. Akad. Ért. 1900 év: 443. 1.) nagy 
szerepet juttat a szláv nyelvű térítőknek. A kutatásnak e pozitív 
részébe bele kell vonnunk azt, hogy az újabb szerb evangélium-
fordítások és a régi szerb oklevelek a malaszt-ot tényleg A\HACCTk-
nak fordítják és írják. Hogy a szerb nyelvben e használat a csa-
horvát terület hatása, valószínűnek tartom. A régi horvát glagolita 
evangélium- és zsoltár-fordításokban a malaszt nak a blagodétb, 
blagodatb mellett tényleg milostb is a neve. A BEECic-közölte 
«Ulomci svetoga pisma» czímű evangéliumokban a «malaszt»-nak 
háromszor milost a neve (v. ö. Luk. I. 28 : milosti pina, Luk. I. 30; 
Ján. I. 17: milost), s ugyanitt az Újtestamentum többi részében 
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a «malaszt» számtalanszor milost (v. ö. Apóst. csel. VI. 8, Tit. II. 
11, III. 7. stb.). A horvát-glagolita evangélium-fordításban csak 
kétszer van meg a blagodat: malaszt (v. ö. Luk. II. 40, Ján. I. 14.) 
s ez a CYRILL és METHOD-féle terminológia maradványa (a zsoltá
rokban mind a három helyen Magodat áll). 8 hogy ez maradvány, 
bizonyítja a Szent Benedek-rendi regulák czímű, XIV. századi 
horvát csci-nyelvemlék, a hol a «malaszt» más neve, mint milost 
elö nem kerül (v. ö. Starina VII. 74, 75, 78, 84, 89, 111. Regule 
sv. Benedikta), bizonyítja továbbá a TRUBER-DALMATiN-féle 1562-
ben megjelent s a horvát protestánsok részére készített evangélium
fordítás, a hol a Luk. I. 28. helyét kivéve a malaszt-nak kizárólag 
milost a neve (v. ö. Luk. I. 30, II. 40, 52, IV. 22, Ján. I. 14, 16, 
17.). Már pedig a protestáns fordítások a nép nyelvét tartották 
szem előtt, s ez is egyik bizonyíték, hogy a horvát milost = «ma
laszt » hazai, népi kifejezés. 

A morva-tót szerkesztésű Kijevi Levelek s a Prágai Töredékek, 
mindkét nyelvemlék a XI. századból, a malaszt-nak csakis milost 
nevét tudják és ismerik (v. ö. Prágai Töredék: MHAOcp'k̂ H H 
MHAOCTH, Kijevi Levelek: fol. II. 6 : MHAOCTHWÍ TKCGÍSÍ == gratia 
tua, fol. VI. a.: 52: A<\i/\ocTkiífi CKOGWK = gratia sua, AWAOcTk = 
gratias, fol. VI. b . : 52: AUAOCTIKK = per gratiam, v. ö. JAGIC : 
Glagolica 52.). Ha tekintetünket a cseh VÁcLAV-féle 1469-ben for
dított Újtestámentomra vagy a cseh KEALICI bibliára, a hazai szlo
vén KüzMics-féle Újtestámentomra fordítjuk, itt a «malaszt»-nak 
csakis milost, milosi, szlov. milosc alakját fogjuk találni. 

A malaszt szó e történeti fejlődésben vázolt fejtegetéséből 
levonhatom már most a következtetést. Mivel a szláv milost régen 
csakis a horvát, szlovén, cseh (tót és lengyel), ma pedig csakis a 
Bzerb, horvát, cseh-tót, lengyel nyelvekben jelent «malaszt»-ot, 
ellenben a CYRILL. és METHOD-féle óbolgárban, a középbolgárban, 
a mai bolgárban, a régi és az újoroszban, a kisoroszban soha nem 
jelentett «malaszt»-ot, következik, hogy a magyar szó c s a k i s a 
szerb-horvát, szlovén, cseh-tót-lengyel nyelvek valamelyikéből való. 
Hogy melyikből való tényleg, azt a többi szavak, a milyen a pokol, 
parancsolat, pap stb. együttes tárgyalásánál fogjuk látni. 

Ilyen történeti fejlődésben akarom vázolni az óbolgár nyelv
emlékek szókincsét, E vázolással aztán elérjük, hogy nem indu
lunk ki feltételezett nyelvből, feltételezett alakokból, hanem száraz, 
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rideg tényekből, a melyek meghallgatást, mérlegeiéi követelnek. 
Ha már most a malaszt-ná\ bemutatott eljárással egy sereg szót, 
még pedig egy fogalomkörhöz tartozó szót, teszem nyelvünk 
keresztény terminológiájának szláv részét vizsgálom meg, s ha e 
vizsgálat során a szavak vallomása a történeti fejlődós alapján 
ránk nézve egységes képet nyujt, akkor nézetem a magyar nyelv 
szláv jövevényszavainak az átvétele helyéről, koráról, az átadók 
nyelvéről magától kialakul s nekem csak le kell vonnom majd a 
tanulságokat s összeegyeztetni egyéb nyelvészeti, történeti ismere
teinkkel. Czélom nem a mások érdemes munkásságának birálata, 
hanem saját nézeteim helyességének a bizonyítása. Kutatásaim 
közzétételét azért nem kezdem meg a hangtani részszel, mert már 
a jelentéstani és szótári részekkel is kiakarom mutatni, hogy az 
eddigi kutatások hibás alapból indultak ki. 

Az egész tanulmánynak, a melyet e kérdésről írok, ez a 
beosztása: a) A kérdés története; (3) Az óbolgár nyelvemlékek szó
készlete és a magyar nyelv szláv jövevényszavai; 7) Szláv jövevény
szavaink hangtana; ő) Szláv jövevényszavaink a b c sorrendben, 
kiegészítve a magyar eredetű szláv szavakkal; s) Szláv jövevény
szavaink s szláv eredetű helyneveink kapcsolata. 

I I . Történeti áttekintés. 
Mielőtt magához a bizonyításhoz hozzáfognék, szükségesnek 

tartom, hogy a dolgozat megértéséhez megkívántató előismereteket 
elmondjam. Tudnia kell az olvasónak, mit tartok CYRILL és METHOD 
működéséről, hogyan gondolkozom az egyes óbolgár nyelvemlékek
ről. E nyelvemlékekről szóló vizsgálatok ismerete nélkül lehetetlen 
a kérdésről tiszta képet szerezni. Ez a szempont vezet, mikor a 
következő sorokban a dolgozat megértéséhez szükséges előismere
teket elmondom. 

EOSTISLAV morva fejedelem 860 vagy 861-ben kért Konstanti
nápolyból szláv nyelvű térítőket.*) MIHÁLY, az akkori byzanczi 
császár, CYRILL és METHOD testvérpárt küldötte, a kik Szalonikiből 

*) A következő sorok JAGIC következő művére támaszkodnak: 
Zur Entstehungsgeschichte der kirchenslavischen Sprache. Erste 
und zweite Hálfte. Wien 1900. Rövidítése: JAG. Zur Ents. 
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valók voltak s a kik a legenda szavai szerint jól beszéltek «szlovénül)). 
A Vita Methodii czimű legendában a császár azzal okolja meg 
választását, hogy azt mondja: ü'ki KO i6CTd CÍAO^NANHHA, M 
CÍAO^N^MÉ KkCH YHCTO C A 0 E 4v H k C K 'k! KÍCrk,/\OytOTk = VOS es t i s 
Thessalonicenses, Thessalonicenses autem onines pure s l o v e n i c e 
loquuntur (JAG. Zur Ents. I. 7.). CYRILL és METHOD tehát jól tud
tak YHCTO CAOK*kHkCK'ki = pure s l o v e n i c e . Úgy látszik, hogy 
CYRILL és METHOD a magtik nyelvét slovénhskyj, azaz szlovén nyelv
nek nevezték. Ezt bizonyitja a CYRILL- meg a METHOD-legenda, ezt 
Joannes exarcha bulgaricus, s néhány más régi emlék (v. ö. SOBOLEV-
SKIJ: Drev. cerk. j . 11.). Ebből azonban nem következik, hogy a 
szláv apostolok nyelve a mai értelemben vett szlovén nyelvhez 
állt volna legközelebb, vagy hogy éppen mai értelemben vett szlo
vén nyelv lett volna. A szláv nyelvtudományban ismeretes dolog, 
hogy slovénhskyj jqzyk'b-nék hívták nyelvüket egykor a régi novgo-
rodi oroszok is, a kik a Pov. vrem. léte szerint CAOKÍÍHÉ nép vol
tak (egyes szám : CAOKrknHN'k, v. ö. LeTOPist po Ipatskomu spisku, 
szójegyzék alapján, és SOBOLEVSKIJ : Drev. cerk. sl. j . 11.). A régi 
Slavonia, a magyar Tótország lakói a Dráva és a Száva közt még 
a XVI. században és a XVII. század elején is szlovenszki-nek hív
ták nyelvüket. A magyarországi tótok ma is slovensky beszélnek; 
a morvaországi szlávság közt ma is vannak «nárecí slovenské» = 
tót nyelvjárások, s az e nyelvjárást beszélő emberek a slovácky 
mellett síovensky-nek is hívják nyelvüket (v. ö. BARTOS : Diai. mor. 
I. 3.). A magyarországi és az osztrák örökös tartományokbeii 
vendek ma is sdovenszkí-nek nevezik nyelvüket (v. ö. KÜZMICS : 
Nuovi zakón, előszó, önmagát pedig sloven, többes slov&ije). De 
nem volt ismeretlen e kifejezés Dalmácziában sem; egy ragúzai 
író azt mondja, hogy uslovinski jezik» az a nyelv, a melyen ír (v. ö. 
ÁSBÖTH: A szláv szók a magy. nyelvben 6.). Megvolt a kifejezés 
Maczedóniában is, s nem jelentett a szó soha egyebet, mint egy-
egy szláv nyelvjárást, de hely szerint más-más, össze nem tartozó 
szláv nyelvjárást (v. ö. JAGIC : Zur Ents. 1.117.). Nagy a valószínű
ség, hogy a IX. és X. században a mai bolgár, még pedig a macze-
dóniai bolgár szlávság nem nevezte még nyelvét bolgárnak, mert 
e korban a mai bolgárság nem volt még tiszta szláv (v. ö. JAG. Zur 
Ents. I. 59, II. 32.). Ha mi tehát azt olvassuk, hogy CYRILL és 
METHOD nyelve slovénhskyj, slovéiihsk'b, vagy hogy KOSTISLAV IVKH A:-IW 

Nyelvtudományi Közlemények XXXII. 5 
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c/\oirfcNi»cK'K (Vita Met. JAGIC : Codex. sloven. 4 ; ugyanitt KOCEL : 
irKH/A3k KAaTkHtcK-K 12, 14.), ebből az illetők szláv nyelvére semmi
féle következtetést nem vonhatunk. — Az óbolg. c/ioirkNkcirk 
melléknév körülbelül azt jelentette, a mit a m. tót szó, a mely 
csak m a jelenti a felsőmagyarországi róm. kath. és ág. ev. lakos
ságot, de régen íoí-on értettünk minden rangú és nyelvű szlávot. 
Ezt bizonyítja a göcseji mai nyelvhasználat, a mely szerint a Vas-
és Zalamegyében lakó vend magyarul tót, a vend nép lakta terület 
tótság ;*) ezt tanúsítja a régi Slavonia = T ó t ország kifejezés (v. ö. 
NySz.: az egész Sclauonia, ama szállás tótok; továbbá Sz. Margit 
élete: Nyelvemléktár VIII. 62: vala egy marton nevev ember 
posoganak tartományából, es ez vala toot stb.) s ezt végűi JANKO-
WICH MIKLÓS használata, a ki még 1812-ben is a szláv nyelveket 
tót nyelveknek mondja (v. ö. Magyar szó-nemzés 22, 23, 26. 1.). 
A tény tehát az, a mint ezt már mások is helyesen megjegyezték 
(v. ö. ASBÓTH : Szláv szók a magy. nyelvben 6. és PAULER : A m. 
nemz. tört. sz. Istvánig 148.), hogy azt a nyelvet, a melyet a IX. 
században Szalonikiban és vidékén a szlávok beszéltek s a melyen 
CYRILL és METHOD nálunk az Isten igéjét hirdette, ^3'KiK'h. 
c/\oirkNkCK'k-nek nevezték. E nevet később a bHgarhsky (ma 
bugarski, v. ö. EAD CXLV. 107: VUKCEVIC : Jezik u Kereckom, 
Kerecki falu, nem messze Szalonikitól) szorította ki ép úgy, mint 
a novgorodi oroszoknál a russkij kifejezés. 

A két testvér tehát Magyarországba jött s itt rövid ideig 
Pannóniában, állandóan pedig Moráviában működtek. E működé
sük azonban nem volt zavartalan. Pannónia a salzburgi, Morávia 
pedig a passaui érsekséghez, illetve püspökséghez tartozott s így 
CYRILL és METHOD testvérpárnak e püspökségek papságával volt a 
legtöbb baja. Ma egészen biztosan tudjuk, hogy METHOD 870 táján 
két és félévet a német papság fogságában töltött el (v. ö. JAGIC, 

*) A vasmegyei vend nép a mai tót-ot íowí-nak hívja; az 
üveges és drótostótot drinéar-nok (trencséni) nevezi. A hazai ruté
nek a mi mai fo'í-unkat tout és toutin-nok hívják, a szerbeknél meg 
nem ismeretlen a totac, totica kifejezés. Ki kell emelnem azonban, 
hogy Zemplénmegyében ,van két falu (Dubróka és Falkus), a mely
nek tót lakói magukat tőuty (egy. sz. toutin)-foaak nevezik a rendes 
slováki mellett (v. ö. Arch. XVII. 323. és BLOCH 0 . : Studien I. 14.). 
A tót szó eredetéről más helyen fogok értekezni. 
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Zur Ents. I. 25, 26, 27. és Starine XII. BACKI czikke). A német 
papsággal való viszálkodást nem akarom itt elmondani, az érdek
lődőt JAGIC művére utalom. — CYRILL 869 február 14-én halt meg 
Kómában, s ott temették el, METHODot pedig 885 április 6-án 
ragadta ki a halál az élők sorából nagy morvaországi működése 
közepett, s nem tudni, hol temették el (Velehrad vagy Ungarisch-
Hradisch, JAG. Zur Ents. I. 38, 46.). — 24-—25 évi idő az, a mit a 
szláv térítők hazánk területén eltöltöttek. METHOD halála után 
tanítványai, kik közül névszerint is ismeretesek: GORAZD (a ki 
morva eredetű volt, de a kiről nem tudni, vájjon METHOD halála 
után elhagyta-e hazánkat, JAG. Zur Ents. I. 159.), CLEMENS (minden 
valószínűség szerint délszláv, még pedig bolgár származású volt, 
JAG. Zur Ents. I. 62.), LAURENTIUS, NAUM, ANGELARIUS, a nagymorva 
birodalmat elhagyták, s Bulgáriába, BORIS-MIHÁLY fejedejemhez 
vonultak, a hol barátságos fogadtatásra találtak. E tanítványok 
közül CLEMENS működéséről tudunk legtöbbet, a ki levonult Ma-
czedóniába, s itt fejlesztette tovább az óbolgár irodalmat (v. ö. 
JAG., Zur Ents. I. 59. s köv. 1.). Arról azonban, hogy e tanítványok 
a Duna-Tisza közén, vagy a mai szerb Belgrád tájékán működtek 
volna, a mely városban a bolgár fejedelem BORITAKANOS (Bopitáxa-
vos, második részében talán tápxavog = tárkány, csuv. tarchan, 
targan, ZOLOTNICKIJ : Korn. cuv. rus. slov. XXII. melléklet, 272. s 
v. ö. még hogy CONST. PORPH. 6 pooXiaí zapxoivoc, is előkerül) nevű 
alattvalója volt a vár parancsnoka, semmi szó sincs a kútfőkben. 

Minden jel arra mutat, hogy CYRILL és METHOD nem jöttek 
készületlenül Morvaországba; KOSTISLAV azért kért térítőket a 
byzanczi császártól, hogy e térítők szláv nyelven hirdessék az 
Isten igéjét népe közt. CYRILL és METHOD tehát tudták még Kon
stantinápolyból való elutazásuk előtt, hogy mi lesz a feladatuk 
Moráviában. Szláv nyelven kellett a két testvérnek az új hazában 
hirdetnie az Isten igéjét s így egész biztosan állíthatjuk, hogy e 
hirdetéshez szükséges néhány kész szláv fordítást is magukkal kel
lett hozniok. Milyenek voltak e fordítások, látni fogjuk. Itt csak azt 
emeljük ki, hogy az óbolgár nyelvemlékek szókészlete történeti 
fejlődésénél első fontosságú dolog, hogy a szókészlettel be lehet 
bizonyítani, hogy CYRILL és METHOD hazánkba kész szláv fordítá
sokat hoztak. S e pontnál mindjárt három fontos kérdésre kell 
megfelelnünk. Az első kérdés : volt-e hazánkban CYRILL és METHOD 

5* 
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ideérkezése előtt (860 ós 861 előtt) is kereszténység vagy nem. Ha 
volt már kereszténység, előáll a második kérdés: milyen nyelvű 
népek voltak ezek a keresztények. Mivel már most CYRILL és 
METHOD azért hivattak hazánkba, hogy itt szláv nyelven terjesz-
szék az Isten igéjét, előáll a harmadik kérdés : minő viszony van 
a CYRILL- és METHOD-hozta kész szláv fordítások nyelve és az itt 
beszélt szláv nyelvek között. E kérdések mindegyikére meg kell 
felelnünk, mert csak akkor értethetjük meg álláspontunkat és-
nézetünket, a melyett itt ez értekezésben kifejtünk. 

A Duna bal partján, Moráviában a nép már a IX. század 
első felében megkeresztelkedett (v. ö. PAULER: A m. nemz. tört. 
sz. Istvánig 26.). A Conversio Bagoariorum et Carantanorum-ban 
olvassuk (v. ö. PERTZ, Mon., Scriptores XI : 1—4, és A magy. hon
foglalás kútfői 301—313.), hogy ADALRAMMUS, salzburgi érsek 
(f 836) «quondam . . . ultra Danubium in sua (értsd: Priwime) 
proprietate loco vocato Nitrava consecravit ecclesiam». A Duna 
jobb partjára, Pannóniára azonban sokkal több az adatunk; az. 
egész Conversio arról számol be, hogy LIUPRAMMUS, S utána ADAL-
WINUS salzburgi érsekek PRIVINA fejedelem és fia KOCEL területén 
hol, mikor, hány templomot szenteltek fel, a kik természetesen 
nem mulasztották el, hogy a felszentelt templomhoz a megfelelő 
papot is ne adják. Azok a helynevek, a melyek a Conversióban elő
fordulnak, ékes tanúbizonyságai a 850 körüli német térítő hatás 
nagyságának, bár a Conversióban felsorolt helynevek nem mind 
feküdtek a mai értelemben vett Magyarországban (v. ö. pl. «ad 
Bettobiam = ma Pettau). De nem zárkózhatom el az elől, hogy a 
Conversio helyneveiről itt is ne szóljak. Ha helyes az az osztályo
zás, a melyet a német helynevekről PFAFF FR. nyújt (v. ö. Deutsche 
Ortsnamen, Berlin 1896), akkor mi a Conversio német helynevei 
közt régi és újabb rétegeket külömböztethetünk meg. A germán 
helynevek ez osztályozás szerint -aha-val ( = wasser, lat. aqaa) a 
legrégibb időktől a Kr. utáni IV. századig alakulnak. É tanítás 
szerint a m. Szála, Zala (v. ö. a Conversióban Sala, Salae flumi-
nis, ad Salaipiugin, v. ö. FŐRSTEMANN, Altd. Namenbuch 1278, 
1279.) egy eredetibb *Salaha-m megy vissza s annyit jelent mint a 
Sajó = «sós víz». Aha-Yal alakult még a Conversio következő két 
helyneve: «ad Ortahun (OESIERLEY : Hist. geogr. Wb. szerint Ort 
alatt: viele ortschaften in Baiern und Oberösterreich, FŐRSTEMANN 
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szerint német területen 9 ilyen helység mutatható ki) és «ad 
Quartinaha» (v. ö. OESTEKLEY-nél Schwarzenbach alatt). A hely
nevek keletkezése története szempontjából a Kr. u. 5—8. század 
közt alakultak volna a -berg-ge\ ellátott helynevek, s ide való a 
Conversio adatai közül az «ad Termperhc* (v. ö. OESTEELEY: 
Ternberg alatt). — Végül a Kr. u. VIII—XII. században alakulnak 
a -burg és a kirchen-nel ellátott helynevek. A -burg végű hely
nevekhez tartozik a mi adataink közülla, Mosapurc (v. ö. OESTERLEY: 
Moosburg alatt), a melyről a 864 táján írt Conversio azt mondja, 
hogy «noviter Mosapurc vocatow. — A Conversio helynevei közül 
azonban kétségtelenül a legtanulságosabbak azok, a melyek kirchen-
nel vannak képezve. E helynevek a következők: 1. ad Lindolves-
chirichun, 2. ad 'Wiedexeschirichun (OESTEELEY: Weitersfeld alatt), 
3. ad Is&ngrimeschirichun, 4. ad Otacharesc/ímc/ww (v. ö. A magy. 
honf. kútfői: ad Deotacharesc/tmc/m?? és OESTERLEY: Otterskirchen 
alatt), 5. ad Beatusesc/n'ríc/mw, 6. ad Paldmuntesc/tmc/iim (OESTER
LEY : Pallersdorf alatt), 7. ad Muzziliheschirichim (v. ö. LUMTZER-
MELICH: Deutsche Ortsnamen 5. ésJAGic: Zur Ents. 1.7.).*) — 
E -kirchen-ríel ellátott helynevek már most azért fontosak, mert 
bennük a nyűg. germ. *kirikn (; kirche) második, magánhangzók 
közti /í-ja átment a német k > eh hangmozdításon, jeléül annak, 
hogy itt ófelnémet nyelvet beszélő térítő papokról lehet csak a szó. 
E hangtani jelenség figyelembe vételével tehát mi teljesen aláírhat
juk JAGicnak azt az állítását, hogy az óbolg. npkKki (: templum) 
nem lehet pannóniai eredetű germán kölcsönvétel, a mint azt 
KOPITAR hitte (v. ö. Zur Ents. I. 82.), hanem jóval régibb a IX. szá
zadnál. Mi ez átvételhez csak azt jegyezzük meg, hogy WALAFRID 
STRABUS szerint Moesiában még a IX. században is gótul prédikál
tak .(PAUL : Grundriss I. 408.), s e régi átvétel a szlávságnak a ger
mánságnak ez ágával való érintkezésére vezetendő vissza (v. ö. ez 
ellen gót gudhüs : tempel). A Conversario helyneveinek vizsgálatá
ból azt láttuk, hogy e helynevek közt vannak igen régi német 
helynevek. E helynevek nem adnak feleletet arra a kérdésre, hogy 
Dunántúl közvetlen a honfoglalás előtt volt-e német lakosság, s ha 
volt, milyen nyelvjárású német lakosság volt (v. ö. ASBÓTH, NyK. 

*) Pécs = WwaíMrchen csak ad Quinque basilicas alakban 
fordul itt elő. 
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XXX. 77.). •—• A -kirchen-nél képzett helynevek a k> eh alapján 
csak annyit engednek következtetni, hogy a helyneveket ófelnémet 
papok nevezték így. A k> eh hangtani megfelelés világítása mel
lett megfejthetjük a magy. Bakony erdő nevének is az eredetét, de 
nézetem szerint ez se volt német nép adta név. A Bakony-n&k 
ugyanis a neve = Bükkös, Buchenwalá s egy nyűg. germ. *baka-
beli *baken-böl való. A germánok így hívták CAESAR: De bello 
Gallico Cap. VI. 10. szerint a svévek és a cheruscok közti erdőt 
(«illi referunt . . . silvam esse ibi infinita magnitudine, qua? Bace
nis appellatur»), s a Bacenis később is előkerül. OESTERLEY szerint 
«das fuldaische Land zwischen Frankén und Hessen» még 743-ban 
is Baconia (744-ben Bochonia, Boconia stb. v. ö. OESTERLEY: Hist. 
geogr. Wb.: buchen alatt). A magy. Bakony tehát az ófn. buoche, 
nyűg. germ. *baka, gót *böka (ebből szláv buky VONDRÁK, Altk. gr. 
52.)-ból származó *baken átvevése. Nézetem szerint a frank uralom 
emlékeként frank lakosság nélkül maradt meg épúgy, mint a szla
vóniai Fruska gora ( = frank hegység, erdő, v. ö. középbolg. 
([^K'k, ^P/RHÍKCKO/MS IIAÍMÍHM, <fypfc7ji, bolg. fruski, freg = fran-
czia, LAVROV : Obzor 33, DANICIC : Ejecn. (j)poyrk), a mely frank 
uralomról (807 táján), de nem frank lakosságról tesz tanúságot 
(v. ö. JAG. : Zur Ents. I. 82, II. 10.). Ez a dunántúli frank uralom 
teljes magyarázatát adná a Bakony szóbeli A;-nak (muraközi szlovén 
bagunsko = bakonyi disznófaj), s azt hiszem, ez uralom emlékét 
ki lehet mutatnom keresztény terminológikus kifejezésekben is 
(v. ö. a pünkösd szó tárgyalását). Mindezekből már most kettőt 
állapítottunk meg: 1. Pannóniában CYRILL és METHOD előtt ófel
német papság térített, a mely nyelvileg is osztrák-bajor volt (v. ö. 
az Euchologium sinaiticum tárgyalását, a hol megemlítem, hogy 
az óbolg. imák közt van ófelnémetből fordított szöveg); 2. a nem 
egyházi természetű helynevek nem tesznek tanúságot felnémet 
lakosságról, hanem pusztán frank (középnémet) uralomról. 

Az első kérdésre tehát úgy feleltünk, hogy a Duna mindkét 
partján, Moráviában és Pannóniában, CYRILL és METHOD ideérke-
zése előtt német papság térítette keresztény népek voltak hazánk
ban. A második kérdés, milyen nyelvűek voltak e népek. E kérdés 
szorosan összefügg a harmadikkal, azzal t. i., milyen nyelven hir
dette CYRILL és METHOD az Isten igéjét; egy volt-e az az általuk 
magukkal hozott szláv fordítások nyelvével. E kél kérdés annyira 
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összefügg, hogy a következő sorokban, a nélkül, hogy a kérdés 
egész történetét vázolnám, együtt fogom tárgyalni. 

CYRILL és METHOD oda, a hova az Isten igéje hirdetése vé
gett mentek, kész fordításokat vittek magukkal. Az a nyelv, a me
lyen e fordítások készültek, Szaloniki és vidékének délszláv bolgár-
nyelvjárása volt. E fordítások első fogalmazásukban ma nincsenek 
meg külön, de kétségtelenül benn vannak azokban a X- —XI. szá
zadi fordításokban, a melyek «óbolgár vagy pannóniai nyelvemlé
kek)) néven ismeretesek az irodalomban. E mai nyelvemlékekben 
mi meg tudunk jelölni régibb és fiatalabb kifejezéseket, s a fiata
labbak közt olyanokat is, a melyek a kéziratok mai alakjába csak 
itt, Moráviában és Pannóniában kerültek bele. Mivel már most az. 
ilyen megjelölt kifejezések ma is csak bizonyos szláv nyelvekben 
találhatók, következik, hogy e kifejezéseknek helyi nyelvhasználati 
hátterük van. Három ilyen kifejezést (muditi, réshnota, jedro) be
mutattam, itt a bizonyítást folytatom. 

A CvRiLL-METHOD-féle zsoltárfordításokban a lat. veritas, 
gör. aXrj&sta HCTHNA-val volt fordítva (JAGIÓ, Zur Ent. II. 65.). Az. 
óbolg. zsoltár-fordítások töredékekben három kéziratban maradtak 
meg. A legterjedelmesebb a Psalterium Sinaiticum, egy zsoltár van 
a Psalterium Sluckban s öt zsoltár (a 4, 12, 24, 37, 53-ik) az 
Euchologium Sinaiticumban. Ha e teljesen, szórói-szóra egyező 
zsoltárokat összehasonlítjuk, a következőket fogjuk találni: 

XXIV. zsolt. 5. vers: Euchol. sin. 136: NUCTAKH MA HA 
HCTHHífi TKOHK, P s a l t . SLtk. '. N A C T A K H MIA HA I C T H H S i TKOhK ' = 
Döbr.-k.: Igazgass engem te bizonsagodba || u. o. 10. vers: Euch. 
sin.: KCH n<¥iTH rm MHAOCTk H I C T H HA, Psalt. sin.: trkCH n^Tie 
rm MHAOCTk H H C T H N A = Döbr.-k.: Vrnak minden vtai irgal
mas es bizonsag. 

E két példában tehát mindkét helyen az eredeti óbolg. 
HCTHNA áll. — A többi párhuzamos helyen azonban azt fogjuk 
látni, hogy az óbolg. HCTHNA a Psalt. sin.-ban réshnota-va, van ja
vítva. E két hely ez : 

1. LIII. 7 : Euch. sin.: HCTHHOHK TIÍOÉÜK noTp'kuH IA — 
Psalt. sin.: p'kcHOTOtiK TKOÉIÍK noTp'kui IA = Döbr.-k.: tenon 
bizonsagodba oziad el okot. 

2. CXYIII. 30 : Psalt. Sluck: NtfTk HCTHH'KI = Psalt. sin.: 
níiTK p'kcNOT'ki = Apor-k.: Igassagnak vtat. 
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Ebből a két idézetből világosan kitetszik, hogyha ugyan
annak a fordításnak szövegét egy-egy másoló a maga kéziratában 
más szóval helyettesíti, az ilyen helyettesített kifejezésnek helyi 
vonatkozása van (JAG., Zur Ent. II. 68.). — De folytatom e helyi 
háttér-bizonyítást még más kifejezéseken is. Ilyen kifejezés a Psal-
teriuni sin. cn'WTH szava. A Psalt. Sluck a CXVIII. 161-ben ezt 
írja: KkHA^H norkHAUiA MJ\ us3'k o\\vu ( = Apor-k.: Fedelmek 
vldoztek engemet ingen), s ez a EÉ3'k o\fi\\A = magy. ingyen a 
Psalt. sin.-ban ki van javítva crrkiTi-re; a hely ez: irkHiAigH 
norkHAiiihft cirkiTi (v. ö. Psalt. sin. LXVIII. 5, CXIX. 6. = crrwTH). 
Az evangéliumokban a crruTH szintén előfordul (Ján. XV. 25.), 
ellenben a Cod. Supr.-ben, valamint a Glag. Cloz.-ban a későbbi 
.Aiimyrk (539. sor), EÉ30\fAU (317. 1.) kifejezéseket találjuk.—Mivel 
már most spyti csakis a cseh nyelv történeti szókészletéből (v. ö. 
cseh Spytümév, JAGIC : Zur Ent. II. 24, II. 67; amoyT'k II. 74.) 
és a Freisingeni nyelvemlékekből mutatható ki (v. ö. zpitnih, 
VONDRÁK, Fris. pam. 75. és MIKL. Lex. paL), következik, hogy a 
spyti nem óbolgár, hanem CYRILL ós METHOD működése területén 
használt kifejezés. 

Egy másik kifejezés a HÉK^ÉCTKC*. AZ Euch. sin.-ban XXIV. 
zsolt. 7 versben (kiadás 136. 1.) ez áll: HÉirk,/yknH'k moero HÉ 
IIO/MAHH ( = Döbr.-k.: en tudatlansagimot ne emlehed). Ez a hely 
a Psalt. sin.-ban így van: ntivk^tcTRA Motro HÉ iiO/ivkHH. A Psalt. 
sin. HÉirk̂ fCTKO szavában fellépő dz csakis cseh-tót lehet (v. ö. 
VONDRÁK, Altk. gr. 7.), ós semmi szín alatt se CYRiLL-METHOD-féle 
óbolgár (e mellett bizonyít a -hstvo képzés is, JAG. Zur Ents. II. 
63.). a hol a szó HÉirkvvkHkÉ lehetett (v. ö. Cod. Supr. 361: HÉKrk\yk-
HHi6A\k). — E nyelvi tények ellen még azt sem lehet felhozni, hogy 
hátha e zsoltárok sokkal fiatalabb fordítások a IX. századnál, nem 
lehet pedig azért, mert az Euchol. Sinaiticumban az evangéliumi 
idézetek szórói-szóra vannak kiírva a legrégibb evangélium-fordítás
ból (v. ö. Euch. sin. 196—197. lapon lévő Máté XXII. 2 — 14. idéze
tet, a mely szórói-szóra egyezik a Cod. Mar. és Zogr.-fordítással, s 
különösen az Assem. lectiós részével). Nincs más hátra, mint e nyelvi 
tények előtt beismerni, hogy Pannóniában és Moráviában a CYRILL 
és METHOütól magukkal hozott bolgár nyelvjárás nem volt e terüle
teken beszélt nyelv, hanem e területeken más szláv nyelvű népek 
laktak. A hogy a nyelvemlékek szókincséből megjelöltük a helyi 
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kifejezéseket, ugyanígy kimutathatjuk ez állítás igazságát e terüle
tek helyneveiből is. így pl. ha igaz az állítás, hogy Komárom 
városa neve a szláv Komárno-hői való s annyit jelent mint «Szú-
nyogos», akkor ez nem lehet a CYKILL és METHOD-féle óbolgár 
nyelv szava. A CYRILL és METHOD-féle nyelvben a «szúnyog»-nak 
nem KOAUp'k, hanem AVKHIHI^ volt a neve (v. ö. Máté XXIII. 24. 
és JAGIC, Zur Ent. II. 65.), s a CYRILL és METHOD-féle evangélium-
fordításokban csakis ez fordul elő. Igaz ugyan, hogy a KO/uap'k a 
bolgárban meg van, sőt Komarovo bolgár hely is van, de CYRILL 
és METHOD e szót nem ismerték, mert a legrégibb, tőlük származó 
fordításokban nem fordul elő. 

A helynevekkel és a legrégibb óbolgár nyelvemlékek szókész
letével tehát bebizonyítható tény, hogy a két testvér által térített 
szlávság más szláv nyelvjárást beszélt, mint a milyenen ők hir
dették az Isten igéjét. Csak az a kérdés, milyen szláv nyelvű népek 
laktak e területen. 

Már a nyelvemlékek helyi vonatkozású kifejezéseiből is any-
nyit láttunk, hogy a testvérpár működése területe nyelvileg nem 
volt egységes (v. ö. JAG. Zur Ent. I. 83.). Vannak e kifejezések közt 
határozott hazai vend nyomok, s vannak cseh-tótok (v. ö. JAGIC, 
Zur Ent. II. 60. klepbch: kelepce, u. o. 67, 74. studnia: kút). Egy 
kétségtelennek látszik előttem, s ez az, hogy a hazai szlovén nyelv
határ érintkezett a cseh-tóttal. Erre a nyelvemlékekből sok bizo
nyíték van. Ilyen pl. az ószlovén Freisingeni nyelvemlékek obet 
(cseh-tót obét = oblationes, JAGIC, Zur Ent. II. 62.) és ton (ten 
helyett) szava (v. ö. VONDRÁK, Fris. pam. 19, 31.), a melyek csakis 
cseh-tótok. Ide számítandók azok a bizonyítékok is, a melyeket 
OBLAK V. (Arch. XIX. 321.) felsorolt. A cseh-tót -dl- hangkapcso
lat, a mely a délszláv nyelvekben -Z-lel van meg, a szlovénség egy 
részében szintén -dl-léi fordul elő (Gail folyó völgye, Karintiában, 
VONDRÁK, Frisinské pam. 20.); ugyanilyen összekapcsoló hangtani 
jelenség a cseh-tót vy- igekötő a délszláv iz-ze\ szemben. A magyar
országi vend nyelv csakis a vö- (== vy-) igekötőt ismeri (v. ö. pl. 
vödati = délszláv i^dati); ugyané jelenség megvan a krajnai szlo
vénben is (FLORINSKIJ : Lekciji I. 513, Gail völgye), s ismeretes a 
vy- : iz- helyett néhány éjszaki csa-horvát nyelvjárásban is (Archív 
f. sl. Phil. XV. 356; SAFARIK, Über den TJrsprung, 44. L). — De nem 
ismeretlen a cseh-tót h sem az óbolg. g helyén e nyelvben (v. ö. 
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FLOEINSKIJ, Lekciji I. 505, 509.), s nem ismeretlen a ca-nyelvterü
leten se (RAD CXXIV. 117, 118.). Mindezek a hangtani jelenségek, 
a melyeket szókészletbeliekkel meg lehetne szerezni, a mellett 
vallanak, hogy a cseh-tót és a szlovén nyelvterület valamikor 
érintkezett. Csak az a kérdés, hol érintkezett. A Duna folyam 
volt-e az a vonal, a hol a két nyelvnek a határa volt, vagy pedig 
szlovének, tehát délszlávok laktak-e a mai Nyitra-, Pozsony-
megyében s ezen túl valahol Trencsénben volt-e a cseh-tót-szlovén 
nyelvhatár. Néhány helynévi bizonyíték a mellett tanúskodik, 
hogy Nyitra-, Pozsony-megyében tényleg volt szlovén, tehát dél
szláv lakosság is. Ez ellen azonban erősen küzd az az érv, hogy a 
Conversio Bagoariorum et Carantanorumban felsorolt szláv ere
detű személyneveknek csaknem a fele nem dél-, hanem éjszak
nyugati szláv (cseh-tót, JAG. Zur Ent. I. 87.). 

A cseh-tót nyelv az óbolg. g helyén ma h-t mond; óbolg. 
gora, noga tótul kora, noha. E hangtani változás körülbelül a XII. 
század végén és a XIII. század első felében történt (v. ö. GEBAUEB, 
Hist. ml. I. 456.). E tanítás szerint már most Nógrád, Visegrád 
régebbi magyar átvételek, mint pl. a nyitra-, túrócz- és trencsén-
megyei Podhragy-ok (v. ö. LIPSZKY : Eepertorium). A tótok a Garam 
folyót fíVo/j-nak hívják, a mi lehetetlen volna, ha ők a szónak nem 
ismerték volna valamikor a *Gron-formáját is. Ugyanez a viszony 
pl. Galgóc városa nevénél is, a mely már Anonymusnál is elő
fordul; a tótok e város egyik utczájáfc ma is Hlohov-n&k hívják (a 
városnak ma tótul Frasták, Fristák a neve, a mi a XIV. század 
óta van így, v. ö. TAGÁNYI, Nyitram. Közlöny VII. évf. 52. szám), a 
mi mind lehetetlen volna, ha a tótok nem ismerték volna e hely
nevek g-s alakját is. A hová a tótságot a XIV. század után telepí
tették, s a helynek g-s alakja volt, azt a tótok is g-Yel mondják, a 
pestmegyei Maglód tótul is Maglód, s e tótok Gödöllő-t Gedelov-
nak hívják. — De magyar oklevelekből is kimutatható e g > h 
hangváltozás. így pl. CsÁNKinál a mai Sztregova 1487-ben Ztre-
/íowa alakban is előfordul. A Vág folyó neve is tótul Vah (germán 
eredete nem biztos), s mindez lehetetlen volna, ha e helynevek 
nem lettek volna meg a tótság nyelvében a XIII. század első 
fele előtt. 

A g > h hanváltozás világítása mellett tehát a tótság a XII. 
és XIII. század első felében okvetlen ott lakott, a hová e helynevek 
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utalják. De lehetetlen, hogy a tótság itt ne lakott volna szlovén 
törzsekkel. Ilyen bizonyítókok szintén a helynevekből menthetők. 
Ilyenek a következők: 

Nyitramegyében van egy falu, neve Lancsár (1262-ben 
Kuerencher = Gerencsér volt a neve, TAGÁNYI, Nyitram. Közi. VIII. 
évf. 16. szám), a mely annyit jelent, mint Fazekas falva. Mivel már 
most a fazekast csakis szlovénül és szerb-horvátul hívják Inncar-
nak (óbolg.-ban CK<¥v\bAkNHKrk v. ö. Zogr. Mar. Máté XXVII. 7, 10;. 
Cod. Supr.-ben 295: rpkNkYape/ivk, hazai vend iloncár és loncár, 
v. ö. KŰZMICS: Máté XXVII. 7, 10, Eóm. IX. 21.) következik, hogy 
e helynév nem lehet tót. További bizonyítékul szolgálhat még az 
is, hogy Loncsár helynevek a tótoknál nincsenek (v. ö. Loncarsko-
szelő, brdo, Zágráb-m., Loncarica Kőrös-Belovár-m., Pozsega-m., 
Loncari Lika-Krbava, Modrus-Fiume, Loncarevici Verőcze-m.);. 
a vasmegyei Loncsarevce (mai magy. Geröháza, régebbi magy. 
Gerencseróc) lakosai vendek és magyarok; CSÁNKI földrajzában nincs 
meg. Végül megemlítem, hogy Nyitra-m.-ben van egy Gerencsés 
helynév, a mely tótul Hrncarovce — Fazekasfalva, s a mely a 
zobori apátság 1113-i oklevelében Grincha, Grinchar-nak van 
írva (FEJÉRPATAKY, Kálmán kir. oklev. 6L). Ugyanilyen szem
pont alá esik a trencsénmegyei Hava is, ha jelentése «Agyagfalva». 

Mai értelemben vett tót lakosság mellett bizonyíték továbbá a 
zobori apátság I l i i . évi oklevele. Ez oklevélben annyi a helynév 
s olyan becsesek a mi kérdésünkre, hogy bizonyítékai elől el nem 
zárkózhatunk. Ez apátság oklevelében (v. ö. FEJÉRPATAKY, Kálmán 
király oklevelei 51. s köv. 11.) három adat vonja magára figyelmün
ket; az első «De villa Crumbav, a második «cum villa illa Zumboe» 
és «in villa Zumboen, a harmadik «quedam aqua que vocatur 
Dumbo». E három adat közül Crumba, ma Korompa, tótul Krupa a 
legbecsesebb. Becses azért, mert bizonyítja, hogy e területen a 
valamikor az összes szláv nyelvekben megvolt orrhangok (« = on) 
tényleg megvoltak. [Zumboe = Csombaj és Dumbo valószínűleg 
Dombó (v. ö. Szerem vm. Dombó CSÁNKI II. 243, Valkó várm. u. o. 
305. ma Dombó puszta, szláv dabovh-bó\: dab-b «tölgyfa»-tói) azért 
nem vonhatók e tárgyalásba, mert ma ismeretlen helyek, illetve 
pataknevek.] Ha igaz az, hogy Korompa = tót Krupa (t. i. vies) — 
Kisfalu (v. ö. magy. Nagytalu és a t. Vieska = kis falu, a mely az 
1113-i zobori oklevélben előfordul), akkor itt egy kétségtelen ada-
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tünk van arra, hogy Nyitra-, illetve Pozsonymegye területén az 
óbolg. «fi = on orrhangnak megfelelő orrhangot (krq/p'h parvus, Miki. 
EtW.) valamikor tényleg ejtették. Ezen orrhang azonban nem bizo
nyítja azt, hogy a tótban a XII. században még orrhangot ejtettek. 
A tótok hívhatták e falut már a XII. században Krupa-nak (a tótban 
az óbolg. <¥i-nak u a megfelelője), s a magyarság vette át a szót a 
X. században, a mikor még itt <Yx lehetett a hang. Teljes lehetet
lenség, hogy a tót egy magy. Korompa szón hajtson végre egy 
hangtani változást, a mely már a XI., XII. században a múlté volt. 
Hogy e pozsonymegyei területen a IX—X. században élhettek még 
az orrhangok, azt a Korompa helynéven (e helynévre először VOLP 
GY. hívta fel a tudósok figyelmét) kívül bizonyítja Svatopluk neve 
is, a kit a pápai regeszták «gloriosus princeps Sfentopalchus» -na,k 
(ellenben COSMAS [f 1125] Zvatopluknak) neveznek (v. ö. JAGIC, Zur 
Ents. II. 39, orrhanggal Const. Porph. is). A lat. Venceslaus is 
bizonyítja, hogy a cseh nyelvben is meg voltak az orrhangok (v. ö. 
GEB., Hist. ml. I. 44, Slov. Pohl. XXII. 119; a horvát nyelv nasa-
lismusára nézve v. ö. Muncimir adatot MARETIÓ, Gram. 17.). 

E fejtegetéseimmel (főleg g > h változással) valószínűvé tet
tem, hogy Moráviában mai értelemben vett tótok laktak, a kiknek 
nyelvhatára érintkezett a szlovénekkel. Ezek a szlovének azonban 
nemcsak Pannóniában laktak, hanem nyelvhatáruk átnyúlt a Duna 
balpartjára is, Moráviába. 

Az a terület tehát, a hol CYEILL és METHOD működött, nyelvi
leg főleg szlovén nyelvű terület, de nem tagadható, hogy CYRILL 
és METHOD működési területén volt mai értelemben vett tót nyelv 
is (v. ö. a nyelvemlékek közt a Kijevi leveleket és a Prágai töre
déket), így magyarázható az a tény, hogy noha CYEILL és METHOD 
Moráviában és nem Pannoniában működött, a tőlük vagy tanítvá
nyaiktól származó nyelvemlékekben mégis sokkal több a szlovén 
nyom, mint a cseh-tót, pedig ha a Duna balpartja tiszta tót lett 
volna, a nyelvemlékek szókincsében több volna a helyi tót háttér. 

Említettem már, hogy CYRILL és METHOD bizonyára nem 
üres kézzel jött hazánkba. Az ő feladatuk az Isten igéjének szláv 
nyelven való hirdetése volt, hogy ez által az itt levő kereszténysé
get a népben még inkább megszilárdítsák. Bizonyára hoztak ma
gukkal néhány kész szláv fordítást. E feltevés helyessége mellett a 
pozitív tényeken kívül sok belső, lélektani ok szól, a melyeket a 
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térítések történetéből meríthetünk. Az orosz Pravoslavnoje missio-
nerskoje obscestvo pl. úgy téríti a mi nyelvrokonainkat s a török 
fajú népeket, hogy a térítők kezébe adja a terítendők nyelvére le
fordított Újtestamentumot,, vagy legalább MÁTÉ evangéliumát s 
néhány legendát. SZT. ISTVÁN, a zűrjének XIV. századi térítője zűr
jén nyelvre fordított vagy fordíttatott egyes liturgikus könyveket, 
s e munkájánál használt cyrill-betűk közé felvett zűrjén írásjegye
ket is (v. ö. KARSKIJ, Ocerki. slavj. kir. paleograíii, Varsó 1901, 
381. 1.). CYRILL és METHOD is tehát bizonyára kész, Konstantiná
polyban készített szláv fordításokkal jött hazánkba, s a szláv nyelv
tudomány megpróbálkozott annak a kérdésnek a megfejtésével is, 
hogy milyen fogalmazású lehetett a CYRILL és METHOD hozta fordítás. 

A ma meglevő óbolgár nyelvemlékek alapján állíthatjuk, 
hogy CYRILL és METHOD magukkal hozhattak egy lectionariumot 
az evangélistákból s néhány más, az isteni tisztelethez szükséges 
liturgikus könyvet, a melyekben zsoltárok, egyházi énekek és imák 
lehettek (JAGIC, Zur Entst. I. 17, 18.). Az óbolgár nyelvemlékek ez 
állítást megerősítik. A ma ismeretes 4 óbolgár evangéliumfordítás
ból kettő evangeliarium (aprakos-evangelion), ezek az Assemanova 
evangjelje és a Savina kniga. Mindkettőben a négy evangélistának 
nem teljes s nem is a szokott sorrendben megírt szövege található, 
hanem csak egyes válogatott, lectiós részek az evangélistákból, a 
melyek ünnepek, vasárnapok szerint vannak elrendezve. Ha már 
most az evangeliariumokat pl. a Cod. AssEMANis-t összehasonlítjuk 
a legrégibb orosz OsTROMiR-fóle evangeliariummal, a két fordítás 
egyező részeiből következtethetjük, hogy a CYRILL-fordította lectio-
narium terjedelemre alig külömbözött az Assemanov evangjelje-
től (JAGIC, Zur Entst. 1.18.). Az óbolgár evangélium-fordítások közt 
azonban van két teljes u. n. tetraevangelion is. E két teljes evan
gélium-fordításról (Codex Zographensis és Codex Marianus) ki 
van mutatva, hogy azokat a részeket, a melyek már a CYRiLL-féle 
lectionariumban le voltak fordítva, az új, teljes fordításba egy
szerűen beillesztették (v. ö. JAGIC, U. O.). 

A meglévő óbolgár nyelvemlékekből tehát egészen biztosan 
következtethetjük, hogy a két testvér hazánkba görögből fordított 
szláv evangéliumi részeket hozott. E nyelvemlékek közt a legré
gibb fogalmazást az Assemanov evangelistar tartotta fenn ; a m i a 
fordítások nyelvét illeti, hangtanilag a legtisztább a Zographos-
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tetraevangelion. Mivel ez evangéliumfordítások mai kéziratai mind 
a X. és XI. századból való másolatok, helyi hátterű kifejezéseket 
lehet bennük kimutatni; így pl. a Codex Marianus határozottan 
horvát ember másolása. 

JAGIC azt mondja, hogy hasonló lectionariumot hozhatott a 
két testvér az apostolok cselekedetei és írásaiból is. Óbolgár apos-
tolus vagy apostolarion azonban nem maradt ránk. Van ugyan 
óbolg. nyelvemlékben, az Euchologium Sinaiticumban, (kiadás 
127. 1.) Pál ap. I. lev. Kor. XI. 29. verséből egy idézet (Euch. sin. 
1 2 7 : ai|IÉ KTO npHBMAET'k TkrtO EOHtHf, I Kp'kKk NÉ^OCTOÍH'k C'kl, 
TÖ rprkx"k cÉirk IIPHÉ/MAÉT'K, HÉ PACAMTPÍLI&N V\LAA r^ciioj^wwk; e 
rész az Ochridai és a Sisatovaci apost.-tól külömbözik), de ez még 
épp úgy nem bizonyíthatja, hogy volt óbolgár lectionarium az 
apostolok cselekedetei és írásaiból, mint nem bizonyítják azok az 
ótestamentumi idézetek a hazai szlovén Vöre krsztsánszke krátki 
návuk (Halle 1754) czímű könyvben, hogy lenne hazai szlovén 
Otestámentom, mert tudvalevőleg ma sincs hazai szlovén Ótesta
mentum. Mindazonáltal közvetve, főleg ha tekintetbe veszszük a 
Cod. Supr. idézeteit (v. ö. VONDEÁK, Sitzungsber. CXIL), mégis be
bizonyíthatjuk, hogy volt a két testvérnek apostolarionja is. A máig 
ismert apostolusok vagy aposfcolarionok mind az egyházi szláv nyelv 
valamely redactiójához tartoznak. Ilyen apostolusok a XII—XIII. 
századi Mihanovié-féle (szerb szerkesztésű), a Sisatovaci (szerb), 
Grskovié-íéle apostol (szerb: bosnyák), Belgrádi (14. száz., JAGIC, 

Zur Ents. 1.67.), Slépcanskij-, Makedonskij-, Ochridskij (középbolgár 
szerk., SOBOLEVSKIJ, Drev. c. sl. j . 18), Apostolus Christinopolitanus 
(JAGIC, Zur Ents. I, 56.) stb. (v. ö. MIKL. Lex. pal., források jegyzéke). 
_E nyelvemlékek vizsgálata a bennük lerakott szókincs történeti 
fejlődése alapján (AMPHILOCHIÜS, VOSKRESENSKIJ) valószínűvé tette 
azt a feltevést, hogy egyes részletek az apostolusból le lehettek for
dítva CYEILL és METHOD korában (v. ö. JAGIC, Zur Ent. II. 61.), az 
egész apostolus azonban nem volt lefordítva. 

Az evangéliumi és az apostolusból vett lectiókon kívül ma
gukkal hozhattak CYEILL és METHOD az istentisztelethez szükséges 
más kész szláv fordításokat is. Ilyen fordítások lehettek: szemel
vények a zsoltárokból. A ma meglevő óbolgár zsoltárfordítások: a 
Psalterium Sinaiticum és a Psalterium Slucense (az Euch. iSm.-ban 
<benn van a 4, 12, 24, 37, 53. zsolt.). Hogy azonban a zsoltárok 



SZLÁV JÖVEVÉNYSZAVAINK. 79 

közül melyek a CYRILL és METHOütól magukkal hozott darabok, 
felette nehéz megmondani. A ma meglevő csaknem teljes zsoltár
fordítás a Psalterium Sinaiticum. Erről az óbolgár zsoltárfordításról 
azonban kimutatták, hogy egyes részei görögből, mások meg latin
ból való fordítások (v. ö. JAGIC, Zur Ent. II. 51, 52.). E fontos tényt 
VALAVEC mutatta ki (EAD 98, 5, 6.), s támaszkodott arra, hogy sok
szor, mikor a görögben infinitivus, a latinban pedig ut, vagy ne 
kötőszós mellékmondat áll, a Psalt. Sin.-ban az ut van a szláv da 
kötőszóval lefordítva (v. ö. pl. a CXVIII. zsolt. 173. vers: fsvsafrw 
•íj /síp aoo TOD G&aoií {is = fiat manus tua ut salvet me = KNXJSJH 
PÍRIÍA TKO'k, J\,A CK ii A c t T"k MIA, ellenben ugyanazon zsoltár 95. 
verse: me expectaveruntpeccatores, u t p e r d e r e n t me, Apor-k.: 
Vártának engemet bűnösök h o g e l v e z t e n e k engemet, Psalt. 
sin.: ÍMÉHÉ JKHA«T.T'K rpiíiiiKHHUH ii o royuH T H /V\bí\, tehát itt 
infinitivus áll, görögből fordítva s e rész régibb a latinból fordított
nál). Más tényekkel összekapcsolva e tudásunkat mi határozottan 
mondhatjuk, hogy CYRILL itt, hazánkban folytatta a zsoltárfordítást 
a latinból. 

Az istentisztelethez s egyéb alkalmakra szükséges imákat 
foglal magában az Euchologium Sinaiticum óbolgár nyelvemlék. 
Bizonyos, hogy e fordítások nem a CYRILL munkája, de kétségtelen, 
hogy egyes részek benne CYRILL és METHOD korabeli fordítások. 
Mellőzöm itt e fordítás evangélium-idézeteit, a milyen a Máté 
XXII. 2—14. (GEITLER kiadása 196, 197. 1.), a mely fordítás telje
sen egy a Zographos-, Marianus- s a mi a legfontosabb az Asse-
man-féle evangélium Máté XXII. 2—14. lectiójával, csak azt 
emelem ki, hogy e nyelvemlék egyes darabjait határozottan ha
zánkban fordították. Az Euch. sin. egy imája ugyanis összefügg a 
róm. kath. szertartáshoz készült ószlovén Freisingeni nyelvemlékek 
egyik darabjával. A Freisingeni nyelvemlékek és az Euch. sin.-nok 
ezen imája a Szt. Emmeram-féle ó f e l n é m e t imának a fordítása, 
a mint azt VONDRÁK bebizonyította (v. ö. VONDRÁK, Frisinské pa-
mátky, 12, JAGIC, Zur Ent. I. 18. és a két szöveget párhuzamosan 
VONDRÁK, Altkirch. gr. 360—362.). Ez az ófelnémetből való fordítás 
pedig csak ott történhetett, a hol az ófelnémet papság működött, 
tehát hazánk területén. Nem hallgathatom el itt sem, hogy ugyan
csak az ószlovén Freisingeni nyelvemlékek egy másik darabja szoroa 
összefüggésben van Szent Kelemen egyik homiliájának szláv for-
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dításával (v. ö. VONDRÁK, Fris. pam. 62, SEEZNEVSKIJ, Svjedjenija 
i zamjetki, XXVI.). 

Van még legendákat, homiliákat tartalmazó két óbolgár nyelv
emlék, a melyek szövegükben, de nem terjedelmükben egyeznek. 
E két emlékről, a Codex Suprasliensisröl és a Glag. Clozianusról 
részletesen szólok a nyelvemlékek felsorolásánál, a források közt. 

E fejtegetésekkel már most valószínűvé tettem azt a ma már 
mindinkább tért hódító nézetet, hogy CYRILL és METHOD kész for
dításokkal jöttek hazánkba, a mely fordítások az óbolgár nyelv
emlékek közt ma is meg vannak s hogy azok közt a szlávok közt, 
a hol ezt a szláv nyelvű térítést végezték, találtak keresztény szláv 
népeket. Hogy ez a CYRILL és METHOD-féle nyelv, a melyet én 
következetesen óbolgárnak nevezek, ott a néptől nem beszélt nyelv 
volt, kétségtelen. S ezen senki nem ütközhetik meg, ha tekintetbe 
veszi, hogy a magyarországi lutheránus tótoknál ma is cseh a pré-
dikáczió s az ének nyelve, anélkül, hogy ez a megértésben valami 
zavart okozna. Vannak kifejezések, a melyeket a tót csakis a 
templomban használ, de közönséges beszédben vagy más (tót) 
hangalakban mondja, vagy más szót használ. Bah az «isten» neve 
az énekben, de boh a beszélgetésben, rka (cs. fka) a «mondta» az 
evangéliumban, de vravel stb. a közönséges beszédben. így egy 
templomi énekléskor tett megfigyelésem szerint az illetők a lidem, 
zemrelo, vitr, kdo, kazdému szavakat mondták, holott egymással 
való beszélgetésükben c s a k i s a tudom, zomrelo, vetor, kto, kaií-
dimu szavakat használják. S hasonlót lehet állítani az egyházi 
szláv nyelvről az oroszoknál, bolgároknál, szerbeknél, horvátoknál; 
különösen ez utóbbiaknál tanulságos az egyházi szláv nyelv, mert 
ezek katholikusok s egyházi nyelvük alapja a CYRILL és METHOD-féle 
óbolgár. Más, de rokon nyelven tehát igen is hirdethető az Isten 
igéje. Hogy aztán hazánkban milyen volt a IX. századi szláv nyelv, 
arra azzal feleltem, hogy itt Pannóniában és Moráviában más, 
mint mai értelemben vett szlovén ós tót nyelv nem volt a népi 
beszélt nyelv. Csakhogy én a szlovénség lakóhelyeit nem a 
Dunával határoltam. Eészletesen erről egyébiránt a helyneveknél 
szólok. 

Ha tehát az óbolgár nyelvemlékek szókészletét összehasonlí
tom a magyar nyelv régi szláv jövevényszavaival abban a szellem
ben, a mint azt JAGIG (Zur Entst. II. 75, 76.) tette az óbolgár 
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nyelvemlékek szókészletének összehasonlító alapon való tárgyalásá
nál, akkor kutatásaim alapjául azt a nyelvet veszem, a melyen 
CYRILL és METHOD hazánkban az Isten igéjét hirdették. S hogy e 
területen a nyelvi hatás kölcsönös volt, azt sok tény bizonyítja. 
Óbolgár nyomok mutathatók ki az ószlovén, kath. szertartású 
Freisingeni nyelvemlékeken (v. ö. VONDRÁK, Frisinské památky 
11.), továbbá a cseh nyelv történeti szókészletében (v. ö. VONDRÁK, 
Die Spuren der altkirchenslavischen Evangelienübersetzung in der 
altböhmischen Literatur, a bécsi akad. Sitzungsber. 129, Abhand-
lung X.). Viszont az óbolgár nyelvemlékek mai alakján kimutatha
tók a pannóniai nyomok, a milyenek voltak a muditi, jedro, résh-
nota, spyíi, klephcb stb. bizonyításaim. A magyar szavak tárgyalá
sánál részletesen látni fogjuk, hogy a CYRILL és METHOD-féle ke
resztény terminológia itt, hazánkban gyarapodott, s az elűzött 
tanítványok az idevaló helyi keresztény terminológiának nem egy 
szavát vitték be az egyházi szláv nyelv szókészletébe. 

Mielőtt már most forrásaimat részletesen ismertetném, meg 
kell említenem, hogy a fordítások közt nem tettem említést az 
Ótestámentomról. Vannak itt-ott felcsillanó bizonyítékok arra, 
hogy e részből is lettek volna CYRiLLnek és METHODnak kész fordí
tott lectiói (JAGIC, Zur Ent. I. 46, II. 70, 7 1 ; Cod. Supr. idézetei), 
de általában e részben a bizonyítások még nagyon a kezdet kezde
tén állanak. Egyes ótestamentumi könyvek, a milyen pl. Józsue 
könyve, határozottan újabb fordítások (v. ö. JAGIC, II. 75.). Az olyan 
kifejezések meg, a milyen pl. a GRiGOROvic-féle Parimejnik (kiadta 
egy részét BRANDT E . : Grigorovicev parimejnik, Moskva 1894, 
vypusk 1, 2, másik részét LAVROV, Obzor) alpa szava (v. ö. Ján. ev. 
XX. 12 : Münch.-k.: albacban, Jord.-k.: feyer rwhaban, Cod. Zogr. 
K*K irkiMjp*., Supr.: 155, 171: CK trk<uyh. pH3<\Y'k), azt látszik bizo
nyítani, hogy e részekben is vannak latinból való fordítások (v. ö. 
JAGIC, Zur Ent. II. 73.). Az egész biblia nem is volt lefordítva egyházi 
szláv nyelvre egész a XV. század végéig. GENNADIUS (1484—1504) 
novgorodi metropolita a XV. században összekutatta az orosz 
kolostorokat, hogy egy télies egyházi szláv bibliát állítson össze, 
de fáradozása meddő maradt. Sok részt le kellett fordíttatnia latin
ból a Vulgata alapján (1499) és e latin részek kerültek bele az első 
nyomtatott egyházi szláv u. n. Ostrogi bibliába (1581; v. ö. JAGIÓ, 
Zur Entst. 1.45.). NIKON, NAGY PÉTER, S végül ERZSÉBET czárnő (1751) 
azok a nevek, a melyekhez a továbbiakban, a teljes bibliafordítás 
dicsősége fűződik (lásd a források közt: Újkori bibliafordítások). 
Az ERzsÉBET-féle bibliában hangsúlylyal van megjelölve minden 
szó, s e hangsúlyozás, mivel eltér az orosz népnyelvi hangsúlyozás
tól, valószínűen a délszlávok térítette oroszsághoz vitt nyelv 
maradóka. MELICH JÁNOS. 

Nyelvtudományi Közlemények XXXII. 6 



Fonetikus írás a finn-ugor nyelvek számára. 
i . 

A Fmnisch-ugrische Forschungen megindulása a legkedvezőbb 
alkalom, hogy a finn-ugor nyelvek számára egységes írásmódot hono
sítson meg s az eddigi zavar helyébe biztos megállapodás jöjjön létre. 
A kik eddigelé egy-egy finn-ugor nyelv leírásával foglalkoztak, elődeik 
írásmódját fogadták el, s azon változtattak egyet-mást szükség szerint. 
Minthogy azonban mindig szükség volt némi változtatásra, minden 
egyes új kiadvány legalább egy-két új jelölésmóddal, új alakú betűvel 
kedveskedett olvasóínak s ma már annyira jutottunk, hogy a legtarkább 
s legingadozóbb írásmóddal kell küzdenie annak, a ki a finn-ugor nyel
veket nem csak szemével akarja ismerni. Az ötletszerűen bővülő írás
módot még megnehezíti a hangok értékének határozatlansága, mert ha 
azt halljuk, hogy valamely hang a és a, u és ii vagy s és s közé esik, 
még semmit sem tudunk az illető hangról. Egyes kutatóktól nem is 
várhattuk, hogy egyszerre szakítsanak az eddigi írásmódokkal ós véget 
vessenek az ingadozó tarkaságnak, legfölebb azt óhajtottuk volna, hogy 
a hangok képzésének pontos leírásával biztos értéket adjanak az egyes 
hangjeleknek, s egymáshoz közeledve legalább egyöntetűségre töreked
jenek. A zavart még növelte az a körülmény is, hogy a hangok jelölésé
nek egész más rendszere honosodott meg a finn és svéd kutatók között, 
mint a melyet a magyarok követtek. Nálunk BUDENZ állapított meg egy 
jelölésmódot, mely azóta sok új jellel bővült. BUDENZ külföldi nyelvé
szektől (EASK, LEPSIUS) vette át jeleinek nagy részét, s mivel jelölésmódja 
nem volt rendszeres és nem alapult a hangok elemzésén, követői ötlet
es alkalomszerűen bővítették és változtatták. Az újabb finn és svéd 
kutatók jelölésmódjukban LUNDELL és STOEM fonetikus írásaira támasz
kodtak s onnan vettek át sok jelt. E mellett gyakran jelent meg egy-egy 
finn-ugor nyelvű szöveg orosz átírással is. 

Természetes tehát, hogy midőn a finn nyelvészek egy új, s a kül-
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földi szaktudósokhoz is szóló folyóirat megalapítását tervezték, első 
gondjuk volt, hogy egységes írásmódot állapítsanak meg az összes finn
ugor nyelvek számára. 1892 őszén kezdettek erről tanácskozni; a tár
gyalásban részt vettek: SETALÁ, MIKKOLA, PAASONEN, WICHMANN és Wffi-
LUND, s együttesen állapították meg az új írásmód fő elveit s a haszná
landó új jeleket. E tárgyalások ós megállapodások alapján mutatja be 
SETALÁ ezt az új átírásmódot a FUF. 1. füzetében. 

A fonetikai irodalomban használatos fonetikus írások, melyeknek 
száma elég nagy, vagy egészen új jegyekkel próbálják az egyes hangokat 
jelölni, mint a BELL-SwEET-féle Visible Speech, BBűcKEjírásmódja, s nálunk 
legújabban DUNÁT F. Átíró hangrajza ; vagy pedig a latin betűket veszik 
alapul s az egyes betűk alakjának változtatásával, más betűk felhasz
nálásával gyarapítják a jegyeket. Ilyen a legtöbb fonetikus írás, mint pl. 
a most már legelterjedtebb PAss\*-féle, melyet a Maitre phonétique ez. 
folyóiraton kívül sok könyvben is használnak, s ilyen a FUF. átírása is. 
Az egyes hangok pontos jelzésére, s minden egyes különbség feltünteté
sére mindenesetre alkalmasabbak az új jegyek, csakhogy a tapasztalat be
bizonyította, hogy az ilyen egészen új átírás elterjedésre nem számíthat. 
A Visible Speech a legtökéletesebb fonetikus írás s BELL-en kívül még is 
csak SWEET használja, s az ő szövegeit is egy-két fonetikuson kívül senki 
sem olvassa. Tehát csak helyeselhetjük, hogy SETALÁ és társai a latin betű
ket fogadták el átírásuk alapjául. Nem fogadtak ugyan el változatlanul 
egy már használatban levő fonetikus írást, hanem azért tekintettel voltak 
az eddigi írásmódokra; főleg TECHMER-re támaszkodtak, a ki az ő folyó
irata számára {Internationale Zeitschrift für alig. Sprachwissenschaft) 
elég pontos írásmódot állapított meg. (L. az id. folyóirat I. és IV. 
kötetében). 

SETALÁ javaslata kétféle írásmódról szól. Az első a pontos, foneti
kus átírás (feinere transskription, lautschrift), a másik a nagyolt átírás 
(gröbere transskription, bézw. citatschrift). E két írásmód között nem az 
a különbség, mint SWEET kétféle írásmódja, a Broad és Narrow-Romic 
között, hogy az egyik pontosabb és részletezőbb, míg a másik csak a 
nagyobb, szembetűnőbb különbségeket veszi figyelembe. E javaslatok 
közül fonetikus írásnak csak az elsőt nevezhetjük, míg a másik jelölés
mód egyszerűen megalkuvás a mai viszonyokkal, a mennyiben a szer
kesztők sokszor kénytelenek az eddigi írásmódot elfogadni, az irodalmi
lag is művelt nyelvekben pedig kénytelenek a szöveget a hagyományos 
írásmóddal idézni. E kétféle átírás a betűk alakjában is különbözik egy
mástól. A pontos fonetikus átírást dűlt betű jelöli, míg a hagyományos 
írásmóddal közölt idézeteket kövér álló'betűkkel szedetik. A megkülön
böztetés helyes, csakhogy ezek a kövér betűk nagyon kirínak a szövegből 

6* 
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8 példák, idézetek jelölésére éppen nem alkalmasak. Erre a czélra sokkal 
szerényebb külsejű betűket kellene választani. 

A fonetikus átírás alapelvei a következők: 
«1. Az átírás praktikus módon tudományos czélokat szolgáljon. 

Tehát a beszélt nyelvet oly pontosan jelölje, a mennyire csak lehet, még 
pedig oly módon, hogy a pontosság foka mindig megfeleljen a tárgyalás 
czéljának.» Ez az elv helyes, csakhogy alkalmazásában arra kell ügyelni, 
hogy a lehető legnagyobb pontosságtól csak akkor térjen el a közlő, ha a 
nem egészen pontos jelölés zavart nem okoz. Hangtani tárgyalás közben a 
legaprólékosabb részletekre is figyelni kell; egyes szavakat, nyelvtani 
alakokat idézve szintén pontos jelölésre kell törekedni. Nagyobb szöveg
közlésekben már egyszerűsíthetjük a jelölést a mellékjelek elhagyásával; 
csakhogy a közlés elején ekkor is pontosan meg kell határozni minden 
egyes jel hangértékét. Ezen az alapon lehetne ezt az új írásmódot, mely
nek rendszerében a legpontosabb hangjelölésre is alkalmasnak kell lennie, 
az egyes nyelvek hangalaki viszonyaihoz alkalmazva egyszerűsíteni. 
Hangtani fejtegetések és összehasonlító tárgyalások közben a pontos 
átírást (feinere transskription) kell alkalmazni, e mellett minden egyes 
nyelv külön szövegközlései számára ki kell dolgozni oly egyszerűsített 
átírást, mely könnyűvé teszi az olvasást a nélkül, hogy a hangalak vilá
gos feltüntetésének rovására volna. Ezt nevezném azután nagyolt átírás
nak (gröbere transskription), míg a mit SETÁLÁ most ennek nevez, az 
egyszerűen citatenschrift. 

«2. A fonetikus átírásnak az egyes hangokat kell megjelölnie s ha 
szükséges a hang erősségének, magasságának és időtartamának viszony
lagos fokát is. A kapcsoló hangok (Lautübergcingé) csak akkor jelölen-
dők, ha az átmenet nem a legrövidebb úton, nem a legkisebb erőfeszí
téssel s nem a legrövidebb idő alatt történik.» 

«3. Minden egyes hang jelölésére állandóan csakis egy betű szol
gáljon.*) Tehát a kettős mássalhangzókat két betűvel jelölik: c, c, 5 
helyett: ts, ts vagy (s, dz. 

«4. Minden egyes betű vagy jel csakis egy czélra szolgáljon.* Ez 
igen fontos elv. A mi jelölésmódjainknak ép az volt a főhibájuk, hogy a 
betűk mellett használt jeleknek (betű alá vagy fölé tett pont, karika) 
különböző s egymástól gyakran egészen eltérő jelentésük volt. 

5. Az átírásra a latin kis betűk szolgálnak, s a szövegben mindig 
dűlt betűvel szedendők. Mivel a latin betűk az Összes hangok jelölésére 
nem elégségesek, a többi jelt vagy más írásrendszerből veszik, vagy pedig a 
latin betűk megfordításával, megcsonkításával, mellékjelek használatával 
jutnak új betűkhöz. 

A latin írásból átvett betűk a következők: aábdefghijki 
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mnoöprstu ü v z. Ezek közül az a az olasz vagy német nyilt rövid 
a-t jelenti ; az a az egészen nyilfc e; az s a magyar sz; a többi jel körül
belül megfelel a magyar hangértéknek. 

Más betűsorból vett jelek : 
1. a nagy betű (Kapitálchen) a zönge hiányát jelöli az illető 

hangban (tehát ú. n. zöngétlen médiát), pl. B, M, Z zönge nélküli b, m, z-t 
jelöl. 

2. görög betűk: fi zöngés bilabiális spiráns, 
<p ugyanaz zönge nélkül, 
S zöngés interdentalis spiráns (angol lágy th), 
ő- ugyanaz zönge nélkül (angol kemény th), 
y zöngés mediopalatalis spiráns, 
y ugyanaz zönge nélkül (német ach). 
Minthogy a görög nagy betűket nem használják az átírásban, nem 

is jelölhetők meg e spiránsoknak zöngétlen médiái. Egyéb okból is jobb 
volna a zöngés hangoknak zöngétlen változatát nem külön alakú betű
vel, hanem mellékjellel különböztetni meg, pl. a betű alá tett vonással: 
b, d s ez esetben a nagy betűk más czélra volnának használhatók. 

A görög betűk közül használják még a következőket: 
e nyilt e. 
a a lapp a jelölésére. 
co a svéd zárt o ebben bo, ro. 
p uvularis r. 
7] a gutturalis hang (= y); zönge nélkül: H. 
(/> a labiális rezgőhang; zönge nélkül: W. 
3. Más bettírendszerekböl vett jelek: 
orosz á a gutturalis l. 

« ÍI rezgés nélküli r. 
$, z magyar s, zs. 
"fc, alveolaris r egyetlen rezdülettel. 
á magyar a. 
3 közös jele egy meg nem határozható magánhangzónak. 
8 közös jele egy magashangú magánhangzónak. 
8 « « egy mélyhangú magánhangzónak. 
Egyes betűket megfordítva a következő jelekhez jutottak: w a 

svéd és norvég u ebben hus (== ü) a megfordított i, 9, v tökéletlenül 
képzett magánhangzót jelöl; az o pedig közös jele a zöngétlen magán
hangzóknak. 

A betű megcsonkításával (o, ö) jutottak a nyíltabb o, ö jelöléséhez 
Az új jelek alkotásának ezt a módját nem helyeselhetjük; az ilyen csonka 
betű nem szép, az olvasást zavarja, s mivel a többi betű is könnyen elkop-
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hátik, egyéb zavart is okozhat. E helyett a nyiltabb o, ü jelölésére az 
o, a jelet ajánlanám, mely úgyis felszabadul, ha a magánhangzó zöngét
len változatának jelölésére más jel szolgál. 

Az egyes betűkön kívül az átírásban még a következő jelek fordul
nak elŐ: ' jelenti a laryngalis explosivát, valamint az erős hangkapcsot 
(fester ein- und absatz). A ' jel a hehezetes hangkapcsot s a hehezetes 
mássalhangzókat (kr, tr, p'~) jelöli. 

A betűk alatt vagy fölött használt mellékjelek a következők: 
1. | jelöli a belélegzés közben képzett hangot, pl. i^a^ = ja. E jelt 

alkalmasabb volna a betű elé tenni, hogy már előre figyeljünk a beléleg
zésre, pl. is jelent egy belélegzés közben képzett sz hangot. Ha egész szót 
ejtenek belélegzés közben, nem szükséges minden egyes hang mellé oda 
tenni a jelet, ilyenkor azt ajánlanám, hogy előre tegyük a belélegzés 
jelét s az egész szót, a mire vonatkozik, szegletes rekeszbe foglaljuk; 
tehát a belélegzés közben ejtett ja így írandó: \[ia], 

2. <- jelöli a csettentő hangot, pl. p<r-. A táblázat csak három 
csettentő hangot ismer, pedig képezhetjük a szájpadlás bármely részén, 
tehát lehetséges interdentalis, cacuminalis stb. csettentő hang is. 

3. _ a betű alatt a nasalis ejtést jelöli; pl. a, l == orrhangú a, l. 
4. A betű alá tett < a szokottnál hátrább, > pedig a szokottnál 

előrébb történő képzésmódot jelent. 
5. A betű alá tett w a szokottnál nyiltabb, A pedig a szokottnál zár

tabb képzesmódot jelent. E jelek használatával is feleslegessé válhatik a 
megcsonkított u betű. A zártabb képzés jelölésére megengedhetőnek 
tartják a betű fölé tett pontot is (ó, é), csakhogy ez felesleges, és sérti 
azt az elvet, hogy egy működés jelölésére csakis egy jel szolgáljon. 

6. A betű fölé vagy jobbra mellé tett ' a jésítést (palatalisierung 
oder mouillierung) jelöli: n,f,s,p,v>dW,f' E jel alkalmazása is sérti a fel
állított elveket. A d\ t', n, ül- </, ti, y (a magyar ##, ty, ny) egyszerű mással
hangzók, tehát ezeken a palatális képzésmódot jelölheti ilyen mellékjel. 
Azonban a p, r, ni diphthongusok, tehát ezeket nem szabad ugyanígy 
jelölni. 

7. A betű alá tett w a nyelv és az ajkak visszahúzását jelenti; pl. 
e = észt ö, i az orosz i>rhez hasonló hang. 

8. a betű alá tett pont a kakuminális képzést jelenti: í, d, .sr, z. 
Ez elvek alapján állította összeSETÁLA a mássalhangzók és a magán

hangzók táblázatát, mindkettőben TECHMER rendszerét véve alapul. E két 
táblázatot változatlanul közlöm s ezekhez fűzöm az átírásra vonatkozó 
többi megjegyzésemet. A mássalhangzók táblázatán csak annyi változ
tatás történt, hogy az egyes sorokat számokkal láttam el, mert így 
könnyebben hivatkozhatunk reájuk tárgyalás közben. 
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b, Die vokale (mundöfíhungslaute) 

(Vgl. TECHMER, Internationale Zeitschrift IV, 116.). 

Die zunge 
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Bemerkung. Die ziffern bezeichnen die relative grösse der artikula-
tionsöffnung: 1 = TECHMER'S apertúra roinima, 2 = a. minor, 3 = a. 
major, 4. = a. maxima.*) 

TECHMER mássalhangzó-táblázata (I. Z. IV. k. 117.) a képzés mód

jának legpontosabb elemzésén alapszik, s egy általános fonetikus írás 

megalkotására a legalkalmasabb, s ha SETÁLÁ a megállapított elveket 

követve, ezt a rendszert veszi alapul, a finn-ugor nyelvek feljegyzésére 

*) A jobboldali o ós o sajtóhiba p és Q helyett. 
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minden tekintetben alkalmas írásmódot állapíthatott volna meg. Csak
hogy az ő rendszere több tekintetben eltér TECHMEE-étől s inkább az 
Int. Ztschr. I. kötetében közölt táblázathoz hasonlít, melynek tökélet
lenségét maga TECHMEB is elismeri. A rendszer kibővítésére és teljesebbé 
tételére ép az a dolgozat szolgált alkalmul, melyben a magyar nyelv 
hangrendszerét ismertettem az Int. Ztschr. IV. kötetében. Az első kö
tet táblázata a magyar hangok képzésének bemutatására sem volt elég
séges, annál kevésbbé használható az összes finn-ugor nyelvek hangjai
nak feltüntetésére. 

E rendszernek egyik hibája, hogy a dentalis és palatális hangokat 
osztályozva, csakis a képzés helyét veszi figyelembe s mellőzi a nyelv 
alakjának különbségét, pedig a fogaktól kezdve egész a szájpadlás köze
péig mindenütt kétfélekép képezhetjük a mássalhangzókat: a nyelv hátá
val vagy a nyelv hegyével. Mivel a rendszerben S. mellőzte e különbség 
figyelembe vételét, egy sorba kerülnek egymás mellé a különféle s, z és 
s, i hangok. Másrészt meg nem jut hely a cs, ds diphthongusok első 
része, a palatális t, d számára. 

A rendszernek másik hiánya, hogy az egész szájpadláson képzett 
mássalhangzókat csak két főcsoportba osztja: az egyik csoport a 4—8. 
sorig terjed (dentale) s ezeket t, d, s, z stb. betűkkel jelölik; a másik 
csoport a 9—12. sorig terjed (palatale) s ezeknek jelölésére szolgálnak a 
k, g, /, y betűk. Igaz ugyan, hogy a szájpadlás a felső foghústól a lágy 
íny határáig egységes, összefüggő terület, csakhogy az ezen a területen 
képzett mássalhangzók, ha akusztikai hatásukra figyelünk, három cso
portra oszlanak: az egyik a t, d, sz, z, a másik a ty, gy, j , a harmadik a 
k, g, %, j'-féle hangok; vagyis a dentalis, palatális és úgy nevezett guttu-
ralis hangok sora. E három csoportot egy tudományos alapon nyugvó 
fonetikus írásban meg kell egymástól különböztetni, s jelölésükre három
féle betűsort kell használni. Ezt megtette TECHMEB is, a ki a középső 
csoport számára a nagy betűket használja: T, D, N, s, z; s e három fő 
csoportot megtaláljuk PASSY fonetikus írásában és SWEET hangjelölésé
ben is. E fontos különbség elhanyagolása okozza, hogy nehéz meg
találni e táblázatban a magyar palatális hangok sorát. Minthogy a j a 
9-ik sorban van, ott kell keresnünk a ty, gy, ny hangok jelét is; tehát 
e hangokat k' g i) betűkkel jelölik, s ha következetesek akarunk maradni, a 
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j hang jele is f volna. Ez nagyon kényelmetlen és zavaró jelölés; úgy 
hogy ha külön betű nem jut e palatális mássalhangzók számára ós 
mellékjelre szorulnak, inkább a dentalis sorhoz kellene őket csatolni. 
S e jelölésmódból még az a különösség is következik, hogy kétféle betű
vel jelöljük a 8-ik ós 9-ik sor hangjait, a jésített dentipalatalis [i d) ós 
prsepalatalis (& g) hangokat, pedig akusztikai hatás tekintetében sokkal 
közelebb állanak egymáshoz, mint a szomszédos hangokhoz, akár a t d, 
akár a k g sorok felé haladunk. 

A jésített (mouilliert) mássalhangzók elemzésével S. táblázatának 
még egy szembeötlő hibájához jutottunk. Már említettük, hogy a betű 
fölé vagy mellé tett vonás ' a jésítést (mouillierung oder palatalisierung) 
jelöli. A mouillierung szó a fonetikus irodalomban kétféle jelentéssel 
használatos. Jelenti néha a palatális képzést, vagyis a magyar gy ty ny 
hangok sorát; ezeket, mivel egyszerű mássalhangzók, külön betűvel vagy 
legfölebb mellékjellel kell jelölnünk. Azonban a jésítós műszót igazi ós 
helyes értelemben akkor használjuk, ha két képzésmód egyesítését jelenti; 
azt t. i. hogy bármely mássalhangzó képzésével vagy egyidejűleg, vagy azt 
rögtön követve, a j hang átmeneti kapcsát képezzük. E hangokat tehát 
az alapelvek 3. pontja értelmében egy jegygyei nem szabad jelölni. 
Ap b' f v in betűk sora teljesen kihagyandó a táblázatból, s az átírásban 
így jelölendők: pi M fi vi, mi. Ezzel a hangkapocscsal azután ponto
san megjelölhetjük bármely mássalhangzónak jésített alakját. Mert külö
nös az is, hogy mórt jutott csak a jésített ajakhangok számára külön sor 
a táblázatban. A t' d' vagy Jí g ugyanis a magyar ty gy-t jelöli, tehát 
hogyan jelölendő akkor a jésített t d vagy k g ? S a táblázatból azt sem 
tudjuk meg, vájjon a é í / / b e t ű k egyszerű palatális képzést jelentenek-e, 
vagy pedig jésített mássalhangzót (si, zl). 

E bíráló megjegyzések után, hogy fejtegetéseimnek ne csak nega
tív eredménye legyen, összeállítom a mássalhangzók táblázatát úgy, a 
hogy azt az eddigi tárgyalás alapján, az alapelvekhez s az ajánlott betűk 
alakjához ragaszkodva javítandónak gondolom. Hogy a táblázat egysze
rűbb legyen, elhagytam a zöngétlen médiák jelét is ; a nagyobb betűk 
pedig azt jelentik, hogy az illető hang a magyarban is megvan. 
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A 88. lapon látható a magánhangzók táblázata, melynek elrende
zése teljesen TECHMEEén alapszik. Az elveket, melyek a jelölésmód 
alapján! szolgálnak, már láttuk s már akkor említettem azt a követke
zetlenséget, hogy a rendesnél magasabb (zártabb) képzést kétfélekép is 
jelölik: vagy a betű fölé tett ponttal, vagy alája tett A -vei; tehát pl. 
é = e. E kettős jelölésre nincs szükség s csak zavarólag hat. Hagyjuk 
el a betű fölé tett pontot, a többi jelnek következetes használata úgyis 
könnyen tájékoztatja az átírás használóját. Másik megjegyzésem pedig 
az volt, hogy az alulról 3-ik sorban levő csonka betűket mindenesetre 
más jellel kell helyettesíteni. 

TECHMER egy négyzet átlóinak irányában helyezi el a magánhang
zókat; a négyzet közepén vannak a legnyilfabb a-féle hangok, s onnan 
terjed szét a szögletek felé a magánhangzók négy sora; lefelé haladnak 
az ajakzárással képzett magánhangzók, felfelé az ajakzárás nélkül kép
zettek; a középponttól jobbra haladnak a magas hangok, balra a mély 
hangok. A magánhangzóknak ez az elrendezése is elég világos, habár 
nem hiszem, hogy a fonetikában nem eléggé jártas olvasót meg ne za
varná egyrészt a sok üres koczka, másutt meg az egy koczkába szoruló 
2—3 betű. A magam részéről világosabbnak tartom a magánhangzóknak 
PASsr-féle táblázatát, mely hívebben mutatja képzésük módját, vagy 
pedig a még könnyebben érthető s a mi hangtani irodalmunkban szoká
sos táblázatos összeállítást (v. ö. Phonetika elemei 4-2. 1., TMNy. 10. 1.). 

A TECHMEü-féle táblázat használata némi nehézséggel jár a miatt 
is, hogy a nyiltságnak négy fokát különbözteti meg s erre négy jel hasz
nálandó (á e e i). Az egyes nyelvekben rendesen a nyiltságnak csak 
három foka van meg (v. ö. magyar a o u; e é i) s a négyes beosztás mel
lett e három hang pontos elhelyezése nehézséggel jár. így pl. nem tudnám 
határozottan eldönteni, hogy a magyar nyelv nyilt magánhangzóit (a, e) 
a 3. vagy 4. sorba helyezzem-e. SETALA a 4. sor jeleit használja erre a 
czélra; csakhogy ekkor meg az a baj, hogy az a és e, & és o között még 
egyszer akkora a távolság, mint az e és i, o és u között, pedig a mi hang
rendszerünkben a magánhangzók három sora nyíltság tekintetében egy
forma távolságra van egymástól. Ha a nyiltságnak három fokát veszszük 
a jelölés alapjául, s a — — mellékjeleket is használjuk, a magánhangzók
nak kilencz faját jelölhetjük meg, s ez tökéletesen elégséges. Az egyes 
nyelvek hangjairól szólva úgyis egyszerűsíteni kell a jelölést, azonban 
mindig pontosan ki kell jelölni minden egyes hang helyét a táblázatban. 

A magánhangzók rendszerében az eligazodást megnehezíti az is, 
hogy ugyanegy hang számára néha két jelet is használnak; így pl. é = e, 
o = o; iu= ü; CÜ — M. Az aQ jel is zavart okozhat, mert az olvasó köny-
nyen kettős hangzónak nézi; e helyett, ha lehetséges az a jelet használnám, 
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Könnyebb tájékozás czéljából összeállítom S. magánhangzó-jelölé
seit a mi szokásos táblázatunkban; a betűk helyének elrendezése egy
úttal jelzi egymáshoz való viszonyukat, képzésmódjuknak viszonylagos 
távolságát. A nagyobb betűk a magyar nyelvben is meglevő' hangokat 
jelölik. (A megcsonkított o ö helyett az o ö jeleket használom.) Megjegy
zem még, hogy — a mint már említettem •— helyesebb volna, ha az alsó 
nyelvállással jelölt sorok a táblázatból elmaradnának. 
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Az egyes hangok jelölésének bemutatása után a kapcsoló hangok 
jelölése s a szótagok alakulására vonatkozó jelek bemutatása következik. 

1. A sor fölé tett kis betű a hangkapcsot jelenii. 
2. A sorban alul tett kis betű a mellékképzésmódot jelenti, pl. ha, 

ke, hi az a e i szájnyílásával képzett h-t jelent; a0 = labializált a; s0~ 
ajakzárással képzett s. 

3. A betű alá tett 0 (pl. I) szótagképző mássalhangzót, viszont a 
betű alá tett n mássalhangzó szerepű magánhangzót jelöl, pl. finn ialka. 

A-. A rekesz . .(. . a szótag határát jelöli, pl. vót. me(tsássa. 
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5. Egész mondatokat közölve a szavakat jelentésük szerint kell 
egymástól elválasztani. Ha a szólamalakulást is jelölni akarja a közlő, 
az összetartozó szavakat — jel köti össze, a szólamok határát | , több 
összetartozó szólamét (taktgruppe) pedig || jelöli. 

6. Az egyes hangok időtartamának jelölésére a betű fölé vagy felül 
mellé tett jel szolgál: 

. . " . . . rövid, 

. . \ . . félig hosszú, 

. ~. . . hosszú, 

. . " . . . nagyon hosszú. 
A rövidség jele, hacsak külön szükség nincs rá, elhagyható. A betű-
kettőzés sohasem jelent hosszúságot. 

7. A nyomatékot a szótag sonans része mellé tett pont jelöli; egy 
pont főhangsúlyt, két pont mellékhangsúlyt jelöl, a hangsúlytalan szótag 
jelöletlen marad, pl. finn sa'na és sa"noma:ton. 

A szólamok viszonylagos nyomatékát eléje tett számokkal is meg 
lehet jelölni. 

8. A hang magasságát a sor fölé tett vonal jelöli: \ eső, / emel
kedő hangsúlyt jelöl. Alkalmasabb volna e czélra rövidebb vonalat hasz
nálni s azt az illető szó elé tenni, mert a szó fölé tett jel sok helyet foglal 
el s a szedést elcsúfítja. 

A zenei mondathangsúlyt a mondat elé tett vonalak jelölik: 
jelent magas hangot, alacsony hangot, / ~ a hang emel
kedését, \ s esését. 

Az ajánlott fonetikus írásnak ez ismertetéséből láthatjuk, hogy a 
rendszer nagy gonddal készült s megalkotói figyelemmel voltak a hang
írásnak minden egyes részletére. Hogy írásmódjuk nem tökéletes és 
javításra szorul, azon csak az csodálkozhatik, a ki nem ismeri a fonetikus 
írások tervezésével járó nagy nehézségeket, midőn a tudományos és gya
korlati követelményeket egyesíteni kell. 

A szerkesztőség maga sem tekinti véglegesnek az ajánlott írás
módot, s késznek nyilatkozik rendszerén a szaktársak véleménye alapján 
a szükséges változtatásokat megtenni. S midőn fonetikus írásmódjuknak 
nemcsak ismertetésére, hanem szigorú bírálatára is vállalkoztam, mind
nyájunk közös ügyének akartam jó szolgálatot tenni. 

BALASSA JÓZSEF. 
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II. 

Több dologban nem értek egyet BALASSÁval. így pl. a k, g, rj nem a 
magyar ty,gy, ny jele akar lenni, hanem a palatalizált k, g, 7]-é, a milyenek 
(legalább ]í, g) pl. a mordvinban vannak. A magyar ty,gy, ny jele a FUF. 
mássalhangzótábláján i, d', n. — A jésítés jelének alkalmazásában nem 
látok következetlenséget, mert a p, b', í\f, m nem kettőshangok, ha
nem, mint PAASONENnek levélbeli szíves közléséből tudom, épp olyan 
egyszerű mássalhangzók, mint a többi ékezetesek (fi, t\ a", s, é s tb) . V. ö. 
SIBVERS, Grundzüge der Phonetik4, 451. s köv. §§. — A magánhangzók 
tábláján az alsó nyelvállású hangok elhagyását egyáltalában nem tarta
nám helyesnek, mert e külömbségtevósre szükség van. Ha ugyanis az a 
a finn a jele, akkor a magyar nyilt e-vel azonos hang jelölésére más betűt 
(pl. e-t) kell használnunk. Ilyen, a finn e és a közötti e hang van a votják-
ban (v. ö. WICHMANN, Zur Geschichte des Vokalismus der ersten Silbe im 
Wotjakischen VI. 1.), és ha nem csalódom, az a vogul hang, a melyet 
MUNKÁCSI az a-val váltakozó a-tol megkülömböztetve e-vel jelöl, szintén 
ilyen. — A magyar k, g, ÍJ szerintem nem medio- és postpalatalis, hanem 
prae- és mediopalatalis, tehát a jelük nem k, g, -q és k,, g^ -q^ hanem 
h, g>, 7j> és k, g, rj. — Ezeia kívül BALASSA mássalhangzótáblázata ellen 
még néhány kifogást lehet tenni; nevezetesen nem volt helyes elhagynia 
a palatalizáltakat, mert azok, mint mondtam, szintén egyszerű hangok; a 
dorsalis és a coronalis képzés megkülömböztetése czélszerü, de a denta-
lisok közül néhány hiányzik. 

Viszont a FUF. táblázatán nincs meg a l'. Külömben a FUF. hang
jelölése általában czélszerü, rendszeres, következetes és — a mi nagy 
előnye — a megállapított elvek szerint tovább fejleszthető. Azon kis 
következetlenséget, a melyről egyszer már említést tettem (NyK. XXXI. 
358), hogy némely esetben a kényelmesség okáért kétféle jelölést enged 
meg, fc. i. n = g, ö = ö, ó = o, é = e, könnyű megérteni és menteni; 
az alul nyitott és a fölül-pontos betűket nyilván azért választották a ter
vezők, hogy némely esetben ne kelljen az alsó mellékjeleket halmozni, 
pl. o, ( = <•>), Én részemről szívesen elfogadom az ó, é, o, fi betűket, mert 
czólszerűbbek az aluljelzetteknél. Nem szeretném azonban a w-t /5-val 
helyettesíteni (mint már megtörtént); az nem volna ugyan baj, hogy a § 
az újgörögben nem bilabiális, hanem dentilabialis spiráns, mert hiszen 
más betűket is alkalmazunk ismeretes hangértéküktől eltérőleg, s az nem 
okoz zavart (pl. az TJ az n-hez való hasonlóságánál fogva igen alkalmas a 
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palatális nasalisok jelölésére,*) s minket magyarokat legkevésbbó sem 
zavar az, hogy az s betűvel más nyelvekben az sz hangot szokás jelölni); 
hanem a ív betűt azért szeretném megtartani, mert az angolból mint 
bilabiális spiráns jelét ismerjük, meg is szoktuk, s mint szimbolikus jel 
alkalmasabb a /9-nál. Az utóbbi mellett az szólna, hogy ha azt alkalmaz
zuk, akkor a megfelelő' zöngétlen hang jelölésére magától kínálkozik a (p; 
ámde ez megmaradhat a w mellett is, épp úgy, a mint a / mellett is ott 
van y helyett a j . 

Abban teljesen igaza van BALASSÁnak, hogy az d0 jel zavart okoz. 
hat, mert az olvasó könnyen kettó'shangzónak nézi; én sem tartom alkal
masnak, s helyette az " betűt ajánlom, a melybe a labializálás jele belé 
van olvasztva, s ennek megfelelően az a helyett a-t. Az osztják nyelv
ben előforduló «lateralis explosivák» ( = BUDENZ l és l-je), a melyeket 
többféleképpen határoztak meg(v. ö. CASTKÉN, Ostj. Spr. 6; VOLOGODSZKIJ : 
"Suomi, I I . jakso, VII. 3 ; AHLQVIST: Suom.-Ugr. Seuran Aikakauskirja 
I. 86; PÁPAI K. és MUNKÁCSI: NyK. XXVI. 10, 11.) PAASONBNnek levélbeli 
szíves értesítése szerint Szurgut vidékén spiráns í-hangok, az előbbi zöiif 
gós, az utóbbi zöngétlen; már most, minthogy több spiráns jelölésére 
görög betűket használunk, a zöngés spiráns í-hang jelölésére a A-t, a 
zöngétlen jelölésére a kis kapitális ^i-t ajánlanám. (A /í-t BUDENZ is hasz
nálta a Szóegyezésekben). 

Mint ebből látszik, nem vagyok egy véleményen SziLASival, a ki 
(FUF. I. 222) a görög betűket, valamint az oroszokat is, kiküszöbölen
dőknek tartja, kivévén az 7)-t, a melyet a latin n-től való csekély eltérése 
miatt nem akar a görög betűk közé sorolni, meg a j - t , a melyhez hasonló 
a latin abéczében is van (holott ha következetes akarna lenni, e helyett 
az x-et, a másik helyett pedig a latin n-hez még hasonlóbb y-i ajánl
hatná). A kis kapitálisokat szintén kiküszöbölendőknek tartja, mit BA
LASSA is; s megvallom, hogy eleinte magam sem igen tudtam velük meg
barátkozni, de jobban megfontolván a dolgot, mégis alkalmas betűknek 
tartom őket, mindenesetre alkalmasabbaknak, mint azokat, a melyeket a 
zöngétlen modiák jelölésére SZILASI ajánl (b, d, gw stb.), mert az utóbbiak
nál gyakran két mellékjelt kell alkalmazni (pl. £<,</<, g^, a mi bizony inkább 
tarkítja a szedést ós nehezíti az írást meg az olvasást, mint akis kapitálisok. 

Azt sem tartom szerencsés gondolatnak, hogy SZILASI a gutturalis 
magánhangzók mellékjeléül a fölfelé nyitott félkör helyett a balfeló irá
nyuló nyílhegyet akarja alkalmazni, mert ebből többféle alkalmatlanság 

*) Természetes dolog, hogy lényegtelen typografiai eltéréseket meg 
kell engedni; így pl. nem tartom bajnak, ha az r) helyett a hozzá ha
sonló y betűt használják. 
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és félreértésre való ok származik; kénytelen ugyanis ugyanazt a jelt két
féle szerepben használni, úgymint: FUF. i = Sz. i és FUF. i = Sz. i 
(a mi azért is alkalmatlan, mert 'i-vel régebben a gutturalis i-t [i, i] jelöl
ték) ; továbbá FUF. é = Sz. é és FUF. e = Sz. e\_ (Ezek a betűk a hossza
sági és a hangsúly-jelekkel ugyancsak czifrák volnának: | : | v \ $':). 

Ellenkezik a FUF.-ban fölállított helyes elvek egyikével az is, hogy 
az alsó karikát, a mely a mássalhangzónak sonans szerepót jelöli, s a 
melynek ilyen alkalmazása ellen SZILASI nem tesz kifogást, megtartja a 
labializálás jeléül is (a, q). — A #, ő, y helyébe ajánlott áthúzott betűket 
sem mondhatom alkalmasaknak, mert írni nehezebb ó'ket amazoknál, 
a melyek külömben is régóta megszokott, a finn-ugor nyelvészeti iroda
lomban mindig ugyanazon hangok jelölésére használt és semmi kifogás 
alá nem eső betűk. Nem azért mondom ezt, mintha nem volnék barátja 
az újításnak, de a megszokottat, ha beleillik a rendszerbe, csakugyan 
kár volna bántani. Hiszen maga SZILASI is azt mondja, hogy «allén -
falls . . . ist die überlieferung, soweit es angeht, in ehren zu haltén. 
Denn erstens sind wir dazu gezwungen, da wir doch kein neues alphabet 
machen können oder wollen; andererseits ist es pflicht, das würdige zu 
konservieren, mit anderen worten, wir wollen ohne zwingenden grand 
nichts an dem althergebrachten rütteln und ándern». Nagyon helyes 
elv, de követni is kellene. — SZILASI még egynéhány változtatást ajánl, 
s azokat szintén nem tartom czélszerűeknek, de nem akarok reájuk kiter
jeszkedni. 0 azt mondja ugyan, hogy az ó' hangjelölése a FUF.-étó'l csak 
«etwas abweichend», de a két táblázaton levő 14-7 hangjel közül 63 kü-
lömbözik a FUF. táblázatain levőktől. Ilyen módosítási javaslatokkal 
nem hogy közelebb jutnánk a czólunkhoz, az egységes hangjelöléshez, 
hanem még inkább eltávolodunk tőle. 

Azonban teljesen egyetértek SziLASival abban, a mit MuNKÁcsmak 
a FUF. javaslatával szemben való merev állásfoglalásáról (Ethnographia 
XII. 373. és Keleti Szemle II . 223. s köv.) czikke bevezetésében mond. 
Nagyon különösnek találom MuNKÁcsmak ezen nyilatkozatát: «Hogy 
miként jegyezzük valamely nyelv hangját, az voltakép nem tudományos 
kérdés», a melyre SZILASI helyesen jegyzi meg: «Unzweifelhaft ist doch 
die phonetik die wissenschaftliche grundlage aller sprachwissenschaft, 
der lautlehre, der etymologie e tc , und ihre ausdrucksweise ist ja alleinig 
die phonetische schrift: wie sollte alsó dieselbe keine wissenschaftliche 
frage sein ?» MUNKÁCSI szerint «nagy tudományos igazságokat lehet kifej
teni akkor is, ha a_p-t orosz módra r-nek olvassuk, s okoskodásunk érté
két nem az határozza meg, hogy a palatális nasalist /7-nek írjuk-e, mint 
BUDENZ tette, vagy ?;-nek, mint SZINNYEI javította, vagy -^-nek, mint most 
SETÁLÁ akarja*. Igen ám, de itt nem olyan csekélységekről van szó, mint 

Nyelvtudományi Közlemények XXXII. 7 



98 SZINNYET JÓZSEF. 

a magyar helyesírásbeli c és ez kérdése, a hogy a MuNKÁcsi-fölhozta példá
ból gondolni lehetne. Vegyük csak fontolóra azt, hogy a nyelvészeknek 
igen-igen sok hanggal van dolguk, a melyeknek nagy részét csak mások 
leirása és jelölése szerint ismerhetik; s ha már most ugyanazt a hangot 
az egyik így. a másik úgy, a harmadik megint máskép jelöli, s ugyanazon 
betűket mások (vagy ők maguk) más hangok jelölésére is használják, 
s mindenik gyűjtő derűre-borúra különféle elvek szerint vagy akár min
den elv nélkül gyártja vagy szedi más betűfajtákból a betűit, akkor olyan 
zűrzavar áll elő, a mely éppenséggel nem kedvez a «nagy tudományos 
igazságok kifejtésének)). Ez a zűrzavar már jó ideje megvan és a fonetika 
fejlődésével egyre nagyobb lett és ezentúl még nagyobb lesz, ha nem 
segítünk a bajon. Ebből a zűrzavarból minden áron ki kell meneked
nünk, s arra nincs más mód, mint egy jól átgondolt, alapos fonetikai 
tudáson és helyes alapelveken nyugvó, következetesen fejleszthető egy
séges hangjelölési rendszernek megállapítása és elfogadása. Ilyen rend
szernek tekintem általánosságban a FUF.-ét, a melyen csak egyet-mást 
kell módosítani, s aztán el kell fogadni. Én megfordítom MUNKÁCSI mon
dását és azt mondom, hogy ez nem «önnönmagunk megbecsülésének 
ügye», hanem «tudományos kérdés és a czélszerűség követelményei). 
A néhai mesterünk iránti kegyeletet, a melyre MUNKÁCSI hivatkozik, új 
hangjelölési rendszer elfogadásával legkevésbbó sem sértjük meg. BUDENZ 
maga szóval és írásban sokszor adott nekünk példát arra, hogy ha meg
ismertük vagy megismertették velünk az igazán helyeset, el kell vetnünk 
azt, a mit előbb helyesnek tartottunk, még ha a magunk kedves alkotása 
volt is. Tehát csak az ő példájához és tanításához vagyunk hívek, ha 
megismervén eddigi hangjelölésünk tökéletlenségét, elfogadjuk a töké
letesebbot. 

Hogy ez némi lemondással jár, azt nem lehet tagadni. De nem
csak mi mondunk le néhány megszokott betűnk használatáról, hanem 
maguk az új rendszer tervezői is bizony nem egyről a magukéi közül. 
Másrészt pedig az új rendszer elfogadását minálunk megkönnyíti az, hogy 
a régi betűk közül sok megmarad és egyetlenegy sincs más hangra alkal
mazva, mint a melyre nálunk eddig alkalmazták, mikor helyesen 
alkalmazták. 

Tehát ne szegüljünk ellene makacsul a javaslatnak, se ne akarjunk 
rajta kelleténél többet módosítani! 

SZINNYEI JÓZSEF. 



A határozókról.^ 
(Első közlemény.) 

I. 

«Állítmány és alany» czímű dolgozatomban kizártam a tár
gyat a hat önálló mondatrész közül s besoroztam az alanyok közé; 
az így meggazdagított alanyt pedig elvettem az állítmány mellől 
s kimutattam, hogy az alany éppen nem főrésze a mondatnak, 
hanem egészen egyforma bővítmény a határozókkal s ennélfogva 
a h e l y - és i d ő határozók példájára s z e m é 1 y határozónak le
hetne nevezni. Most a határozókat (adverbialia) szándékozom ele
mezni és itt újra lesz módom a hagyományos rendet megbontani 

A határozók elméletének története. 
1. Külföldön. A határozók kérdése tulajdonkép BECKER KÁROLY 

FERDiNÁNüdal kezdó'dik 1827 ben. «BECKER állította fel a mondattan 
elméletét ebben a híres munkában: Organism der Sprache. Frankfurt 
am Main. 1827.» (HUNEALVY PÁL: Nyelvtudomány és nyelvtanítás 61). 
E műnek én az 1844-ben megjelent második, átdolgozott kiadását olvas
hattam (603 lap). Az egész nyelvtanra kiterjeszkedik és kimutatja, hogy 
a nyelv szerkezete mindenütt szerves. Eendkívül egészséges látású mű, 
nagy része ma sem avult el, sőt tanulságos és rám nézve, útbaigazító is 
volt. Eendszere logikai, az igét teszi az egész nyelv tövévé («die Wurzel 
der ganzen Sprache») és minden beszédrészt az igéből származtat (229). 
A mondatban háromféle viszonyt külömböztet meg: a) állítmányi 
mondatviszonyt, b) jelzői-, c) «objektív» mondatviszonyt. Az állítmányi 
és a jelzői viszony egy cselekvést és egy létezőt egységbe foglal össze, az 
objektív viszony ellentétbe hozza azokat (198). Az objektív viszonyt két 
szakaszra osztja: I. faji viszonyra, mely egy egyedet egy faj keretébe 
emel föl, ide tartozik : 1. a kiegészítői viszony : a mondat tárgya és más 

*) E dolgozatot 1898 elején ír tam, most, 1901-ben az azóta meg
jelent irodalmat is figyelembe vettem, főkéj> SWEET ÓS DELBRÜCK mondat
tanát s WÜNDT Völkerpsychologie-ját; egyébként csak egy-két műszót 
változtattam benne. 

7* 
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föltétlenül, vagy csak esetleg szükséges kiegészítései az igének, a facti-
tivus; 2. a módviszony. Ez a szakasz tehát a kiegészítők és vonzatok 
szakasza, az objektív viszony II . szakaszát BECKER egyéni viszonynak 
nevezi, ezek egy általánosabb dolgot, cselekvést egyén gyanánt jelölnek 
meg. Ilyenek : 1. a helyviszony, 2. az idó'viszony. 3. az okviszony; ezek
hez járul inkább függelékképpen az állítmánynyal összekötött cselekvés: 
gerundium, ablativus absolutus stb. Tehát a második szakasz a tulajdon
képpeni adverbialiák osztálya. 

BECKER híres munkájának eredményei nagyrészt bejutottak minden 
német nyelvészeti műbe s az iskolai nyelvtanokba; egy részük pedig 
ezután fog bejutni, mert a határozókat illető elmélete igen csekély, sőt 
majdnem semmi továbbfejlesztésbon sem részesült. A mondatrészek 
jelentéstana s ezen az alapon való osztályozásuk kevéssé érdekelte a kül
föld tudósait s az iskolai nyelvtanok jóformán még annyit sem nyújta
nak ebből, a mennyit BECKEE megállapított. A reformátor KERN FERENCZ 
mondattanában egy szó sincs a bővítmények jelentéséről, csak alakjuk 
szerint osztja fel őket kétféle bővítményro : «Es giebt sieben Arten von 
Prádikatsbestimmungen: 1. Prádikatsbestimmung im Nominativ, 2. im 
Accusativ, 3. im Dativ, 4. im Genetiv, 5. Kasus mit Práposition, 6. Ad-
verb alléin, 7. Adverb mit Práposition» (Leitfaden für den Anfangs-
unterricht in der Deutschen Grammatik. Berlin 1888. 62.). Ily módon a 
magyarban a négy eset helyett 32 alakot kellene külön mondatrészszé 
tenni. Valamivel jobb, mert legalább a BECKER színvonalán áll LYON 0. 
Handbuch der Deutschen Sprache, Leipzig. 1897°; megkülönböztet, 
majdnem mint BECKER, négyféle határozót: Adverbiale loci, temporis, 
módi, causae, de csak a helynél csoportosít háromféle kérdést: hol? hová? 
honnan ? — az időhatározóban már csak a mikor ? és mennyi ideig ? 
kérdéssel foglalkozik (93. s köv. 11.) a többi bővítmény, a jelzőn és állít-
mányi névszón (prsedikativumon) kívül: Ergánzung vagyis Objekt, még 
pedig négyféle: Akkusativ-, Dativ-, Genitiv-, Prápositional- oder Ver-
háltnisobjekt (188.). A mondattant nagyjában mondattani alapon tár
gyalja. Hasonló a ÜEYSE-féle nyelvtan átdolgozása is LYONÍÓI, 1900. 406.1. 

Az o s z t r á k nyelvtanok közül legyen elég KUMMER K. FÉRD. 
tekintélyes nyelvtanára támaszkodnom: Deutsche Schulgrammatik2 

Prag, 1886. A mondattan itt is mondattani szerkezetű s az öt mondat
rész közül a negyedik az «Ergánzung, oder Object», még pedig szintén 
Accusativ-, Dativ-, Genitiv-, Prápositional-, Infinitiv-Object (125. s 
köv. 11.); ötödik mondatrész az Adverbiale: hely-, idő-, mód- és ok-
határozó, melyek közül a két elsőnek van kiemelve a hármas iránya. 
Szerinte a határozók «közelebbi» körülményeket jelölnek («náhere Um-
stánde», pedig éppen távolabbiakat jelölnek, mint az «objektum»-ok!), 
de a mondat teljességéhez éppen nem szükségesek. Természetesen nála 
is megvan, mint mindenütt, a nehézség az «objektumok" és határozók 
megkülönböztetésében: «Es ist daher oft schwer zu unterscheiden, ob 
ein bestimmter Casus Object oder Adverbiale ist» (144). Mintha a 
mondatrészek kérdése kellőkép meg lenne oldva és megállapítva, még a 
tudományos tárgyalások is az eddigi keretek közé szorítkoznak, mert a 
logikának nincs szüksége rá, hogy ebben az útvesztőben részletesebben 
tájékozódjék, a lélektan a képes beszéddel esetről-esetre kisegítette 
magát s még nem rendszerezte a képes beszéd használatát. Azért pl. 
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KERN, WEGENER és PAUL művei, melyekkel az állítmány és alany kérdé
sében annyit kellett foglalkoznom, a határozókról úgyszólván semmi 
újat sem tartalmaznak. 

Még PAUL is egészen távol áll a bővítmények újabb és helyesebb 
felfogásától, a jelzőt, mint a francziák, nem különbözteti meg a határo
zótól (117). az alanyt u n e n t b e h r l i c h , az időhatározót elmaradható 
(entbehrlich) mondatrésznek mondja (248), az alaktani rendet követi: 
génit, accus. stb. (VII. fejez.). WEGENERnél (115) az alany, tárgy és 
dativus három pont, melyek a cselekvést határolják, konkrétté teszik 
s ez eddig legalább a szemléleti rendszerhez való közeledés, de fölösleges 
lett volna azt mondania, hogy az alany és tárgy nem elég az ige kon
krétté tételére, o k v e t l e n ü l hozzá kell még kérdeznünk, hogy k i n e k 
adja az alany a könyvet, mintha nem volna elég konkrét az oly mondat, 
melyben csak alany és tárgy van ; sőt WEG. (207) összehozza a tekintet
határozót a tárgygyal. KERN az esetek jelentését egészen másnak tartja, 
mint a praBposítiós kifejezésekét s mind a kettőt megint másnak, mint 
az egyeztetett kifejezéseket: ausser dem S u b j e c t u n d P r á d i k a t s -
n o m i n a t i v «die übrigen vom Verbum abhángigen C a s u s bezeich-
nen wohl allé ein (mehr oder minder nahes) Kausalverháltnis, die dnrch 
P r á p o s i t i o n e n mit dem Verbalinhalt verbundenen Bestimmungon 
em ráumliches Verháltnis, das durch Uebertragung die zeitlichen (auch 
kausalen) Verháltnisse darzustellen geeignet ist. So spiegelt der sprach-
liche Ausdruck die wichtigsten Funktionen des Verstandes wider, der 
unablássig mit I d e n t i t á t ( = áliítmányi névszó) K a u s a l i t á t , 
R a u m - und Z e i t v e r h á l t n i s s e n operiert» (46. s köv. 1. jegyz.). 
Ez is csak az ismert nyelvtani rendszer körülírása s ki is maradt belőle 
a jelző. Az azonosság, okviszony, idő- és helyviszony fontosak ugyan 
nekünk, helyesebben a logikának, de a nyelv nemcsak a gondolkodás
nak, hanem még inkább a szemlélődésnek is képe, a szemlélet pedig 
más tényezőket is ismer e hármon kívül. GABELENTZ is, kivel a tárgy 
felfogásában találkoztam, mert ő is az alanyhoz vonja a tárgyat, legalább 
u kínai nyelvre nézve (igaz. hogy az «indirekt tárgyat* is, Die Sprach-
wiss. 106. 1.), a határozókban csak időt, helyet és módot (Art und Weise 
105), a határozó mellékmondatokban körülményt, időt, alapot ós szán
dékot (Grund und Absicht), feltételt, okviszonyokat (Causalverháltnisse), 
folytatást és fokozást, végre mellérendelést külömböztet meg (168). 

DELBRÜCK sem tárgyalja a határozókat a BRUGMANN DELBRücK-fóle 
Orundriss der vergleichenden Grammatik der Indogermanischen Spra-
chen harmadik részét tevő mondattanban. Egyáltalán csak két «obliga-
torisch» mondatrészről beszól, az alanyról és állítmányról, a «mcht 
obligatorisch» mondatrészeket nem sorolja el s nem foglalja össze. Ille
tőleg ő a mondatrészeket azonosaknak veszi a beszédrészekkel (I. 75.), 
ezek jelentésót pedig osztó alapul nem tartja alkalmasnak (77), a mint 
hogy nem is alkalmas. A beszédrészek használata, alkalmazása alapján is 
oly csoportokat külömböztet meg, melyek a mi mondatrészeinktől 
nagyon elütnek: a kijelentés bubstratumául szolgáló szók (ide tartozik 
minden viszony, melyet az esetek kifejeznek) mondatszók, jelző szók, 
kapcsoló szók kiemelő szók (78—80\ A «mondattam III. kötete tartal
mazza a tulajdonképeni mondattant, de az alany és állítmány, meg az 
ídanytalan mondatok tárgyalása után nem ismer más mondatrészeket és 
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a hangsúly és szórend, ellipsis, congruentia, szerkezet-keverés (conta-
minatio) kérdésein kívül csak az összetételről szól «Gruppén im Satze» 
czím alatt. A kötet többi része a kérdő és összetett mondatokat tárgyalja. 

Pedig ha a mondat a beszéd főegysége, a mint ezt nagyon világo
san és határozottan elismeri, s a mondatnak van két része, melyeknek 
fogalma egymással összefügg, az egyes beszédrészek fogalmával pedig 
nem esik egybe: bizonyára a többi részeknek is van oly jelentésük, 
melynél fogva egymással s a másik kettővel szervesen összefüggnek, a 
beszédrészektől pedig különböznek. 

Eme részeket összegyűjteni és rendszerezni szükséges és fontos, 
bár DKLBEücKnek nem lehetett föladata, mivel ő nem systematikus akart 
lenni, hanem az i'-mert alapokon az indogermán nyelvek történetét 
összeállítani. Mindamellett az ő műve, melyet csak e dolgozatom elkészí
tése után két évvel olvashattam, csak megerősített nézeteimben, mert az 
egyes részletekben oly lélektani és történeti magyarázatokat ad, melyek
ből a lentebb kifejtendő rendszer önként következik, ha az összes nyelv
tani vizsgálódások alapjául az egész nyelv fejlődésének alapját, a mon
datot és ennek szempontjait teszszük. 

WUNDT Völkerpsychologie-ja egyes részletekben még közelebb áll 
a mi rendszerünkhöz. Az alanyt már nem tekinti olyan nagyfontosságú 
résznek, mint a logika, kimondja, hogy az úgynevezett logico-nyelvtani 
eseteket (dat., génit., nomin.) nem helyes a «helyi esetek»-től szétválasz
tani (II. 77—-78.) s hogy a nyelvtani viszonyokat éppen úgy fejezik ki a 
praepositiók, illetőleg a szórend is, mint az esetek (II. 125. 126.), azon
ban mégis kénytelen a szokáshoz híven a szók és esetek fonalán haladni. 
A nyelvtani viszonyokat rendszerezi, bár nem teljesen. Ezeket két cso
portra osztja : a belső és külső meghatározások csoportjaira (innere und 
áussere Determination der Begriffe II . 78.). A belső határozások száma 
négy: nominativus, accus., dativus és genitivus, mert ezeket rag nélkül 
is ki lehet fejezni a helyzettel, értelemmel, szórenddel. Ezek tehát a 
tulajdonképeni nyelvtani viszonyok esetei. A külső határozások rag, 
vagy proapositio nélkül nem állhatnak és «megszámlálhatatlanok» (II. 
80. 1.). Ezek sokasága egyelőre ellene szegül minden logikai rendezésnek 
(II. 102.). Bizonyos helyi mellékértelem szerint azonban van egy nem 
teljes csoportosítás, melyet a II. 105. lapon négy szemléleti alapjelentés 
szerint így állít fel: 

Hely Idő Föltétel 
Ablal. honnan ? mióta ? miért ? 
Locat. hol? mikor ? hogy? 
Dativ. hová ? meddig? mire ? 
Instrum. -socia li$ merre ? mivel egyszerre ? mivel ? 

Mint látjuk, ez körülbelül a németországi nyelvtanok mondattani 
rendszere s hiányzanak belőle az úgynevezett «objectiv» viszonyok, mert 
ezek belső határozások. 

Nézetem szerint a belső és külső viszonyokat megkülömböztetni 
éppen oly fölösleges, mint az objectiv (dativ-obj., genit.-obj.) és adver-
bialis viszonyokat egymástól; a külömbség alapját (hogy a rag hiányoz-
hatik) egyetlen nyelv eltérő adata romba döntheti és romba is dönti a 
magyar nyelv, mert itt nem áll, hogy egy külső viszony sem lehet el 
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rag, vagy efféle nélkül. Ugyanis sok időhatározónk van rag nélkül: ma 
egy hete, jövet, menet, minden nap, stb. Az pedig, hogy a külső viszonyok 
száma végtelen, csak alaktani szempontból áll, hogy t. i. a külső viszo
nyok számára végtelen sok rag, nóvutó stb. van a nyelvekben. De mind
ezeket határozott csekély számú nyelvtani viszonyba lehet egyesíteni. 
S éppen e csekély számú viszonyok rendszerezése az értekezésem czélja. 

F r a n c z i a o r s z á g b a n nehezebben nyitottak tért a határo
zóknak. Egy igen tekintélyes nyelvtan, mely először 1862-ben jelent 
meg, átdolgozták 1874. és negyedik kiadása 1885-ben kelt (P. A. LEMAIBE: 
Grammaire de la Langue francaise á 1' usage des classes supérieures des 
lettres. Paris.), a bővítmények ( c o m p l é m e n t s ) között csak a c o m p l . 
d i r e c t-t (accusativus) és c o m p l . i n d i r e c t-t külömbözteti meg, 
minden más részletet fölöslegesnek ia r t : «tout autre subdivision semble 
ici peu nécéssaire.» Pedig külömben haladni kivonó könyv, bár még 
tisztelettel emlegeti a metafizikát. Másrészt azonban a «La grammaire 
selon l'Académie, melyet BONNEAU és LUCÁN írtak s MICHAUD M. akadé
miai tag 1838-ban dolgozott át, már megkülömbözteti a c o m p l e m e n t 
c i r c o n s t a n c i e l - t , vagyis a határozókat, mindamellett, hogy külöm
ben egészen metafizikai alapon van írva, mely a történeti nyelvészetről 
nem tud. Pl. így szól: «A nyelv, midőn már elvolt látva főnévvel és 
melléknévvel, lehetővé tette, hogy minden tárgyat megnevezzenek s 
leírják tulajdonságaikat, alakjukat, színöket, stb. De . . . . kellett még 
teremteni egy szófajt, hogy kifejezhessék a dolgok létezésére vonatkozó 
körülményeket . . . . : menni, szeretni, aludni . . . ez a faj . . . úgyszól
ván a nyelv lelke . . . az ige.» (1885-i 53. kiadás 9. 1.) 

Az újabb nyelvtanok közül talán elég a legtekintélyesebbre: 
BKACHET és DUSSOTJCHET társszerzők művére szorítkoznom: «Nouveau 
cours de Grammaire francaise. Cours superieure.2* Paris. 1889. Van ná
luk az igének : complément direct je, «mely e g y e n e s t , azaz más szók 
segítsége nélkül egészíti ki az ige jelentését*, kérdése: k i t ? m i t ? 
(186. 1.) és van complément indirect-je, mely nem egyenest, hanem 
«bizonyos szók segítségével egészíti ki az ige jelentését* s e kérdésekre 
felel: k i n e k ? m i n e k ? k i t ő l ? m i t ő l ? k i á l t a l ? m i á l t a l ? 
Pl. függ apjától, íratik valakitől. Ez a kettő teszi tehát a kiegészítőt, 
Ergánzung-ot, a harmadik bővítmény, a compl. circonstanciel, mely az 
ige jelentését úgy egészíti ki, hogy hozzá teszi «a mód, az idő, a hely», 
stb. bizonyos körülményeit, s « h o l ? m i k o r ? h o g y a n ? m i é r t ? 
m i v e l ? kérdésekre válaszol, a szorosabban vett «határozók»-nak 
felel meg. 

Ha figyelembe veszszük, hogy a francziák ezeket nem tekintik 
mondatrészeknek, hanem csak az ige, illetőleg melléknév, vagy főnév 
kiegészítőinek és nem külömböztetik meg a jelzőtől, mely szintén csak 
«complément du nom», s hogy ennélfogva a mondattant sem tárgyalják 
mondattani, hanem csak szótani alapon, a beszédrészek szerint haladva, 
élénken érezzük, hogy a franczia szellem átvette ugyan az eredmény 
legkiötlőbb részét, de egészen beleolvasztotta a maga addigi világába. 
De bárcsak a mondattani alap is utat törne magának, «doctrine offi-
cielle*-lé lenne, mint azzá lett a történeti alap (BRACHET-DUSSOUCHET : 
Előszó Y.l.) a metafizikai helyett. Máskép a«hagyomány parancsoló uralma* 
(u. o. VLT. 1.) sokáig gátolni fogja még a mondattan bővebb fejlődését. 
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A n g o l o r s z á g b a n szintén lassan, sőt alig fogadták be a 
határozókat. Mint említettem, COBBETT VILMOS levélalakban írt nyelv
tana mondatrészeket, tehát határozókat sem ismer. Az accusativusnak 
(object case) szerinte «semmi köze az igéhez* (14-0), az ige csak úgy 
vonzza őt, mint a praepositio (»by John» 127). TANCOCK nyelvtana szerint 
(An English Gr. and Eeading Book for lower forms in class. schools* 
1881) az állítmány oly szók vagy mellékmondatok hozzáadásával van 
bővítve, melyek az igének jelentését kiegészítik, vagy közelebbről meg
határozzák, ilyenek: 1. direct object; 2. indir. obj.; 3. helyet, időt, okot, 
módot, mértéket, kiterjedést, feltételt, stb. jelentő esetek, participiális 
kifejezések, adverbiumok, adverbiumos kifejezések és praepositiós kifeje
zések ; 4. oblique predicate (függő állítmányi névszó): a király őt tábor
nokká nevezte k i ; gazembernek nevezte őt; [az ennek megfelelő passiv 
szerkezetben a nominativus igazi állítmányi névszó («complement») s az 
ige kötőige 91. 1.]; 5. bővítő mondat: könyvet adott nekem, hogy vissza
emlékezzem ő reá. A határozók tehát a 3. pontban vannak, külön osztá
lyozás nélkül, a többi pontok bizonyára azért vannak elkülönítve, mert 
nem tartja ezekkel egyféléknek. 

MASON English Grammar-je (39. kiad. 1898.) két lényeges részt 
különböztet meg a mondatban, az alanyt és állítmányt, «a nyelv további 
fejlődése eme főelemek viszonyára épül». Más mondatrészről nem beszél, 
hanem úgy fejezi ki magát, hogy «a szók egymással háromféle viszony
ban vannak»: 1. állítmányi viszonyban, 2. jelzői viszonyban, 3. határozói 
viszonyban. A határozói viszonyba számítja a tárgyat, mely direct és 
indirect (a direct tárgyak közt van a szenvedő: eldobja a labdát, és a 
factitive: levelet ír; ez utóbbi tehát az ú. n. «belső* tárgy). Más határozó 
csoportokat nem kivan megkülömböztetni, hanem csak alakjuk szerint 
tárgyalja: főnév függő esetben, főnév tárgyesetben (ide tartozik a mon
dat tárgya is), főnév praepositióval, főnév független nominativusban, 
határozó szó, határozói mellékmondat. Csupán a függő esetnél alakít 
három alcsoportot: a) kiterjedés vagy irány a helyben, b) tartósság az 
időben, vagy mikor kérdésre felelő idő, c) mód, mérték, fok, vagy kisérő 
körülmény. De a határozói mellékmondatok közt hétfélét különböztet 
meg: 1. időre, 2. helyre, 3. módra, 4. fokra, 5. okra, 6. czélra és követ
kezményre, 7. feltételre vonatkozó határozói mellékmondatok. I t t viszont 
nem ismer alanyi és tárgyi mellékmondatokat, ezek nála egyszerűen 
főnévi mellékmondatok. MASON, mint látjuk, BECKERt követi és hivatkozik 
is reá egy párszor. 

MASONnal egészen rokon SWEET tudományos nyelvtana (A new 
English Grammar I. 1892. II . 1898.). A szóra (nem a mondatra) alapított 
logikai nyelvtannak talán ez a legszebb kidolgozása. Mondatrészeket 
nem külömböztet meg, hanem a fogalomból indul ki. A gondolat két 
fogalomból ál l : alanyból és állítmányból, melyek «különfélekép lehetnek 
egymással összekapcsolva)) (43. §.). A legfőbb nyelvtani kategóriák: a szó, 
a kitétel (word-group, pl. a kerek föld, menni el, az ő elmenetele) és a 
mondat (48. §.). Aszók közt logikai viszonyok vannak: mellérendelés, 
alárendelés. Az alárendelésben van főszó (head-word) és ennek mellék
lete (adjunct-word), majdnem mellérendelő értelmű az appositió (90. §.). 
A főnév lehet egy igének adjunct-wordja, mint direct és indirect object 
(csak accus. és dativ.), de sok más viszonyban is, melyek a mellékletet 
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többnyire egy határozó1 zóval, egyenlővé teszik (174. §.), ezek comple-
ment-ok s v á n object compl.: Őt királylyá teszik, és elüljárós «prepo-
sitional eompl.» to London, I thought of that (gondolkodom róla 251. §.). 
A gonitivus melléknévi esetnek tekinthető (133. §.). Van e-szközviszony 
és helyviszony is (134. 135. §.). Az adverbiumokat hétféle csoportba 
osztja: 1. helyet jelentőkre (ezek között van helybenmaradást, kiinduló 
mozgást, megérkező mozgást jelentő), 2. időt, 3. sorrendet, 4. mennyi
séget, 5. módot, 6. okot, 7. állítást vagy tagadást jelentő határozó szókra. 
E szerint e csoportok haeonlítnak a határozó mondatrészek osztályaihoz. 
A praepositiók is egyszerűen csak arra szolgálnak, hogy egy főszót mel
lékletté változtassanak (389. §.), egy ily praspositiós szó egyenlő értékű 
egy határozó szóval (391. §.); a praepositiók különféle általános nyelvtani 
viszonyokat fejeznek ki, így appositiót: the town of Birmingham (B. 
városa), fordított alanyt (by a passivum mellett 393. §.); a praepositiók 
sokféle jelentése három főcsoportba gyűjthető : hely, idő «és más elvont 
viszonyok», mint mennyiség, mód, ok, megfosztás (397. §.). 

A nyelvtani viszonyok azonban sehol sincsenek összefoglalva vagy 
rendszerezve. 

MAXWELL amerikai angol nyelvtana szerint a mondat elemei szer
kezet tekintetében a szó, kitétel és mellékmondat (222). Az igék vagy 
teljes jelentésűek s akkor magukban lehetnek állítmányok («A fiú fut»), 
vagy nem teljes jelentésűek s akkor kiegészítőre (complement) van szük
ségük; ily kiegészítők a «predicate» (egészségesek vagyunk), a tárgy 
«object» (látja őt) (32. s. köv. 1.), de tárgya a preposition-nak is van (94), 
egy igének, melléknévnek vagy határozó szónak jelentését a h a t á r o 
z ó k módosítják (adverbial modifiers) (37), ezekkel és a jelzővel egyenlő 
rangú az ige pótléka (supplement of a verb): «vörösre fest, lónak néz, 
valamivé tesz» (228). 

A kiegészítők itt is különválnak a határozóktól, de sokkal szűkebb 
körre szorulnak, mint a német nyelvtanokban s az európai angol és a 
franczia nyelvtanoknak megfelelően, inkább szóbővítések, mint mondat
részek. 

Mint látjuk, BECKEB rendszere bár még Németországban is válto
zást szenvedett, hol a módhatározók a kiegészítők közül az ő függeléke : 
az igét kisérő cselekvések mellé kerültek s negyedik «határozóvá)) lettek, 
jóformán az egész világon még most is fennáll. 

2. Nálunk. Nálunk BECKER hatása elég hamar meglátszott, az aka
démiai ((Magyar nyelv rendszerei) (1846) már megkülömbözteti a kiegé
szítőt s a határozót és azóta minden magyar nyelvtanunk, melynek 
mondattana is volt. « BECKER KÁROLY FERDINÁND óta beértük a határozók 
három osztályával* (HUNEALVY P. Nyelvtud. és nyelvtanítás. 1884. 61.). 
De mindenik nyelvtaníró igyekezett kellő önállóságra, SZVORBNYI nép
szerű középiskolai nyelvtanában van öt mondatrész; az alanyon, állít
mány on és jelzőn kívül: 4. kiegészítő (ez csak k i t ? vagy k i n e k ? kér
désre felel), 5. határozó, még pedig I. mód-, hely-, idő-, II . a) helyzet-, 
b) ok- és czél-, c) eszköz-, d) különféle körülmények meghatározására 
(4. kiad. 73. s köv. §.). Nagyjában őt követték a többi nyelvtanok i s : 
"általában összesen négy határozó volt bennük : hely-, idő-, mód- és ok-
határozó», «hanem volt akkor egy általános kategória, a k i e g é s z í t ő 
fogalma, s a mely határozmányát az igének a föntebbi négy határozó 
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alá nem tudtuk befoglalni, dobtuk a t á r g y g y a l együtt ezen Herkules-
csizmába s neveztük tárgyragos, tulajdonítóragos stb. kiegészítőnek.» 
(Dóczi IMRE : «A határozók logikája», Tanáregyes. Közi. XIX. 68.). Ilyen
féle nyelvtanaink ma is vannak még használatban. 

Azonban erre a kettős (t. i. kiegészítős és határozós) rendszerre 
már 1860-ban hatalmas csapást mért BRASSAI SÁMUEL «A magyar mon
datról)) czímü nagyobb tanulmányával, melyet az Akadémiában mutatott 
be «huszonhat évi érett megfontolás után», s melynek első részében «az 
első összehasonlító mondattant)) írja meg, a magyar, német, franczia, 
zsidó, latin, görög, orosz és tibeti nyelvet véve alapul. Kifejti, hogy a 
nyelvbeli egyén a mondat, a nyelv sajátságai a mondat sajátságaiban 
fészkelnek, a mondat tartó és forduló sarka az ige, a mondatban nincs 
dualizmus, hanem a mondat igéből és hozzája tartozó igehatározókból 
áll, stb. Ha 96 évvel azelőtt tán BECKER műve termékenyítette is meg 
BRASSAI elméjét, ő itt is azt az önállóságot fejtette ki, mely ez autodidakta 
polyhistor emlékét maradandóvá teszi tudományaink történetében. Az ő 
felsorolt s már 1845-iki német nyelvtanában is megtalálható tételeinél 
gyümölcsözőbb szabályokat felállítani ritkán jut valakinek osztályrészül. 
1863-ban műve folytatásául az igéről, a következő évben az egyes hatá
rozókról tartott fölolvasást. A h a t á r o z ó k a t a «nevezővel") (alany
nyal) kezdi, az accusativussal, majd a -nek raggal folytatja s azután a 
többi ragok használatát tárgyalja; erre következnek az igekötó'k, adver-
biumok, igékből képzett határozók. 

BRASSAinál tehát három mondatrész van: állítmány, különféle 
határozók, jelző. A határozókról közelebbi rendszert azonban nem dol
gozott k i ; neki, a kinek még az alany sem kellett, még kevésbbé volt 
szüksége kiegészítőre, vonzatra. 0 tehát csoportosításra sem gondolt, 
hisz a régi nyelvtanok is csak az esetek (alakok) és elüljárók, illetve 
névutók során tárgyalták a nyelvhasználatot. 

ÜRASSAI hatása nem látszott meg azonnal; nem szerették kímélet
len támadó modora miatt. 1870-ben olvasta fel műve utolsó részét a 
jelzőről («A magyar bővített mondat»), melyet az Akadémia már mégis 
jutalmazott, s 1876-ban jelent meg először SIMONYI ZSIGMOND Kis Magyar 
Nyelvtana, majd 1879-ben a rendszeres «Magyar nyelvtan fölsőbb osztá
lyoknak)), mely éppen olyan gyökeret metsző hadat üzent a kiegészítős 
rendszernek az iskolában, mint BRASSAI a tudomány terén. De ez a meg-
izent háború, mint látni fogjuk, mostanig is tart. 

SIMONYI vendszerbe szedte a határozókat és négy osztályt külöm-
böztetett meg: hely-, állapot-, mód- és időhatározót, mindeniket hármas 
csoportokkal, pl. hol? honnan? hová? — mikor? mióta? mikorra? kér
désekre felelő hely-, illetőleg időhatározók, az állapothatározókban a 
hármas csoport egres tagjainak nevei: eredet-, állapot-, véghatározó, 
a módhatározókban pedig: ok-, mód-, czélhatározó. Kendszerének 
«fogyatékossága)), melyet külömben a kiegészítős rendszertől örökölt, 
«hogy a módbatározó pontosabban elemezve sokszor nem egyéb, mint 
állapothatározó . . . pl. rosszul állapothatározó ebben: rosszul van, mód
határozó ebben : rosszul ír. Vagy e mondatokban : «Egész betegségében 
soha sem panaszkodott)), «Együtt kelek az énekes madárral», a betegsé
gében és madárral szavak úgy állapot-, mint időhatározók. Ezekben 
pedig * szeretetből írja», «Eg a napmelegtől a kopár szik sarja»: szeretetből, 
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napmelegtól eredet- és okhatározók egyaránt.» (Dóczi I. A határozók 
logikája 74. 1.) A dolgot az elmélet új volta miatt még sokkal zavaro
sabbnak látták, mint volt, mert mindig a régi alapon akarták ez új alap 
feltoluló kérdéseit tisztázni, s idő kellett, míg erről leszokva, egészen a 
határozók s a mondattan alapján tudtak maradni. 

Ily következetlenségek, jobban mondva ingások, mint láttuk, az 
egész világ nyelvtanaiban vannak. SIMONYI legalább attól a kérdéstől 
kiméi meg bennünket, hogy mért kiegészítő az egyik és határozó a 
másik hozzá hasonló mondatrész : a tűztől fél, a tűztől megsül. Azért az 
ő művét sokan nagy tetszéssel fogadták (L. Magyar Tanügy VI. 164. 1. 
VOLE GYÖRGY ismertetését), «elméletét — eltekintve a nyomain készült 
nyelvtanoktól — teljesen átvette BARTAL-MALMOSI latin, PECZ VILMOS 
görög mondattana és SIMONYI-HALÁSZ német nyelvtana», azonban BARTAL-
MALMOSI érezvén a SiMONYi-féle állapot- és módhatározók osztályának 
rokonságát, ezeket «körülményhatározók» czímén egyesíti s ezen osztály 
keretében aztán a helyhatározók analógiájára a hol? honnan? hová? 
kérdések szerint párosával veszi fel 1. a mód- és állapot-, 2. az ok- és 
eredet-, 3. a czél- és véghatározókat. PECZ VILMOS meg azzal igyekszik 
némi javítást hozni a rendszerbe, hogy a négy osztály csoporjait nem a 
hol? honnan? hova? hanem a honnan? hol? hova? kérdések rendje 
szerint tárgyalja.)) (Dóczi u. o. 71. s köv. 1.) 

SIMONYI nyelvtana tehát korszakot nyitott meg, de heves támadá
sokat is vont magára. Felnőttek új alaptételeket nem szívesen vesznek 
át, mert a vérükbe átment régi tételeket lépten-nyomon fojtogatniok 
kell ezek miatt, s különben is ama latin, görög és német nyelvtanok 
inkább KÁRMÁN MÓR buzgólkodásának köszönik létrejöttüket, kinek az 
volt a mély meggvőzŐdése, hogy a nyelvtanításnak mondattani alapra 
kell helyezkednie. 0, mint SIMONYI Zs. értesít, igen buzgón tanulmányozta 
BRASSAI művét, hogy lássa, mikép lehet azt az iskolában a tudománynak 
megfelelően megvalósítani. SiMONYit is ő buzdította nyelvtana elkészíté
sére s vele «a módszer szempontjából az egésznek berendezését, de néha 
a legapróbb részletet is megbeszéltei), mondja maga SIMONYI Zs. « KÁRMÁN 
és a magyar nyelvtan» czímű megemlékezésében (Kármán-Emlékkönyv 
28. 1.). A többi könyvekben is, «ha végig lapozzuk őket, ott találjuk 
KÁRMÁN rendszerét, a fogalmak meghatározásában a KÁRMÁN felfogását*), 
«kinek ez irányú hatása csakhamar észrevehető a ÜEiNRicH-féle német, 
Dóczi féle görög, HOFER és TiiEisz-féle franczia nyelvtanokon». (KARDOS 
ALBERT, Kármán-Emlékkönyv 72.1.). A nyelvészeti tudást azonban nagy
részt SiMONYiból merítették a szerzők. 

KÁRMÁN nemcsak készíttetett ily nyelvtanokat, hanem meg is védte 
őket a Közoktatási Tanácsban, hol használatba fogadásuk megengedése 
felől döntöttek, s keresztül vitte, hogy rendszerüknek alapjait hivatalo
san lerakták a gimnáziumi tanítás tervében s a rá vonatkozó hivatalos 
utasításokban, melyeket nagyrészt ő maga készített. Védte ugyan magát 
SIMONYI is. értekezésekben kifejtvén rendszerét a Magyar Tanügyben (V. 
1876. XI. 1885.) és a Magyar Nyelvőr-ben (XI. 1882.), de a hivatalos 
fórumon való támogatás nélkül okvetlenül elbukott volna a reform s ha 
csekélyebb hivatalos befolyása van, KÁRMÁN is csak kudarezot vallott 
volna kísérletével. Mert a harezban nemcsak a határozókról volt szó, 
hanem az egész mondattani alapról és sok egyéb fontos újításról is, és a 



108 KALMÁR ELEK. 

támadások voltakép az egész irányzatot vették czélba. Oly tudományos 
czáfolások azonban, melyek nemcsak romboltak, hanem mást is tudtak 
volna a czáfolt részletek helyébe ajánlani, csak 8—10 év múlva jelentek 
meg. így HUNFALVY PÁL egész kis könyvet írt Nyelvtudomány és nyelv
tanítás czímen (1884-), melyben részletesen bonczolja SIMONYI könyvét, 
de a határozókkal aránylag röviden végez, «inkább szép rendszer, mint 
nyelvtan» az, és azt az alaktani eljárást javasolja, melyet aztán Dóczi 
IMRE ki is dolgozott. 

Ugyanezen idő tájt SZINNYEI JÓZSEF gyakorlatilag igyekezett más 
megoldást találni a határozok kérdésében. Magyar nyelvtant írt (1883— 
1885) szintén mondattani alapon, de a határozókban SIMONYI vasrend
szerességét elejti, a hármas csoportokat mellőzi s egyszerűen kilencz 
határozót vesz föl: helyhatározó, helyhatározó képes beszédben, idő-, 
mód-, ok-, czél-, társ-, szám- és tekintethatározó, [de e mellett van nála 
még a képes helyhatározók közt a) állapot-, b) eredet-, c) eredmény-, 
d) részes-, e) hasonlítási határozó (-nál raggal), továbbá a módhatározó
nak mellékfaja: a) a fokhatározó, b) a mértékhatározó, c) az eszköz
határozó.] 

A határozók általános elmagyarázása után SZINNYEI is BRASSAI 
módjára szótani rendben tárgyalja az egyes határozókat: határozók -ban 
-ben raggal, határozók -búi -bÖl raggal stb. 

SZINNYEI változtatásai nagyrészt könnyítésre czéloztak, azonban 
éppen a határozók tanában csak a rendszert rombolták le. Négy helyett 
kilencz, sőt inkább 17-féle határozó osztály rendelődött egymás mellé. 
Az egyes határozókat így tanítani könnyebb, de ismételtetni nehezebb, 
mert nincs összefoglaló szempont s az egyes határozók közt határvonalat 
húzni azért így is éppen oly nehéz, mint a SIMONYI rendszerében, vagy 
mint a kiegészítés rendszerben a kiegészítő és határozók közt, a mit 
SZINNYEI nyiltan ki is fejez (281. §.). Éppen e miatt másfél évtized múlva 
rendszeres nyelvtanának ötödik kiadásában (1897) ő is csoportokba szedi 
a határozókat s megkülömböztet (főkép BALOGH PÉTER nyomán) öt cso
portot : hely-, idő-, állapot-, módozat- és tárgyhatározókat (81.1. 196. §.), 
s a ragok során való tárgyalást is elejti. 

SZINNYEI nyelvtanát rendkívüli tetszéssel fogadták és ez természe
tes is. Az elméletekkel már ismerős volt a közönség SiMONYiból s az őt 
támadó iratokból, most jött egy mű, mely ugyanazt könnyebb stilusban 
és fogalmazásban, kevesebb részletezéssel adta elő, sőt az újítások egy 
részének elejtésével is igyekezett könnyíteni. De a kik azt remélték, hogy 
a kiegészítőket visszahozza a nyelvtanba, alaposan csalódtak ; sem ezeket 
vissza nem hozta, sem a mondattani alapot el nem távolította. 

A visszavonulást, melyet SZINNYEI a közönség tetszésére némikép 
mégis megkezdett, folytatta Dóczi IMRE «A határozók logikája» czímfí 
dolgozatában (Tanáregyes. Közlöny XIX. 1885.), majd görög nyelvtaná
ban (1886). 0 már az egész alapot megváltoztatja s a határozók jelentése 
helyett a kérdések rendjét, «a cselekvés eredetének, folyamának és vég
irányának körülményeit)) teszi fó'alappá. Megkülömböztet háromféle 
határozót: 1. melyek a cselekvés eredetét és kiinduló pontját határozzák 
meg [ezek közt aztán vannak a) helyhatározók honnan ? kérdésre, 
b) eredethatározók, c) okhatározók, d) időhatározók mióta? kérdésre]; 
2. melyek a cselekvés folyamatát és nyugvó pontját határozzák meg 
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[aj hely ha tározók hol? kérdésre, b) állapothatározók, c) módhatározók, 
d) időhatározók mikor? kérdésre]; 3. a melyek a cselekvés irányát és 
végpontját határozzák meg [a) helyhatározók hova? kérdésre, b) vég
határozók, c) czélhatározók, d) időhatározók meddig? kérdésre] (221.1.). 
Az egyes nyelvi jelenségeket aztán az egyes görög esetek-, majd prsepo-
sitiók során tárgyalja s ezeknek használatában a felsorolt a) b) c) d) 
pontokat külömbözteti meg. 

Ez a rendszer részben HUNFALVY PÁIÍÓI ered, az ő bátorításának 
köszöni létrejöttét is és mivel BEASSAI és SIMONYI rendszerét egyesíti, 
első tekintetre tetszetősnek és világosnak is látszik, de közelebbről vizs
gálva, ugyanabban a bajban sínylik, mint SIMONYI és SZINNYEI rendszere: 
nem tudja megmagyarázni, hogy mi a különbség a mód- és állapot
határozó, sőt egyik-másik más határozó közt is. Mért helyhatározók 
ezek: megosztozunk a zsákmányon, bízik jó csillagában, csupán ő küzd 
egymagában ; mért állapothatározó ez is : áll a kis lak pusztán, ridegen, 
és ez is : együtt vagyok barátommal; mért állapothatározó ez : hadoná
zik kézzel-lábbal, de módhatározó ez: szép halállal hal; mért állapot- és 
nem helyhatározó ez: örülök boldogságodon? 

De még nagyobb bajjal is jár a Dóczi rendszere; harczba hívja a 
józan gondolkodást és nyelvérzéket s erőszakot tétet rajtuk; hisz lehetet
len megérteni, hogy a föntebbi «csillagában», «egymagában» mikép lehet 
hely, vagy hogy ebben «sírva fakadt örömében* ne legyen ok kifejezve. 
Pedig, mivel elméletileg az ok kiinduló pontot jelöl, Dóczi így beszél: 
«felérzékeltethetjük tanítványunkkal, hogy az ily kifejezésekben: sírva 
fakadt örömében, örülök boldogságodon: az «örömében» és ((boldogsá
godon)) állapothatározókat nem fogja okhatározóknak tekinteni, még ha 
a mondat értelme készteti is, minthogy tudja, hogy a -ben és -n rag nem 
a cselekvés eredetét határozzák meg, hanem nyugvást fejeznek ki». 
(A határozók logikája, Tanáregyes. Közi. XIX. 78. 1.). A külömben is 
érzett bajok ezen az alaki alapon még csak jobban feltornyosodtak, mert 
az nem tesz külömbséget, hogy első- vagy másodsorban a nagy II . vagy 
a kis b) alatt nem tudjuk megkülönböztetni az egyik határozót a 
másiktól. 

De azért Dóczi is szerzett magának híveket, tizenegy év múlva, 
1897-ben GULYÁS ISTVÁN «A határozók rendszere középiskolai magyar 
nyelvtanításunkban)) ez. felolvasásában (megjelent a «Debreczeni protes 
táns lap»-ban s külön lenyomatát a szerző szívességből bocsátotta ren
delkezésemre) összes magyar nyelvtanaink rendszere közül a Dócziét 
ajánlja általános elfogadásra, sőt még abban az évben ki is adott egy 
rendszeres magyar nyelvtant, melyben Ő is a Dóczi rendszerét alkalmazta. 
(A felolvasást ismerteti és czáfolja BALOGH PÉTER, Nyelvőr XXVII. évf.-
ban.) Azonban GULYÁS már bátrabban alkalmaz új műszókat a rendszerre 
s az «állapothatározó» fogalmát kiküszöböli. Vannak nála I. a cselekvés 
eredetére vonatkozó határozók, «eredethatározók», II . a cselekvés folya
matára vonatkozó «folyamathatározók», I I I . a cselekvés irányára vagy 
végére vonatkozó «véghatározók». Ezeken a rovatokon belül a szók 
jelentése alapján látszólag három, de tulajdonkép ő is négyféle határozót 
vesz föl: 1. hely-, 2. idő-, 3. ok-, mód-, czólhatározókat; a negyediket 
általános határozóknak nevezhetjük, mert van GuLYÁsnak mindig ((álta
lában eredet*-, «általában folyamatu-, «általában véghatározó»-ja. S ez 

• 
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a számozatlan mostoha osztály az a Herkules-csizma, melyet másoknál 
• az állapot-, vagy a képes-határozók, vagy a kiegészítők alkotnak s melyet 
GULYÁS nagyon nem szeretett volna felhúzni. De ezt a rendszert csak 
gyöngéivel együtt lehet átvenni, azért GüLYÁsnál is okhatározó pl. ez : 
a huszártól fél, de csak általános határozó ez: a huszáron sajnálkozik 
(s bizonyára ez is: a huszárhoz vonzódik), ez meg módhatározó: az ember 
az apját sem ismeri setétben; egyszer meg éppen így szól az -úl -iíl rag
ról : «módhatározókat alkotunk vele annak a kifejezésére, hogy az alany 
milyen állapotban van a cselekvés végrehajtásakor)) (142. 1.). Pl. Soká 
feküdt ott mozdulatlanul. Átokul marad, ajándékul jön : módhatározó ; 
vizzé válik, vendégekké hív: általános határozó. De még a saját alapján 
belül is lényeges hibában szenved a rendszer, t. i. nem alaktani, hanem 
logikai fontosságuk szerint csoportosítja a kérdéseket, pedig a folyamat
határozók az alaphatározók és ezektől függ ós származik az eredet- és 
véghatározó ; Dóczi és GULYÁS mégis az eredethatározót teszik előre. Ha 
ez helyes, akkor az igeidők közül sem az alapidőt, a jelent keh előre 
bocsátani, hanem a multat, mert ez logikailag megelőzi a jelent. Ám ezt 
Dócziék sem cselekszik meg. 

SZINNYBI és Dóczi föllépése után azt lehetett volna hinni, hogy a 
kiegészítős rendszer, a szókötés és a szóvonzat fogalma nálunk örökre 
lejárta magát, de még ehhez is visszafolyamodott KIRÁLY PÁL, ki 18S7— 
1889-ig megjelent nyelvtanaiban igazi pártkérdést csinál a rendszerből 
s örömmel jelzi, hogy «irányom és módszerem sokaknak helyeslésével 
találkozik még olyanok között is, a kik más zászlók alatt esküdtek édes 
anyanyelvünk bajnokává* (Rendszeres magyar nyelvtan, Előszó) és 
könyve «olyan kedvező fogadtatásra talált, hogy csakhamar ezer meg 
ezer példányban elterjedt és rövid négy év alatt egészen elfogyott') (I. rész 
II., kiadás, Előszó). Műve az osztrák nyelvtanok rendszerét követi. KIRÁLY 
nincs önállóság nélkül, de nem jobban gyümölcsözött volna-e ez az önálló
ság helyesebb állásponton? így semmi újat vagy értékeset nem nyújtott. 

1893. és 189i-ben én is adtam ki iskolai nyelvtant, melyben többi 
közt a határozókra is különös gondot fordítottam, de újításaim nem 
találkoztak helyesléssel, úgy hogy az utánam föllépő HALÁSZ IGNÁCZ is 
(1895—1897.) inkább a SZINNYEI (akkor még meg nem változtatott) szel
lemében járt el. Ötféle határozó csoportot különböztet meg: 1. hely-, 
2. idő-, 3. mód- és állapot-, &. ok-, 5. czélhatározót. A helyhatározóban 
van nála a) valódi, b) átvitt értelmű helyhatározó, c) állandó határozó, 
ezek közt külön neve van a részes határozónak, a 3. csoportban van 
eszköz- és társhatározó is, az 5. csoportban a cselekvés eredménye. Rend
szeréről összefoglalást nem ad, a vonzat szót SIMONYI műszavával, az 
állandó határozókkal igyekszik kikerülni, ám ha a vonzat szó helytelen, 
mert igen általános jelentésű, az állandó határozó is rossz, mert egyrészt 
éppen nem állandók ezek a határozók, hanem hiányozhatnak vagy más
sal cserélhetjük fel őket: gondolkozik magában is jó állítmány, gondolko
zik valamin, fölcserélhető ezzel: valamiről, valami felöl, vagy: hogy mi 
az. De még ha igaz volna is, hogy ezek a határozók állandók, helytelen 
az osztó alap, mert a hely, idő stb. jelent valamit, de hogy a határozó 
mindig szükséges, az nem jelent semmit. így már nem tesz nagy kü-
lömbséget, a vonzat, kiegészítő, vagy az állandó határozó műszót 
használjak-e. 
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így folyt a határozók kérdése iskolai könyveinkben egynegyed-
századig, de a folyóiratok és tudomány terén is nagy hullámokat vetett 
az, a mint hogy ezen a téren BBASSAI föllépése folytán másfél évtizeddel 
előbb is indult meg a mozgalom. 

SIMONYI és Dóczi meg GULYÁS czikkeit már említettem, de többen 
tárgyalták főkép a mondattani alapot és a határozók elméletét, azonban 
tán nem szükséges itt minden egyes, főkép régibb dolgozat és birálat 
kivonatát adnom. Az egész kérdés újabb megindítójának, SiMONYinak 
föntebbi és az «Önállósított határozók» ez. dolgozatán kívül (Budenz-
Album 1884) még kéfc nagyobb művében volt alkalma a határozókkal 
foglalkozni. 

Az Akadémia 1884-re 1000 forint pályadíjat tűzött ki a határozói 
mondatrész tüzetes tárgyalására s e díjat SIMONYI nyerte el a «Magyar 
határozók)) czímű kétkötetes munkával, melynek első része azonban csak 
1888-ban, utolsó része pedig 1896-ban jelent meg. 

Míg 1885-ben Dóczi még szentségtörésnek tartotta volna a BKASSAI 
elméletét elfogadni, mely szerint az alanyt is a határozók közé kell 
számítani, SIMONYI e művében kijelenti, hogy véleménye szerint «a hatá
rozó neve alá alig fogunk valaha logikus s kereken egységes fogalmat 
kapni, ha csak el nem fogadjuk BKASSAI SÁMUEL elméletét, mely szerint 
a mondatnak lelke és uralkodója az ige, a többi pedig mind az igeállít-
mánynak határozója». Azonban ezt a rendszert, a pályakérdésben nem 
lávén az követelve, itt nem vihette keresztül, sőt valamivel később 
«A magyar nyelv» czímű munkájában sem (1889.), mely népszerűsítő 
munka lévén, új kutatásoknak nem nyújthatott teret. 

A pályaműben SIMONYI rövid előszó-féle után a határozók alak
tanáról (hogy t. i. vannak bennük régibb és újabb ragjaink, vannak név
utóink, határozószóink), a határozók jelentésváltozásairól (hogy t. i. a 
helyhatározóból átvitt értelemben másféle határozó keletkezhetik, és 
hogy egyes határozói ragokat, alakokat idegen hatás alatt is használunk), 
majd a három irány váltakozásáról szól általánosságban, végre pedig 
kifejti, hogy az úgynevezett «kiegészítők*), vonzatok, állandó határozók, 
mind csak olyan határozók, mint a többiek. — E három ívnyi bevezetés 
után az egyes ragok használatára tér át, előbb a hármas csoportban elő
forduló (pl. a -ben, -bői, -be), azután a magánosan álló ragokat (pl. -vei) 
tárgyalja, majd (a második kötetben) a névutók és határozószók (köztük 
a határozó igenevek) következnek. Mindeniket nyelvtana mondattani 
rendszerében tárgyalja, csak az időhatározót teszi át a rendszer végéről 
mindjárt a helyhatározók után, az állapothatározókban pedig megkülöm-
böztet igazi állapot-, evedet- és véghatározókat ós tágabb értelemben vett 
állapothatározókat, ez utóbbiak nagyjában az úgynevezett állandó hatá
rozókkal, kiegészítőkkel egyek. Az 58 ívnyi mű végén rendszeres áttekin
tés, úgyszintén tárgy- és szómutató van. 

SIMONYI idővel átdolgozta kis nyelvtanát, majd rendszeres nyelv
tanát is (negyedik kiadás, 1892.), melyben a határozókat ő is a BAKTAL-
MALMosi-féle rendszerben (1. 19. 1.) egyszerűsíti s így most csak három
féle határozói főosztálya van : hely-, idő-, körülményhatározók (47. §.), 
a körülményhatározók három csoportja ilyen: 1. állapot- és mód-
határozók, 2. eredet- és okhatározók, 3. véghatározók és czélhatározók 
(73. §.). 
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Ugyancsak 1897-ben újabb pezsgést hozott a kérdésbe BALOGH 
PÉTER értekezése: «A határozók osztályozása" (Nyelvőr, XXVI. 351. és 
385. 1.). E dolgozat nagyon figyelemre méltó, de azt bizonyítja, hogy 
logikai alapon a határozók rendszerét nem lehet megmagyarázni. BALOGH 
megkülömböztet hatféle határozót két nemben: I. a cselekvésre vonat
kozó határozók : hely-, idő-, módozat-, tárgyhatározó, II . a létezőre vo
natkozók : helyhatározó, állapothatározó. A módozathatározók közé tar
tozik az ok, czél, eszköz és a cselekvést kisérő mód; a tárgyhatározók 
közé a mondat tárgya és a régi kiegészítők, melyek BALOGH szerint éppen 
úgy tárgyai a cselekvésnek, mint a -í-ragos szó; a helyzethatározók közé 
tartozik a társhatározó, a középfok melletti határozó és más kifejezések; 
az állapothatározók közé az állítmányi névszó és az ilyen tulajdonságok : 
sárosan, betegségben, betegségbe, betegségből, végre az ily határozók: 
nemesből királylyá lett. A határozók hármas irányát BALOGH nem tartja 
nagyon fontosnak, azonban mégis megtoldja egy negyedikkel, a mérték 
dimenziójával, e szerint vau nála: tartam (hol?), eredet (honnan?), vég
pont (hová?) és mérték (meddig? . 

GULYÁS dolgozatának ismertetésében BALOGH megkülömbözteti a 
cselekvés tényezőit: alany, tárgy, tárgyhatározó és körülményeit: hely, 
idő, módozat (Nyr. 27 : 109). de eredménytelenül igyekszik ezt az észre
vételt gyümölcsöztetni. Mért is lenne i t t : császárról beszél a franczia 

fiának: a «császáiTÓl» tényezője a cselekvésnek, «fiának» pedig ennél 
jelentéktelenebb körülmény? «A legtöbb nehézség, a legnagyobb zavar — 
mondja BALOGH, — éppen a körül a kategória körül forgott, melyet én 
(t. i. BALOGH) tárgyhatározónak neveztem. Mindenki érezte és érzi, hogy 
itt egy külön önálló kategóriával van dolgunk, a melynek azonban senki 
sem tudta megtalálni a logikai alapját.» (U. o. 110. 1.). BALOGH azt hiszi, 
hogy a tárgyhatározó fogalmával megtalálta ezt az alapot, csak a körét, 
tartalmát nem állapította még meg. De hogyha az alap jó, a kiterjedése 
könnyen látható, mivel pedig a nehézségeket ós zavart nem oszlatta el, 
olyan induktiv tudományban, mint a nyelvészet, a legutolsó adat beszer
zéséiglen maga az alap is kérdéses. 

BALOGH tehát éppen azt a munkát igyekszik elvégezni, a mit 
régebben SiMONYin és Dóczin kívül mindenki elmulasztott. Tanulmányá
nak eredményét azonnal átvette (mint már említettem is 108.1.) SZINNYEI 
a nyelvtana ötödik kiadásának átdolgozásába. De mindjárt most meg kell 
jegyeznem, hogy ez az osztályozás vegyes alapon áll: a hely, idő és álla
pot jelentéstani alap, a tárgy mondattani alap. A többi részletekről az 
egyes határozók folyamán lesz alkalmam szólani, különben maga BALOGH 
tett némi engedményeket SIMONYI megjegyzése folytán GULYÁS felolvasá
sának föntemlített ismertetésében s elismerte, hogy a nyelv logikája 
mégis más, mint az önálló logikai tudomány. «A grammatika nem lehet 
logika, de logikusnak kell lennie.» Hanem már ily értelemben a világon 
mindennek logikusnak kell lennie s e szavakból akár azt is kiolvash'etnók, 
hogy BALOGH végkr'p elejtette «az egyedül helyes* logikai alapot. 

1900-ban KARDOS ALBERT «Hányadán vagyunk a határozókkal?* 
czímu felolvasásában (Nyr. 29 : 245. és 306. 1.) megtámadta SZINNYEI 
rendszerét. Kifogása van a tárgy határozók neve ellen, mert ez zavart 
szül és nehéz a tanulónak, ki eddig is háromféle jelentésben használja a 
tárgy szót: dolgok jelölésére, a cselekvés tárgyára és az irodalmi művek 
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tarlalmára. Kifogása van e határozók meghatározása és példái ellen: a 
cselekvéshez tartozó olyan tárgy, a melynek formája helyhatározó; 
ugyanis hely, idő, mód, ok és minden más körülmény is a cselekvéshez 
•tartozik; máe-részt pedig vannak olyan tárgyhatározók, melyeknek nincs 
helyragjuk, hanem -vei, -ért ragúak vagy iránt névutósak. A mennyiben 
pedig a példák szerint a tárgyhatározó könnyen átalakítható a mondat 
tárgyává, újabb nehézséget szül az, hogy néha éppen lehetetlen ez az 
átalakítás: valamely gondolatra jut, valamire érdemesnek lenni. Másik 
nehézség, hogy mért lenne tárgy a részes határozó vagy a középfok 
mellel ti határozó : vörösebb a ráknál. Rendkívül nehéznek és finomnak 
kell lenni a tárgy- és állapothatározó közti külömbségnek, hogy a követ
kezőkben az elsó't tárgyhatározónak, a másodikat állapothatározónak 
mondhassuk: 1. megszabadítja a szenvedéstől, 2. felszabadítlak az átok 
alól, 1. azt hallottam felőle, 2. semmi sem lesz belőle, 1. bűnre veteme
dik, 2. árvaságra jut stb. 

Ezek miatt, meg azért, hogy a tárgyhatározó mellett is meg
tartotta az összes eddigi határozó csoportokat és fajokat, KARDOS azt 
ajánlja, hogy a tárgyhatározó fogalmát, mely csak a régi kiegészítőket 
hozná vissza, törüljük el. 

Egy kis polémia is támadt KARDOS és SZINNYEI közt a Nyr.-ben, de 
ennek nem volt más eredménye, mint hogy SZINNYEI kijelentette, hogy 
az ő tárgyhatározói nem egyek a régi nyelvtanok kiegészítőivel. 

Ugyanazon értekezésben, melyben SZINNYEI rendszerét megtámadja, 
GULYÁS ISTVÁN rendszerét is czáfolta KARDOS. Bizonyította, hogy a cselek
vés három mozzanata, a kezdet, folyamat és vég, nem hogy főalapja 
lenne a határozóknak, hanem csak harmadrendű tulajdonsága, azért 
cserélődik össze az egyes esetek használata a különféle irányok között, 
teszem az ablativus egyúttal locativus gyanánt is szolgál. Ellenben 
ARISTOTELES óta tanítja az iskola, hogy a határozó a hely, idő, mód, ok, 
czél és eszköz valamelyikét fejezi ki. E helyett ma azt kívánni, hogy a 
határozókban azt kérdezzük, hogy a cselekvés melyik pontjára vonatkoz
nak, annyi volna, mint e helyett: feljött a nap, ily kifejezést követelni : 
a föld a nap felé fordult. Nagy hibául, valóságos bűnül rója fel GULYÁS-
nak, hogy az állapothatározót, melyben a magyar oly szépen és sajátsá
gosan tér el a többi nyelvektől, kiküszöböli a nyelvből. Emez álláspont
ból magyarázza KABDOS azt is, hogy GULYÁS a feltételes és megengedő 
mellékmondatokat is kiküszöböli a nyelvből. Erőszakosnak találja GULYÁS 
eljárását több más esetben is, pl. hogy az -ért ragot csak eredetjelző rag
nak tekinti, hasonlókép a miatt, után, múlva névutókat is csak az ere
detre vonatkoztatja. 

A felolvasásra következett eszmecserében valóban ismételte is 
GULYÁS, sőt Dóczi is, hogy állapothatározó nincsen. De hogy ezt be tud
nák bizonyítani, abban legalább is kételkedem. 

Ennyire fejlett máig a határozók kérdése. Most jelentéstani , 
alaktani és logikai alapon álló rendszerek küzdenek egymással. 
Én , min t az «Állítmány és alany» czímü dolgozatomból is önként 
foly, mondat tani , szemléleti és jelentéstani alapon fogom keresni 
a megoldást, még pedig nem előzetesen szabtam ki magamnak az 
alapot, hanem ott kerestem az elemző kri tér iumokat , a hol talál-
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tam, azért nálam logika, lélektan és látástan, meg képzelődés, 
nyelvszokás és nyelvtörténet összevissza fonódnak. A mondattani 
alapon nemcsak az állítmány és egyik körülmény, hanem az illető 
körülmény és más körülmények közti viszonyt is; a szemléletben 
nemcsak az ismert három irányt, helyzetet, hanem a közelség és 
távolság viszonyát is; a jelentéstanban nemcsak a szó, hanem egy
úttal az illető mondatrész jelentéstanát és jelentés-változásait is 
keresem. 

II. 

A határozókról általában. 

Engem mélyebb gondolkodásra az vezetett, hogy az egyes 
határozóknak vagy kiegészítőknek nevükön kívül tulajdonkép kö
zelebbi magyarázatuk nem volt, a kérdések pedig, melyekre az 
egyes határozókkal felelhetünk {hol ? hogyan ? stb.) több határozó 
közt egyformák, holott maguk a határozók sokszor világosan kü-
lömböznek egymástól. így semmi alap nem volt adva, melynél 
fogva kétes esetekben az egyes határozó-fajokat meg lehetett volna 
külömböztetni s mely a tanulót, vagy legalább a tanárt a felisme
résben vezette volna. Az egyes határozó-fajok közt oly nehéz határ
vonalat húzni, hogy ugyanazon mondat határozóját akár három
félének is lehet magyarázni. Pl. «sír örömében» lehet okhatározó 
(causale), mert annak értjük, lehet állapothatározó (adv. habitus), 
mert az öröm állapot, és lehet helyhatározó, mert az öröm képle
tesen hely, úgy vagyunk benn az örömben, mint a helyben. Ezt a 
tétova helyzetet annak tulajdonítottam, hogy nincs elegendő szem
pont és kritérium, melyek szerint egy határozót minősíteni lehetne. 
Az állítmány egyedül kevés, a többi szempontok pedig ezelőtt 
ingadozók voltak. Melyik a döntő az előbbi három lehetőség közül"? 
Egyszer azt néztük, hogy a határozó jelent helyet vagy állapotot : 
«a kertben fekszik», «rabságban sínlődik», máskor, hogy az ige 
jelent eredést: ((bimbóból lesz, ered, támad, származik a rózsa.» 
Azonkívül nem láttam át, hogy miért méltó társa egy oly népes 
szócsaládnak, mint a helyet jelentő főnevek, egy másik osztály, 
mely egyetlenegy szóból áll, azt is elfelejtette a magyar nyelv s 
idegen szóval pótolta: a mód (a régi nyelvben még szer, melyet ma 
már csak ily kifejezésekben találunk: «szép szerével)), «könnyü 
szerrel»). És a módhatározó (adverb. módi) mégis éppen olyan 
külön osztály, mint a helyhatározó. Pedig ha azt mondjuk, hogy a 
helyhatározó helyet jelentő főnév, vagy olyan szó, melyet helynév 
gyanánt használunk, akkor a módhatározó is módot jelentő főnév, 
vagy egy módot kifejező főnév gyanánt használt szó. Ám ha a he
lyet jelentő főneveket el akarnám sorolni, egész kis szótár kelet-
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keznék, ha pedig a módot jelentő főneveket akarnám összeszedni, 
már az első sorban kifogynék belőlük. Továbbá nagyobb fejtörés 
után sem ismertem föl kellő logikai, vagy lélektani összefüggést a 
négy-öt fajta határozó közt; sőt úgy tetszett, mintha mondattani 
alapjuk is gyönge volna, többnyire nem is azt nézzük, hogy a hely
határozó az állítmánynak helye, hanem hogy helyet jelentő szó. 
Azért az első nagyobb lépést, melynek módszeres értéke volt, akkor 
tettem, mikor megkisérlettem a határozókat a mondat körén belül 
több fogalommal és ténynyel meghatározni, mondattani alapjukat 
mélyíteni. De erre nem találtam más módot, mint hogy az egyes 
határozókat az igén kívül még egy mondatrészszel mérjem össze, 
vizsgálva, hogy milyen viszonyban áll azzal. Többnyire csak az 
alanynyal vagy tárgygyal lehetett még összehozni a határozót, a 
mint már mások is felhasználták az alanyt is az állapothatározó 
{adv. habitus) megmagyarázására. Többen mondják már, hogy az 
állapot a cselekvés módján kívül az alany állapotát is kifejezi. Ezt 
a viszonyítást azonban én az összes mondatrészekkel keresztül 
vittem már iskolai nyelvtanomban. Csak olyan műfogást kerestem 
ebben, a minők az ásványok, vagy növények meghatározására szol
gáló gyakorlati módszerek a természetrajz művelői kezében, vagy 
az orvosi kopogtatás a diagnózis megállapítása végett. Az elavult 
logikai és divatos lélektani fogalmak helyett nyelvtani fogalmakkal 
is ki akartam fejezni a mondatrészek szerepét. Talán elég terjedel
mes is a nyelvtudomány ahhoz, hogy saját külön alapja is legyen. 
Midőn azt kutattam, hogy minő viszony van az alany és a hely
határozó közt, idővel úgy is fölállítottam a kérdést, hogy minő 
szemlélettel külömböztette meg az ősember az alanytól a hely 
körülményét ebben: «leszállok a hegyről» és ebben: ((leveszem 
gondomat valakiről'), vagy «gondoskodom valakiről)). Azonban 
szükségtelen gondolkodásom menetét leírnom, az olvasó az ered
ményeket várja, tehát azokkal számolok be. 

Az ö s s z e s h a t á r o z ó k l é l e k t a n i , helyesebben optikai 
a l a p o n k é t n a g y o b b n e m r e s z a k a d n a k , az egyik nem 
hordja, befoglalja az eseményt, a másik kiséri, mellette áll. 
Az egyiknek példájául a helyhatározót hozom fel, a másikat vilá
gosítsa meg az alany vagy az eszközhatározó (instrumentális). 

Az ősember az esemény körül szemlélhetett kisebb egyedeket 
(melyeknek határvonalai élesen elváltak egymástól) és nagyobb 
területeket, melyeknek a széleit talán nem is vette figyelembe: 
«A farkas a mezőn ordít», «a katona a mezőn harczol». A mező 
az esemény helye, a széleire talán nem is gondol a beszélő, a mező 
magában foglalja, hordja, körülveszi az eseményt, mint a tányér a 
rátett húsdarabot, a keret a képet, az arany a belefoglalt drága
követ. Méréstanilag az eseményt egy kis körnek rajzolva, a hely
határozó egy nagyobb kör, melynek a középpontja azonban közös 

8* 
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a kisebb körével (concentricus) és ez a fő. A farkas, a katona, vagyis 
az alany (mint már kifejtettem, szintén határozó) a szemlélet szerint 
nem alatta fekszik az eseménynek, mint a hely, hanem mellette: 
a harcz nem a katonában, hanem rajta kívül, mellette van. mint a 
kép alakjai az esemény körül. Ha pedig ezt is körrel akarjuk ábrá
zolni, olyan kisebb kör felelne meg czélunknak, melynek közép
pontja kívül esik az esemény középpontján; a kerületek talán szin
tén távol esnek egymástól, de érinthetik, vagy éppen metszhetik is 
egymást a közelség kisebb-nagyobb mértéke szerint. A személy 
középpontja a szív, a cselekvést azonban a keze, torka, lába stb. 
s csak igen kevés esetben végzi a szive, ilyenkor pedig a többség 
analógiája dönt s az esemény mégis külön középpontúnak számít. 

így a helyhatározó-félék b e f o g l a l ói az eseménynek, az 
alanyfélék k i s é r i k a z t , az előbbieket befoglaló határozóknak, 
az alanyféléket kisérő határozóknak nevezhetjük. Az alany és a 
cselekvés vízszintes egymásutánban, a hely és a cselekvés függélyes 
egymásutánban következnek. Az alany álló körülmény, mint az 
ember, a hely fekszik, mint a rét. 

Átmenetek persze vannak. Ha a farkas a kert mellett ordít, 
a kert nem foglalja be a farkast, csak a kert melletti hely, már 
pedig az egész helyhatározó ennyi: «a kert mellett», de a kert is 
olyan, hogy magába foglalhatná a farkast; ha a farkas éhezik, az 
esemény még kevésbbé történik mellette, hanem benne, de az ere
deti szemlélet az, hogy az esemény kívül esik a cselekvő közép
pontján. Ily esetek és átmenetek szemléleti, lélektani alapon nem 
döntik meg a főtételt, míg talán logikai alapon és a történeti fejlő
dés, analógia tekintetbe vétele nélkül nehéz volna figyelmen kívül 
hagyni őket. 

Ha talán némely olvasóm előtt az alany még mindig nem 
határozó, próbát tehetünk az eszközhatározóval is, melyet az egész 
világon határozónak ismernek el. «Tollal írok», «az erdőben fejszé
vel vágnak»: az eszköz se alatta nem fekszik az eseménynek, se 
nem foglalja azt keretbe, hanem, legalább a középpontja, inkább 
melléje esik, s míg a helyhatározó nemcsak az eseményt, hanem 
az alanyt is hordozza, az eszköz éppen úgy kívül esik az alanyon 
is, mint a cselekvésen, e kettő között foglal helyet. 

A hely határozóban többnyire minden oly nagyterjedelmti, 
vagy legalább olyannak van feltüntetve, hogy a személyeket vagy 
tárgyakat (alanyok, eszközök stb.) magába fogadja. Ha egy madár 
az ujjamra száll, az ujjam tartalmazza, hordja a madarat, viszont 
az alanyokban minden oly kicsi, hogy egyén gyanánt szerepel, 
tehát ha a hegy jön Mohamedhez, a hegy csak személy, jól körül-
vonalozott egyén, látogató vendége a prófétának s Mohamed nem 
enyészik el úgy mellette, mint e mondatban: Mohamed a he
gyen jár. 
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Mivel a hely szélei szétfolynak, nemcsak az igével lehet közös 
központúnak tekinteni, hanem az a l a n y n y a l i s : A farkas 
ordít a mezőn: az ordítás a mezőn történik, a függélyes vonal 
átmegy a cselekvésen és a mezőn is, de egy másik függélyes át
mehet a farkason is és a mezőn. Ellenben nem képzelhetünk olyan 
függélyes vonalat, mely a farkason és az ordításon áfmenve, mind 
a kettő középpontját metszené. 

Az alany helyett néha más hasonló mondatrész szerepelhet: 
egy szobrocskát a polczra helyezek: ebben nem az alany közös 
középpontú a helyhatározóval, mert én nem vagyok a polczon, 
hanem a tárgy, de ez még nem nagyon feltűnő, mert a tárgy, mint 
láttuk, csak az alanynak egyik alakja, hanem más mondatrészt is 
hordhat a helyhatározó, pl. az eszközhatározót: «a juhász nagyot 
ütött botjával a szamár fejére»: mivel itt az alany nem foglal 
helyet a «fejen», az eszközhatározó közös középpontú a helylyel. 
(•Estében negyedszer sújt hozzá a mester»: itt az esés — mint 
KARDOS helyesen vette észre, •—• nemcsak a sújtást foglalja magá
ban, hanem a hozzá határozóval kifejezett személyt is. így a be
foglaló határozók valóban nemcsak a cselekvést foglalják körül, 
hanem ennek egy másik, külön középpontú körülményét is. 

Egy másik jellemvonása ugyanennek a ket osztálynak, hogy 
pl. a hely és idő m o z d u l a t l a n o k , az alany és eszközhatározó 
m o z g ó k ö r ü l m é n y e k . A szemlélő megkülömböztet az ese
mény körül tétlen körülményeket és tevékeny részvevőket. Eöviden 
szólván, a helyfélék teljesen passzív, az eszközfélék bizonyos fokig 
aktív körülmények. «A földön mászik», «a habokban úszik»: a föld 
teljesen mozdulatlan, úgyszólván csak véletlen, hogy a cselekvés 
rajta történik, a habokat is mozdulatlanoknak tekintjük; ebben a 
mondatban meg sem tudnók mondani, folyóvíz vagy tó habjairól 
van-e szó, de ha folyóvíz volna is, a habok mozgása független az 
úszás mozgásától, előbb kezdődött s tovább tart és nem módosul 
az úszástól, szóval a hab (a hely) s az alany nem közös mozgású. 
Még ebben is: «a habokban fölfelé úszik»: akár csak ennyit elemez
zünk: «a habokban», akár ennyit is : «a habokban fölfelé)), tisztán 
helyhatározó van. Ellenben az alany mozog («a gyermek úszik, sír»), 
legalább a torka végzi azt a mozgást, mely a síráshoz szükséges. 
Mint WEGENER is mondja (Untersuchungen über die Grundfragen 
114. 1.) az alany mozgásának módja minden cselekvésben egészen 
más-más: «A eszik, A él, ugrik, üt, ír». «A gyermek kezeivel úszik»: 
ha az eszközhatározót odateszszük, egy újabb mozgó körülményt 
jelzünk. A gyermeknek és kezének mozgása nem kezdődött előbb 
és nem tarthat tovább, mint az úszás, itt már az esemény és körül
mény mozgása közös, a gyermek másnemű mozgásai más eseményt 
okoznának, nem az úszást. 

A közös központ és közös mozgás kérdésével elég biztosan 
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kihüvelyezhetjük a határozó mibenlétét, de még másnemű észre
vételeim is vannak a határozókra. 

A hely g o n d o l a t i dolog; tulajdonkép mindig csak tárgya
kat látunk, ezekre rágondoljuk a helyet. A helyhatározót tehá,t 
gondolati körülménynek tekinthetjük. Ellenben az alany személy, 
kézzelfogható egyed, az eszköz is kézzelfogható, ezeket t á r g y 
s z e r ű (konkrét) szereplőknek vehetjük s igy ezen az alapon is-
ugyanaz a két osztály támad, mint az elŐbbin. 

Figyelmet érdemel a határozókban a k ö z e l - és a t á v o l 
l é t viszonya is. A közellétét jelzi a hol-irány, a távollétet a hová-
és honnan-irány, de azért a közeliéiben is megkülömböztetünk 
újra három irányt: a cselekvéssel együtt, azon innen és azon túl, 
mint ezt már az alanyról is tapasztaltuk. Ugyanott azzal bizonyí
tottam a közelségi és távolsági viszony íontosságát, hogy külön 
névmások vannak a közel levők és külön a távollevő dolgok meg
mutatására. Természetes, hogy e fontos szemlélet a mondattanban 
is helyet nyitott magának. De az irányoknál jobban és szabatosab
ban külömböztetik meg a távollétet a közelségtől a cselekvés 
különféle állapotai. A cselekvés állapotának szempontját, bár 
igen is magas polczról, HUNFALVY és Dóczi már meg is honosítot
ták, GULYÁS és BALOGH pedig rövidebb műszókkal is jelezték. 
E szerint a közelségi viszonyt, nyugvópontot, hol-irányt a cselek
vés folyamatába eső körülményeknek, röviden f o l y a m a t h a t á 
r o z ó k n a k lehet nevezni. «Az utczán fut vagy futott»: a hely a 
cselekvés folyamatával van együtt; «késsel hadonázik, hadonázott»: 
az eszköz szintén a folyamattal van együtt. A távolsági viszony 
egyike a kiinduló pont, honnan-irány, a cselekvés megindultával, 
eredetével van együtt, ez röviden e r e d e t h a t á r o z ó n a k ne
vezhető: <( a városból fut»: a hely a futás kezdetén volt együtt a 
cselekvéssel, később külön esnek egymástól s a folyamat idején a 
város már csak volt helye a futásnak, többé nem az. A beszélő fel
fogásában alapállapot a cselekvés folyamata és ehhez mérjük a 
körülményeket, a mi a folyamattal nem esik egybe, az a cselekvés
től, legalább a cselekvés nagy részétől mintegy távol esik. A távol
ság kisebb-nagyobb, a különlét rövidebb-hosszabb lehet, pl. ebben: 
«a városból indul el», a hely szintén a cselekvés kezdetén van 
együtt az indulással, de az indulás oly rövid cselekvés,, hogy kez
dete után azonnal véget is ér, a különlét tehát nagyon rövid, de a 
határozó a többi cselekvések analógiája szerint van szerkesztve, 
logikailag úgyis világos, hogy az indulás után menés következik. 
«A városba megy», «a városba érkezik»: ezekben a hely a cselek
vés végén kerül össze a cselekvéssel, a cselekvés egésze alatt azon
ban még távol van tőle; ez a hová-irányú távolsági viszony vég-
h a t á r o z ó , a cselekvésnek tulajdonkép leendő helye. 

Az általános közelség és távolság mellett megkülömböztetünk 
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még h á r o m i r á n y t v a g y h e l y z e t e t : hol, honnan és hová-
irányt, nyugvó, kiinduló és végpontot, középső, innenső és túlsó 
helyzetet. Általában úgy szokás mondani, hogy csak a honnan? és 
hová? kérdésre felelő határozók fejeznek ki irányt, a hol? kérdésre 
felelők, mint nyugvó ponton levő körülmények, irányt nem jelöl
nek; ezt már BECKER is így fejtegette. Azonban itt tulajdonkép 
csak a műszó vezeti félre az embert; a «nyugvó pont» persze nem 
jelent irányt, de a cselekvés sohasem nyugszik, — hogyan is jut
hatna akkor véghez? — hanem legtöbbje nagyon'észrevehetően, 
más pedig kevésbbé szembeötlően a folyamata alatt is folyton 
halad, tehát bizonyos irányt folytat: «jő, megy, jár a mezőn» ép
pen nem mondhatni, hogy ezek a cselekvések csak egy ponton 
történnek, még kevésbbé, hogy nyugosznak. «Jár és elbotlik a, 
mezőn»: az utóbbi cselekvés ugyan egy ponton is megtörténhetik, 
de ha két irányon kívül a harmadiknak nagy része is irányszerű, 
a potiori akkor az ilyenek mellett is megtarthatjuk az «irány»-
nevet. Egyébiránt honnan? és hova? kérdésre is előfordulhat pont 
is, szóval pont ós irány mind a három csoportban váltakozhatik, 
de a cselekvések mozgása miatt fontosabb az irányt kiemelni. 
A nyugvó pont külömben is rossz műszó, mert helyes értelmében 
csak a cselekvés végét jelenthetné, midőn a cselekvés már elnyugo
dott. A k ö z é p s ő , i n n e n s ő és t ú l s ó h e l y z e t e t mind 
megtalálhatjuk a közelségben; a folyamat kezdetével, java folyá
sával vagy vége tájával van együtt a bővítmény, míg az egész 
cselekvés kezdetével, illetőleg végével esetleg a távolságbeli bővít
mény (pl. hely) van együtt. Pl. «a jajszóra fölébredt az asszony»; 
az idöhatározó közelségben van, mert így kérdjük: mikor ébredt 
föl? de inkább a kezdettel érintkezik, innenső helyzetben van. 
Lehet még, és szokás is, a három irányt eredet-, folyamat- és vég
határozónak, vagy e l ő z e t e s , f o l y a m a t b e l i és u t ó l a g o s 
határozónak nevezni. 

Mind e megjegyzések a külső szemléletre vonatkoznak, a 
belső szemlélet, a képzeletjáték dolgában ki kell emelnem, hogy a 
m e t a f o r á s s z ó h a s z n á l a t miatt nem szabad valamely ki
tételt másféle határozók közé sorolni, mint a hozzá hasonló meta-
forátlan kifejezéseket. Azért hogy kép van ebben: «a hír gyorsan 
repüb), a hír nem másnemű mondatrész, még csak nem is más
nemű alany, mint ez: «a madár gyorsan repüb). Épp így a köz
mondásban: «többet észszel, mint erővel», a gondolati ész és erő 
épp olyan eszközhatározó, mint a fűrész és fejsze ebben a mondat
ban: «többet fűrészszel, mint fejszével)). Mint látni fogjuk, a képes 
beszéd minden határozó osztályban végig játszsza az ő káprázatait, 
de oly híven játszik, hogy a hamisítványt nem tudjuk megkülöm-
böztetni az eredetitől. Az eszköz megmarad eszköznek, akár ke
mény aczélból, akár lenge gondolatból van is. Ebben áll a mondat-
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tani jelentésváltozás, mely nem annyira a szókon, hanem inkább 
a mondatrészeken, az igével való összefüggésükön megy végbe. 

A képes beszédnek ezt a természetét eddig elhanyagoltuk 
s pl. a helyhatározók közt egyetlen nyelvtan sem mer gondolati 
(absztrakt) nevet említeni. 

Még más nyelvtani felfogás ellen is föl kell szólalnom, mely 
ugyan inkább külföldön virágzik, de nálunk sem hiányzik egészen. 
Azt a felfogást értem, mely az ú. n. k i e g é s z í t ő t külön választja 
a határozóktól. Mint a történeti részben láttuk, külföldön csak 
ilyen (vagy még régibb) rendszerű nyelvtanok vannak, nálunk is él 
még egy néhány hasonló, de a mi legfőkép késztet felszólalásra, 
legújabb szaktársunk, BALOGH PÉTER is hirdeti azt az elméletet, 
mely a kiegészítői rendszer alapjául szolgál, bár a műszót magát 
elveti s megelégszik a határozó névvel is. Mint tudjuk, a kiegészítő 
azon a felfogáson alapszik, hogy némely szók okvetlenül szüksége
sek az ige értelmének teljességéhez. «So erscheint uns z. B. der 
Satz: w i r g e b é n d i r unvollstándig, wir fragen daher: w a s 
d e n n ? » mondja WEGENER (116. 1.). Az ily szók kiegészítők, míg 
más szók «lazább összefüggésben vannak» az igével, nem oly szük
séges körülményeket fejeznek ki, azért határozók. BALOGH is 
mondja (Nyr. 26: 386), hogy vannak abszolút használatú igék, 
mint alszik, ül, fekszik és olyanok, melyeket magukban nem hasz
nálhatunk: bízik valakiben, gondolkodik valamiről. ((Legfeltűnőbb 
sajátsága e mondatrészeknek, hogy szükségkép hozzájárulnak az 
igéhez, az ige mintegy vonzza őket, nélkülök az ige nem állhat. 
Bízik igéhez okvetlenül hozzá kell tenni, hogy kiben h De ez a 
tanítás, mint SIMONYI többször, így a Magyar Határozókban is 
(I. 45.1.) kifejtette, merőben hibás és tegyük hozzá, hogy a mondat
tani alap föl nem ismeréséből támadt. 

Az a körülmény, hogy a logika megkülömböztet viszonyos 
fogalmakat, melyek okvetlenül egy másik fogalom meglétét is föl
tételezik, pl. apa, a nyelvtanra nem fontos, mert semmit sem hatá
roz a beszélőnek, hogy az apának okvetlenül gyermeke van, ha a 
mondatban ennek nem felel meg mondatrész. «Ti gyászló nők, 
őszült apák, gyámatlan magzatok, elgázolt honotok felett szűnjön 
siralmatok»: a mondatban semmiféle kiegészítő nem hiányzik és 
nem kell, valamint nem kellene akkor sem, ha katonák, mester
emberek ós földművesek lennének megszólítva. Vájjon ezek is 
viszonyos fogalmak? En azt hiszem, azok, sőt nehéz is, főkép az 
igék közt, logikailag egészen viszonytalan fogalmat találni. Lehe
tetlen cselekvéseket minden körülményeik közül kirántva végezni. 
BALOGH szerint viszonytalan az ül ige, de én nem tudom megérteni, 
hogy hogy lehet abszolúte ülni, az üléshez legalább is ülőhelyre 
okvetlenül szükség van. Ha pedig az ülés teljességéhez az ülőhely 
hozzátartozik, akkor az értelem teljességéhez is hozzátartozik. 
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Világos ebből, hogy a kiegészítő és határozó közt nincs külömbség, 
mindkettő egyformán szükséges az értelem kiegészítésére. 

Viszont pedig bármely igét használhatunk összes kiegészítő 
körülményei elhallgatásával is. Pl. az ad igét függetlenül használ
juk ebben az ismeretes szálló igében: «nem büszkeségem, hogy 
adtam, de örömem, hogy adbattam»; vagy csupán tárgy nélkül: 
«mindenkinek pedig, ak i kér tőled, adj»; vagy tárgygyal, de részes 
határozó nélkül: («kérünk kétszázezer katonát») «Megadjuk». Ezek 
éppen olyan teljes értelmű mondatok és igék, mint ha kiegészítőik 
volnának. És nem lehet oly kiegészítős igét találni, még segédigét 
vagy kopulát sem, mely mint valami viszonytalan fogalom, magá
ban is ne volna használható ; maga a van ige is állhat így: «van 
biró a felhők felett», «van isten». BALOGH szerint a bízik igéhez 
okvetlenül ki kell tenni, hogy kiben, az Ember Tragédiája pedig e 
szavakkal végződik: ((Mondottam, ember, küzdj és bízva bízzál». 

Annak, hogy néha nagyon hiányos volna a mondat a kiegé
szítő nélkül, egyedül a szemlélet teljesebb volta az oka, de ily 
esetben nemcsak a kiegészítő, hanem bármely határozó, sőt bár
mely mondatrész kihagyása egészen hasonlókép éreztetné a hiányt. 
Pl. «Ez éltetőd, s ha elbukál, ez takar»: itt is ((okvetlenül* kell az 
eszköz: ((hantjával»; «Szabadság, hordozák véres zászlóidat)): váj
jon kevésbbó hiányzik-e ebből az itten szó, mint a bízik mellől a 
valakiben? A szükségesség kérdése nem elválasztó, hanem közös 
sajátsága minden mondatrésznek a maga mondatában, annál ke-
vésbbé lehet valamely mondatrész magyarázatát reá építeni. Nem 
csoda, hogy nem is sikerült a segítségével a kiegészítőt és határozót 
megkülömböztetni. 

Az iskolában káros is az ilyen kiegészítőkkel fárasztani a 
tanulót, mert ha a határozók egyes fajait nem ismerné fel, meg
elégszünk annyi elemzéssel, hogy határozó az illető mondatrész, 
de ha nem tud dönteni, hogy határozót vagy kiegészítőt talált-e a 
mondatában, ez annyi, mintha a jelzőt ós alanyt nem tudná meg
külömböztetni. 

Az sem áll, hogy a kiegészítőket azért kell megkülömböztet-
nünk a határozóktól, mert mindig ugyanazon raggal állanak az ige 
mellett, az ige vonzza őket. A kiegészítőben is a maga erejénél fogva 
áll a szó és rag, mint a többi mondatrészekben, s itt sem érezzük 
homályosabban, hogy minő szemlélet folytán kell éppen az illető 
rag vagy névutó a szóhoz, mint a határozókban. SIMONYI számtalan 
példával bizonyítja a nyelvtörténetből s a jelen nyelvhasználatból 
is, hogy ugyanegy szót sokféle alakú kiegészítővel használhatunk: 
gondolkodik valamin, valamiről, valami felől, valami iránt. A ra
gok s névutók használata is annyira, vagy még jobban elvesztheti 
a szemléletességet a határozókban, mint a közűlök kitagadott 
kiegészítőkben; vájjon érezzük, minő szemlélet folytán kell az 
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okhatározónak -ért rag, miatt névutó, s szemlélhetőbb, helyszerűbb 
az eszközhatározó -vei ragja, mint a ((kiegészítő társ» -vel-je? Pedig 
ezekben a határozókban is olyan állandóan ismétlődnek a ragok, 
mint a vonzott kiegészítőkben, de még a helyhatározókban is meg 
van ez az állandóság: mindig a kútra járunk, a tanuló mindig 
iskoláfca jár, nem isko!á/to£, az ablakban állunk, nem az ablakká/, 
slb. Éppen ezek a példák mutatják, hogy ha egy igét állandóan 
egy értelemben használunk, a határozóját is ismételnünk kell 
s ennek természetesen tizedszer is olyan alakúnak kell lenni, mint 
először volt. De azért ezeket: a kútra, iskolába, az ablakban, nem 
lehet s/fölösleges is kivenni a határozók közül. 

En megvallom, hogy van valami a kettős rendszerben (hatá
rozó és kiegészítő), ugyanis a kiegészítők nagy része megfelel az 
alany-féle, külön középpontú, közös mozgású szereplőknek, a ha
tározók egy része pedig a hely-féle, közös középpontú, tétlen, moz
dulatlan körülményeknek. De az ok, mód, eszköz és czél a kiegé-
szítős nyelvtanok szerint is a határozók közé tartoznak, holott, 
mint látni fogjuk, közelebb állnak a mozgó kiegészítőkhöz, mint a 
helyhez. Azonkívül nem két egyenrangú osztálynak kell venni a 
kiegészítőket s határozókat, hanem egy közös osztály két felének, 
a hogy BECKER is vette, kinél mind a kettő egy «objektív viszonyba*) 
tartozik. S e közös osztályt határozónak kell nevezni. 

Ugyancsak BALOGH fejtegetései folytán szólalok fel egy másik 
elavult nézet föléledése ellen. BALOGH «határozott tévedésnek" 
mondja (Nyr. 27 : 104), ha azt hirdetjük, hogy a határozó az állít
mány bővítése; szerinte (mint minden külföldi nyelvtan szerint, 
melyek a mondattani alapot nem ápolják) «valamint a jelző nem 
az alany, hanem minden f ő n é v közelebbi meghatározására szol
gál : úgy a határozó sem az állítmány, hanem minden cselekvés
név (ige, igenevek, cselekvést jelentő főnév) meghatározására való», 
pl. «a völgyben harczolni, egész napon át harczolni, vitézül har-
czolván, harcz a szabadságért)) stb. Igaz, ez így van ma, sőt még 
külömben, mert nemcsak cselekvésnevek, hanem a melléknevek 
mellett is vannak határozók: «jó valamire, jó valami ellen» stb. és 
nemcsak az igéknek, hanem más mondatszóknak is van határozó 
bővítményük: «jaj neki, puf-puf a kerítésre!" stb., de a nyelv tör
téneti fejlődmény, s ha az állítmány történeti okon előbbre való a 
bővítő részeknél', az egyszerű mondat bővítményei is előbbre valók 
a fejlettebb, összetettebb szerkezetek másodlagos bővítő részeinél. 
A cselekvésnevek képzője és képzése is azt mutatja, hogy ezek 
mind későbbi fejlemények, mint az ige. Ennélfogva bővítéseik is 
az igei korszakból maradtak meg mellettük, az ilyen igei kifejezé
sek nem egyebek, mint mondatrészszé vált egyszerű, illetőleg mellék
mondatok, határozóik másodlagos határozók, alanyuk s minden 
bővítő részük másodlagos mondatrész. Mert nemcsak határozóik. 
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hanem alanyaik és tárgyaik is lehetnek az ily kitételeknek, teszem 
az a c c u s a t i v u s c u m i n f i n i t i v o - b a n , az a b l a t i v u s -
a b s o l u t u s - ban, g e r u n d i v u m o s szerkezetben s az ily 
magyar szerkezetekben: ereje elfogyván, ereje fogytán, kezeégett 
gyermek, inaszakadt, ügyefogyott, világlátott, emberszerető, ház
tűz nézni (megy), stb. 

Már most az alany se legyen mondatrész? Alig hiszem, hogy 
BALOGH ki akarná küszöbölni az alanyt és tárgyat a mondatrészek 
közül, hanem azt fogja, mondani, hogy mivel az alany első sorban 
az állítmány bővítése és mondatrész, a potiori fiat denominatio; 
igen egyszerű dolog azokat a szerkezeteket a történeti és a mondat
tani igazságnak megfelelően másodlagos, elsatnyuló mondatoknak 
tanítani. A cselekvésszók az egyszerű mondatba beforrasztott, a 
mellékmondatok fűzött, a mellérendelt főmondatok csatolt monda
tok a középponti mondat mellett. A külföldi nyelvtanok következe
tesebbek, mert csak szóbővítést ismernek, de BALOGH mondatrészeket 
is ismer, azt mondja, hogy a -í-ragos tárgy a mondatnak is tárgya, 
nemcsak a cselekvésnek, a többi, helyragos tárgyak (a kiegészítők) 
csak a cselekvésnek tárgyai (Nyr. 27: 108). A -í-ragos szó tehát a 
mondatnak is része, a többi csak az igének bővítője; de hát akkor 
a mondatnak mijei ezek? S mi kell ahhoz, hogy valami ne csak 
egy szóhoz, hanem a mondathoz is hozzá tartozzék? így zavar 
támad magában a mondatrész fogalmában. 

Hogy a jelző nemcsak az alanynak, hanem minden főnévnek 
jelzője, az szintén igaz, de éppen az ón felfogásom alapján lesz 
igazán természetes. Éppen azért van a többi bővítő résznek is 
olyan jelzője, mint az alanynak, mert mindnyájan hozzá hasonló 
és méltó mondatrészek. Ennyivel is világosabb, hogy az alany nem 
az a magas trónuson ülő külön főmondatrész, a minek a logika 
megtette. A jelzővel külömben harmadik tanulmányomban külön 
fogok foglalkozni s akkor majd eldől, hogy mondatrész-e vagy a 
névszó bolygója. 

KALMÁR ELEK. 



Ismertetések és bírálatok. 
A m a g y a r nye lvú j í t á s szó tá ra . 

SZILY KÁLMÁN: A magyar nyelvújítás szótára a kedveltebb képzők és képzés
módok jegyzékével. Budapest, 1902. 8-r. XV, 403. Hornyánszky Viktor 
kiadása. 

Lankadatlan szorgalom, széleskörű tudás és lelkiismeretes gondos
ság szülötte az eló'ttünk fekvó' könyv. Tanár. író, tudós egyaránt kell, 
hogy hozzá folyamodjék, tanácsát kikérje. A könyv czélja számot adni 
.az irodalmunkban «nyelvújítás* néven ismert szókészletbeli és stílusbeli 
gazdagító törekvésekről. E czélt a szerző' így határozza meg: «Előre 
haladni a meggyökeredzett új szók nemzedék-rendjében, a meddig csak 
lehet; a halva szülötteket, a fiatalon elpusztultakat pedig mellőzni. Ez 
utóbbiak közül csakis azok említendők meg, a melyeknek születése vagy 
halála tanulságos az életben maradtak történetére.)) E szűkre szabottnak 
látszó feladat nehéz és kitartó munkát kivan, főleg ha valljuk Szilivel, 
hogy «ne újíts» valójában annyit tett, mint «ne írj». E jelige alatt az 
rejlik, hogy a szerzőnek egy sereg könyvet kellett átkutatnia, mert 
irodalmunk bizonyos korszakában nem vott író, a ki t u d a t o s a n ne 
újított volna. A «ne újíts = ne írj» azonban kiterjed a magyar irodalmi 
nyelv egész életére; újítás, a mióta csak magyar irodalom van, mindig 
volt, mind a szókészletben, mind pedig a stílusban. S itt újításon tudatos 
•eljárást értek. Ismert dolog, hogy legrégibb bibliafordítóink egyúttal 
legelső nyelvújítóink. E fordítók nem pusztán azért nyelvújítók, mert a 
latin, illetve görög kifejezéseket szóról szóra magyarra fordítják (v. ö. pl. 
tetrarcha, görög tetpáp^q = Münch.-k.: negyedió'. Máté XIV. 1, Luk. 
I I I . 1, 19, IX. 7; Jord.-kódexben: kiskirály, király); nemcsak azért, 
mert új képzőket vonnak el (v. ö. pl. -lat a császárlat-ban Münch.-k.), 
hanem egyes magyar szavakat újabb jelentéssel is felruháznak. Ismert 
dolog, hogy JACOBUS de MAECHIA mennyire megbotránkozott, hogy a két 
fordító a «spiritus sanctus»-t zent zellet-vQ magyarította. A XVI. század-
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ban SYLVESTERTŐI tudjuk, hogy tudatosan újított. A telelő, télutó hónap
nevek végelemzésben az ő újító munkásságára vezetendök vissza, a mint 
SIMONYI «A nyelvújítás történetéhez» czímű értekezésében olvashatni. 
S mennyi lehetett az újító már akkor i s ! A hány író, annyi újító. Ki az. 
a névtelen, a ki a per szót a perel-niböl elvonta? A per már megvan a 
Németújvári Glosszákban is, s hogy elvonás a régebbi perel-böl, kétség
telenné teszi eredete (v. ö. óbolgár phréti • perelni, pbrja: per). Ki tudja 
megmondani, mely névtelen vonta el a vádol igéből (óbolg. vaditi == vádol) 
a vád főnevet ? S hogy ez elvonás útján keletkezett, épp olyan kétség
telen a szó eredete miatt, a milyen kétségtelen magyar elvonások a 
perzs, pers (perzsel-böl), parancs főnevek (NySz.). 

E példákkal azt akartam bizonyítani, hogy az irodalmi nyelv 
életében fontos szerepe van a tudatos újításnak s hogy ez újítás nálunk 
irodalmunk minden korszakában kisebb-nagyobb mértékben megvolt. 
Nem írom alá tehát, a mit SIMONYI állít «A nyelvújítás történetéhez* 
czímű becses értekezésében, hogy e XV. XVI. XVII. századi nyelvújító 
törekvések elszigetelt jelenségek, a melyek az újabb nyelvműveléssel 
semmi történelmi kapcsolatban nem állanak. Mihelyt egy-egy újított 
szónak története van, a milyen a XV. század óta meglevő per, a XVI. 
óta meglevő vád, a GELEJI KATONA óta meglevő illeték stb., akkor az 
ilyenek nem elszigetelt jelenségek, hanem történeti fejlődésben levő 
nyilvánulások. Mivel tehát a magyar nyelvújítás tulajdonkép a magyar 
irodalmi nyelv fejlődésének a kérdése, azért igen helyesen írta SIMONYI, 
utalva arra az anyagra, a mely a Nyelvőrben és másutt a nyelvújításból 
össze van gyűjtve, hogy a nyelvújítási szótárnak bele kell olvadnia az. 
irodalmi nyelv szótára anyagába. 

Ez általános, folyton tartó újításon belül azonban van a mi nyel
vünk történetének egy korszaka, s ez a XVIII. század utolsó és a XIX. 
század első és második negyede, a melyet irodalomtörténetünknek a 
«nyelvújítás* nevével külön is meg kell jelölnie. Ez a nyelvújítás az 
irodalmi nyelvnek nem fejlődésszerű természetes újítása, hanem sok 
tekintetben erőszakos, forradalmi jellegű. Indító okai nem nyelvfejlődés
beli, hanem politikai és művelődéstörténeti természetűek. Ilyen politikai 
indítóok, midőn a megyék a közigazgatás nyelvét meg akarják magyaro
sítani s e czél érdekében a megfelelő latin terminus technicusokat össze
gyűjtik s a javasolt magyar kifejezésekkel együtt szótár alakjában 
kiadják. Ilyen szótár a pestmegyei «Tisztbéli írásmódjának saját sza
vai*, a zalamegyei, baranyamegyei Tiszti Szótár (1807), ilyen az 1837-i 
debreczeni Tiszti Szótár, ilyen a kir. Curia 1837-iki szótára stb. 
Viszont művelődéstörténeti természetű indítóokok vezetik azokat a 
férfiakat, a kik a tudomány műszavait magyarítják. E korszak újítói 
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azonban nem válogatósak az eszközökben. Hol a régi nyelvhez folya
modnak, hol a népnyelvhez; ha kell, szavakat csonkítanak, elvon
nak, igetöveket főnevekké tesznek, képzőket faragnak. Sehol e törekvé
sekben nincs meg az egységes vezető gondolat s épp egy ilyen egységes 
vezető gondolat vetett véget a szertelenségeknek s terelte helyes mederbe 
az irodalmi nyelv fejlődósét. E gondolat a történeti fejlődés tudatának a 
megszilárdulása nyelvészetünkben. Újítunk ezután is, de mindenről a 
történeti fejlődés fáklyája mellett adunk számot. 

SZILY KÁLMÁN szótára a szorosabb értelemben vett nyelvújítás 
adatait öleli fel. Folyton figyelemmel van a fejlődő nyelvre s épp ezért 
művében az irodalmi nyelv szótárához is bőséges adatokat találunk. 
Azonban kár, hogy az előszó nem hosszabb. SZILY, a ki annyira ismeri a 
XVIII. és XIX. századi nyelvújítói törekvéseket, mint senki más, a ki 
pontosan ismeri a kérdés egész irodalmát s összes forrásait egész az 
akadémiai írott jegyzőkönyvekig, a hova a tagok a szavazás útján elfoga
dott új szót bevezették, még nagyobb hálára kötelezett volna le bennün
ket, ha e mozgalomnak akár irodalomtörténeti, akár csak bibliográfiai 
tekintetben is vázolta volna történetét. 

Szerettük volna, ha műve használatához az előszóban egy-két 
utasítást is ad. így nem tudjuk, mért kell az életjáradék-ot az élet alatt 
keresnünk, ellenben az életismé-t, földismét, gyógyszerismét isme alatt ; 
mért külön czikkecske a hadoszlop, ellenben a hadsereg a had alatt lel
hető fel. E szerkesztésbeli fogyatkozás a szótár használatát kissé meg
nehezíti. 

Az előszó után «A jelölések magyarázata*) néven a mtí forrásait 
közli. E fórrások közt nincs mindaz felsorolva, a mit a szerző' feldolgozott. 
Ezt azzal okolja meg, hogy «némely munka a szótárban oly részletesen 
le van írva, hogy itt nem is szükséges róla bővebb felvilágosítást adnia.» 
Ámde sajnálattal láttam, hogy SIMONYI értekezései «A nyelvújítás törté
netéhez)) elkerülték a szerző figyelmét; pedig azokban sok becses anyag 
van összegyűjtve. 

A források jegyzéke után következik a szótári rész. E rendkívül 
becses részről a szerző túlnagy szerénységgel ezeket írja: «Ime előttetek 
fekszik a «magyar nyelvújítása krónikája szótári alakban. Semmi egyéb, 
mint krónika; se nem teljes, se nem tökéletes. Sok dátumtévedést s 
egyéb hibát, de még több hiányt fogtok benne találni. Sokról, a mit 
újnak mondok, be fogjátok bizonyítani, hogy már jóval előbb — meg
volt; sokról, a mit csinált szónak tartok, ki fogjátok mutatni, hogy meg
volt a nép nyelvében is.» A szerzőnek e szavai után kijelenthetem, hogy 
a mű gondos elolvasása után én egyetlen egy szófc sem találtam, a mely
ről ki lehet mutatni, hogy a nép nyelvéből való s ez ne volna itt meg-
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mondva. Lehet, hogy egyik-másik szónak a történetét esetleg egy-két 
évvel, évtizeddel korábbra lehet majd visszavinni, de SZILY könyvében 
az adatok oly lelkiismeretesen, annyi utánjárással vannak összeszedve, 
hogy e részben is nem lesz sok a javítani való. A szótári részre még csak 
azt jegyzem meg, hogy a szerző itt-ott kiterjeszkedett a nyelvújítás ter
jesztette szólásokra is (pl. jót áll). 

A szótári rész után igen tanulságos csoportosítását találjuk a 
nyelvújítás kedveltebb képzőinek és képzésmódjainak. A szótári részben 
tárgyalt szavak itt képzésük szerint vannak csoportosítva, még pedig a 
következő csoportok szerint: Igeképzők, névszóképzők és egyéb képzés
módok (csonkítás, elvonás, igető főnévvé tétele, igetős összetételek, külön
legességek, sajtóhibából támadt szók). 

SZILY KÁLMÁNnak e maradandó becsű hézagpótló munkáját senki 
sem nélkülözheti, a ki a magyar nyelv történetével vagy tanításával 
foglalkozik. MELICH JÁNOS. 

Finn nyelvjárás-tanulmány. 

H. OJANSUU: Suomen lounaismurteiden aánnehistoria. Vokaalioppi. Descen-
dentti esitys. Helsingfors. 1901. 8°. IV+239 1. 

Tagadhatatlan, hogy az utóbbi évtizedben rendkívül gyenge szálak 
fűzték össze a finn és a magyar nyelvészeti kutatásokat. Mindkettő más
más téren mozgott. Minálunk — s ebben nagy része van bonyolult és 
sok érdekes kérdést rejtő őstörténetünknek — az etimológia felé fordult 
a közfigyelem. Finnországban a nyelvtudomány legifjabb ága, a fonetika 
lépett a kutatás előterébe; SETALA, "WIKLUND, PAASONEN, PIPPING munkás
sága tanúskodik erről. Nem kívánok ezúttal a két irány bírálatába 
bocsátkozni, habár joggal vethetnők föl a kérdést, hogy az etimológiai 
kutatás, midőn a szóba kerülő nyelvek sem helyileg, sem időbelileg fixi-
rozva nincsenek, biztos fonetikai alap nélkül nem vezet-e ingoványos 
talajra; s másrészt a szűkebb térre szorítkozó fonetikai kutatás nem 
odázza-e el nagyon messze időkbe az ural-altaji nyelvrokonságnak még 
mindig megfejtetlen nagy problémáját. Nem tekintve, mondom, a kérdés 
elvi oldalát, csak örömünket fejezhetjük ki azon, hogy SETALA tanítvá
nyainakjeles gárdája ismét egygyel szaporodott, a ki előttünk fekvő tanul
mányával nem csekély nyelvészeti s fonetikai ismereteiről tesz tanúságot. 

1896-ban (még egyetemi hallgató korában) fogott hozzá OJANSUU, 
SETÁLÁ buzdítására a raumai nyelvjárás tanulmányozásához, de kutatásait 
nemsokára a délnyugati nyelvjárások egész területére kiterjesztette. Több 
ízben hosszabb időn át a helyszínén tanulmányozta az ottani népnyelv 
fonetikai sajátságait; művében leginkább saját megfigyeléseire támasz
kodik s az eddigi nyelvjárás-tanulmányokat csak másodsorban veszi 
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tekintetbe. Eredeti terve szerint egy kötetben akarta a tanulmányozott 
nyelvjárások hangtörténetét megírni, de az anyag lassanként annyira 
megnőtt, hogy jobbnak látta a magánhangzókról szóló részt önálló 
kötetben tenni közzé. A bevezetés (1—23) és a fonetikai áttekintés 
(24—36) az egész munka szemmeltartásával van megírva. 

A szóban forgó nyelvjárásterület határai délről, délnyugatról és 
nyugatról a tenger; hozzátartozik részben a partmelléki szigetcsoport is ; 
északról és keletről Luvia, Eurajoki, Kiukainen, az eurai esperesség, 
Honkilahti, Karjala, Mynámáki, Nousiainen, Vahto, Eusko, Eaisio, 
Piikkiö, Paimio, Halikko, Kuusio, Pertteli, Muurla és Perniá. Természe
tesen nem lehet a nyelvjárás határait mindenütt pontosan megvonni, 
bár másrészt elég nagy az eltérés a délnyugati és a szomszéd nyelv
járások között. A főbb hangtani sajátságok, a melyek az egész nyelv
járásterületet jellemzik, a következők: I. A magánhangzókban: a) a ket
tőshangzók eredeti i, u, ü utóhangjának e, o, ö-re változása a hangsúlyos 
szótagban; b) az i-végű kettőshangzók második elemének kiesése a 
hangsúlytalan szótagban; c) ea > ia, eá > iá hangsúlytalan szótagban; 
d) némely szóközépi és szóvégi magánhangzó elveszése, pl. a -nsa 
személyragban: -nsa (-nsa) > -ns > -s; az adessivus és az allativus egy
forma. I I . A mássalhangzókban: a) k, t, p-n kívül van g, d, b ós (zöngét
len) G, D, B is; b) hk > kk, ht > tt hangsúlytalan szótag után ;c) a szó
végi í elveszése; d) az 11, mm, nn, rr megrövidülése hosszú főhangsúlyos 
és hangsúlytalan szótag után; e) a szóvégi n elveszése; f) két mással
hangzó megtfírése a jövevényszavak elején és részben az eredetiek elején 
is. Közösek végre az egész nyelvjárásterületen az időmórték-viszonyok 
s a zenei hangsúly. 

Az idézett hangsajátságok szempontjából egységes területet az 
egyes vidékek speciális sajátságai kisebb egységekre bontják. OJANSUU öt 
nyelvjárásterületet különböztet meg: a raumait, a taivassaloit, a maskuit^ 
a partvidéki-t s a halikkoit. Ezen kisebb nyelvjárások hangtörténetének 
«descendens» tárgyalása teszi a kötet főrészét; czélja mindazon hang
változások összeállítása, a melyek az említett nyelvjárásokban a közös 
finn korszak után történtek. 

Az egész anyagot a szerző a következő szempontok szerint tár
gyalja: 1. Az első szótag magánhangzói (37—88.1.: e > a, á > s, labia-
lizálódás, kettőshangzók redukálódása). 2. A második s a következő szó
tagok magánhangzói (89—234.1.: ea > ia, ea > iá stb., szóközépi és szó
végi hangzó elveszése, ?'-végű kettőshangzók fejlődése a hangsúlytalan 
szótagban stb.). A mássalhangzókró], mint már említettük, a következő 
kötetben lesz szó. GOMBOOZ ZOLTÁN. 



A Magyar Tudományos Akadémia kiadásában megjelenő 

FOLYÓ IHAT OK: 
A k a d é m i a i Ér te s í tő . A M. Tud. Akadémia megbízásából 

szerkeszti Szily Kálmán főtitkár. Tizenkettedik kötet. 1901. évfolyam. 
A M. Tud. Akadémia üléseiről a tárgyalásokat jegyzőkönyvi alakban, az 

üléseken fölolvasott emlékbeszédeket, jelentéseket, bírálatokat, valamint az érte
kezések kivonatait (ha ugyan a kivonatozásra alkalmasak) külön czikkek során 
közli. Ismerteti az osztályórtekezletek és állandó bizottságok tárgyalásait, kisze
melvén belőlük azokat, a melyek szélesebb köröket is érdekelhetnek. Az Aka
démia kiadásában vagy az ő támogatásával megjelent munkák- és folyóiratokról 
tárgyias ismertetéseket közöl vagy az illető szerzők és szerkesztők, vagy más 
megbízható szakférfiak tollából. Megjelenik minden hó 15-én. Évi előfizetési ára 
6 kor. Az ((Akadémiai Ertesitő»-t díjtalanul és bérmentve kapják: az Akadémia 
minden rendű beltagjai, alapitványtevői s a Könyvkiadó Vállalat pártoló tagjai. 
Az I—XI. kötet még néhány példányban rendelkezésre áll. Egy-egy kötet ára 
6 kor.; a Könyvkiadó Vállalat uj aláíróinak 4 kor. 50 fill. 

A r c h a e o l o g i a i É r t e s í t ő . Uj folyam. XXI. köt. A M. Tud. 
Akadémia arch. bizottságának és az orsz. régészeti s embertani társu
latnak közlönye. Szerkeszti Hampel József. 

Czélja a hazai ós külföldi archaeologiai és műtörténelmi mozzanatokat a 
közönséggel megismertetni, és kisebb archaeologiai s műtörténelmi czikkeket 
közölni. Megjelenik évenként öt füzetben, mindenkor hat nagy ívnyi tartalom
mal és számos képpel, február, április, június, október és deczember hónapok 
15-ik napján. Bolti ára 12 korona; egyes füzetek ára 2 kor. 40 fill. 

A t h e n a e u n i . Philosopbiai és államtudományi folyóirat. A M. 
Tud. Akadémia megbízásából szerkeszti dr. Pauer Imre osztály-titkár. 
Tizedik évfolyam. 

Az «Athenaeum» a philosophia és államtudományok szakszerű művelését 
és tudományos irodalmi fejlesztését tűzi feladatául. Megjelen az Akadémia ki
adásában évnegyedenként, évi 30—35 ívnyi tartalommal. Előfizetési ára 10 kor. 

I r o d a l o m t ö r t é n e t i K ö z l e m é n y e k . Tizenegyedik évfolyam. 
Szerkeszti Szilády Áron, a bizottság előadója. 

E negyedévenként megjelenő folyóirat a M. Tud. Akadémia irodalomtörté
neti bizottságának megbízásából bocsáttatik közre s irodalomtörténeti tanulmányo
kat és adatokat közöl. Előfizetési ára egész évre 10 kor., egyes füzet ára 3 kor 



M a t h e m a t i k a i é s T e r m é s z e t t u d o m á n y i É r t e s í t ő . 
XIX. kötet. A M. Tud. Akadémia III. osztályának folyóirata. Szer
keszti Kó'w'g Gyula osztálytitkár. 

A ((Mathematikai és Természettudományi Értesítői) a M. Tud. Akadémia 
III . osztályának folyóirata, melyben az ülésein részletesen bemutatott vagy csak 
röviden bejelentett tudományos munkálatokat teszi közzé, föltéve, liogy a köve
telményeknek megfelelnek. Az Értesítőben csak oly közlemények foglalhatnak 
helyet, melyek az illető szaktudomány művelésében az elélt eredmények vagy 
a használt módszerek tekintetében haladást jeleznek és irodalmi szempontból 
is kellő gonddal készültek. Terjedelem tekintetében az Akadémia rövid és szaba
tos fogalmazást kivan, melyben a dolgozat tudományos tartalmának megértésére 
szükséges részletek kellően kidomborodnak. Az Értesítő évi öt füzetben jelenik 
meg; a füzetek megjelenési határideje február, április, június, október és 
deczember hónapoknak mindenkor utolsó napja. Előfizetési ára egy-egy 
kötetnek 10 kor. 

N y e l v t u d o m á n y i K ö z l e m é n y e k . Harminczegyedik kötet. 
A Magyar Tudományos Akadémia nyelvtudományi bizottságának 
megbízásából szerkeszti Szimiyei József. 

A tágabb értelemben vett magyar nyelvtudományt öleli fel, melynek fel
adatai a magyarral hason alkotási! altáji nyelveket behatóan tanulmányozni s 
tudományosan feldolgozni, kiváló tekintettel arra, hogy a magyar nyelv fényei
nek földerítésére vagyis tudományos megfejtésére szolgáljanak. Más, bár nem 
hason alkotású nyelveknek, a melyek a magyarral történelmileg érintkeztek, 
reá gyakorolt hatását feltüntetni. Megjelenik negyedévenként, még pedig már-
czius, június, szeptember és deczember elsején. Az egész évfolyam legalább 
harmincz ívből áll s előfizetési ára 6 kor. 

T ö r t é n e l m i Tár. Évnegyedes folyóirat. Uj folyam. 1901. II. 
Kiadja a M. Tud. Akadémia történelmi bizottságának hozzájárulásával 
a Magyar Történelmi Társulat. Szerkeszti dr. Komáromy András. 

A folyóirat ez iij folyama a M. Tud. Akadémia történettudományi bizottsá
gának nemcsak anyagi, hanem jelentékeny szellemi támogatásával is jelenik meg, 
a mennyiben a bizottság sok nevezetes hazai s a legnevezetesebb külföldi levél
tárakból évtizedek óta gyűjtött és másolt magyar vonatkozású forrásanyagát a 
Történelmi Tár rendelkezésére bocsátotta, s ezzel valódi kincsesházat nyitctt 
meg a történetkutatók előtt, melynek kincsei eddig jóformán használatlanul 
hevertek a bizottság kézirattárában. 

Egy-egy füzet bolti ára 2 kor., az egész évfolyamé 8 kor. 

M e g r e n d e l h e t ő k 

a M. Tud. Akadémia könyvkiadó-hivatalában 
Budapesten, V. kerület, Akadémia-utcza 2. szám. 

FRANKLIN-TÁRSULAT NYOMDÁJA. 
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