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A vopl nép ősi hitvilága.
(Tizedik közlemény.)

4. A s z o s z v a k ö z e p i i s t e n : Ta'it-kwoül

tq~,rém.

Közönségesebb nevén: Ta'it-kivot'l qjká(«Szoszvaközepi öreg»
II : 160), kit GONDATTI értesülése az Egatya hatodik, az alsószigvai
közlés pedig negyedik fiának jelez. Szent helye, mint erre a név is
utal, az éjszaki Szoszva középvidékén van, szorosabban meghatá
rozva Sortiy-jd űs (CapTHHbHHCKoe) egyházas falu s Pup/éy-paid
(Toőoji^MHCKie) között, amattól mintegy 22 versztnyire alá felé.
A Szoszva vize fölfelé haladó irányban az Auyér-ja folyó torkolatá
tól kezdve, ott a hol a Pés-lu-völ-nak nevezett folyóvonal húzódik,
válik szentté s legfőbb szentségét a Jelpiy-ja, vagy Pupyéy-ja tor
kolatánál éri el.*) Ennek a folyószakasznak partja közelében őrzik
az istenségnek bálványképét sűrű erdőség közepett oszlopokon álló
«vörösfenyőből, lúczfenyőből való szent házacskában)) (nayk-jiw,
yqut-jiw jelpiy kwoléris II : 164), melynek egész környéke rejtett
önlövő íjakkal és csapdákkal van megrakva, úgy hogy oda halál
veszedelme nélkül csupán a bálvány őre közeledhetik (GONDATTI
25.). Az ének «a ladikkal járt, evezővel járt folyócska közepén álló
futó felhő, menő felhő nagyságú váracskánakw magasztalja e helyet
*) E hely meghatározása részben GONDATTI közlésén (22,
25. 1.), részben a «szoszvaközepi öreg» tőlem följegyzett hőséneke
előadójának következő vogul észrevételén alapúi: Ta'it-kwoű qjká
jelpiy matá Pupy/éy-paulnél aljai qli; Tátit vita An%ér-já süntá
pasnél aljai jelpiyV ti jémti, Pés-lu völ tot ti qli «a szoszvaközepi
öreg szent helye Pupyéy-paid-nál feljebb van; a Szoszva vize az
Auyér-íolyó torkolatától fogva fölfelé kezd szentté válni; Pes-lu
völ ím ott van».
Nyelvtudományi Közlemények XXXII.
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(yapiy ja, tűpiy ja kwoíélrisémt yajtné tul, minne tul l'ullit üsérisét
TaVt-kwott ajka. ünlileim II : 160), a mint BEGULYnak egy közlése
is Ta'it-kwoŰ-üs-nak, azaz «várnak» mondja: (HUNFALVY: Vogul
föld és nép 138.). Maga a bálvány emberi alakra faragott fatuskó,
mely gazdagon föl van díszítve ruhákkal és csillogó, csörgő csecse
becsékkel. Más közelálló házikókban vannak elhelyezve a bálvány
tiszteletére áldozott mindenféle értékes holmik (bőrök, ruhák stb.),
melyeket a hívektől a bálványőr vesz át 8 helyez el. Kisse távolabb
egy szent fa áll, mely vasnyilakkal van körülrakva. Minden itt
megforduló férfinak ugyanis kötelessége, hogy legalább egy nyilat
s egy kis pénzt ajánljon föl az istenségnek (GONDATTI 25.). Az ének
«egy tőből fakadt hét vörös fenyőt» (akw( sasnél telem sat nank
II : 166, 170) említ a ház mögében s a bálványistenségnek fegy
vereiről is szól. «Nyusztprémes, hódprémes válla föle pánczólos
ember pánczélát ölti» (II : 177), «mögös háza mögében szaruijja,
szarunyila (ánt-jqut, ánt-nal) van fölakasztva)) (II: 167, 175, 178).
különösen pedig egy «három horgas szarunyíllal» (yürém kwonsép
ánt-nal II : 167, 178) szeret lövöldözni. Ezek mellett fontos hadi
készsége egy «neves kard, híres kard» (namin sir ej, sijin sir ej II :
175, 177), melyet «midőn háza padlójának közepére leállít, éppen
mintha tűz gyuladt volna ki» (jártakét naj tipélamlés I I : 164, 177),
t. i. úgy ragyog.
«Híres fejedelem, neves fejedelem» (sijiy qtér, namin q,tér
II : 160.) a «szoszvaközépi öreg», kinek dicsőségéről sokat beszél
az ének és rege. EEGULY egy 19 sürün irott ívre terjedő éneket
jegyzett fel róla osztjákul, mely azonban, sajnos, ez idő szerint
még megfejtetlen. Ezenkívül egy kisebb regét (Poripané möjtj
voguloktól is hallott, de ennek tartalmát csak röviden németül írta
föl (1. HUNFAL VY : Vogul föld és nép 70. és 138.1.). Gyűjteményem
ben szintén foglalkozik vele egy hősének s GONDATTI is bő értesü
lést szerzett felőle (1. 21—25, 27—28, 38. L). T ö r t é n e t i
m y t h o s a i t az utóbbi források alapján a következőkben foglal
hatjuk össze.
I. Eletének legkorábbi szakában neve: Poripané qtér ((Béka
fejedelem* s szoszvaközépi vára: Poripané üs «Békavár». E ne
vekre vonatkozólag kétféle hagyomány jutott följegyzésre. Az egyi
ket EEGULY hagyatékában találjuk, mely szerint e Tarém-ű földi
vidéket kérvén égi atyjától, Numi- Tq,rém meghagyta neki, hogy a
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Kazim folyóhoz menjen s ott foglaljon helyet. Ez az ajánlat nem
volt számára megfelelő. Numi-Tcirém tehát választást engedett
neki a Szigva, Ob s más folyók közül, azonban egyik sem tetszett
neki. Megharagudott erre Numi-Tq,rém s lábával lerúgta az égből,
mire ő a Szoszvába esett, de bűvölettel hirtelen békává változván
kiúszott s «Békafej ed elem» néven «Békavárát» alapította (HUN
FAL VY: Vogul föld 138.). A másik hagyományról GONDATTI nyomán
tudunk. E szerint a szoszvaközépi szent helyen valamikor Ta'itkwoŰ qjka néven egy hős élt a feleségével. Ez igen erős, de szelíd
természetű volt; míg más hősök verekedtek, ő otthon ült s folyton
dolgozott kovácsműhely ében: fejszéket, késeket s egyéb ércztárgyakat készített. Ugyancsak ő volt, ki a Világügyelő férfiúnak, még
legónykorában a táltoslovaihoz szükségelt hót, illetve később nyolcz
szárnyat készítette, melyeknek segítségével a ló s lovasa az égbe
repülhettek. Istennek tetsző volt ez az életmód s az Egatya meg
jutalmazta őt ezért. Egy ízben halászni ment a hős, de csak meny
halat (HajiHM'L) foghatott. Hazavitte ezt, szétvagdalta, hát a belei 1
ben eleven béka ül. Eogta a békát, nézegeti, egyszerre csak az föl
sír, mint egy kis gyermek. Bögtön sejtette, hogy a dolog nem
mindennapi; bölcsőt készített, beléje tette a békát s nejével együtt
himbálni kezdték. Erre a béka gyermekké változott s ez oly gyor
san növekedett, hogy három nap alatt nagy emberré, erős hőssé
vált. Nem volt más e hős, mint Numi- Tq,rém-nak a fia, kit kezdet
ben világrajöttének jelensége szerint Ponpané-^urip%um-nak (írva:
nypimaH!} xypimT> xyMHTeHT. kettős számi birtokosraggal), azaz
«Békaalakú férfinak)), utóbb nevelőatyja után Tait-kwoÜ tq,rémnak (Ta'xbiTL KOTJIL TopyMT>), «Szoszva-középi istennek)) neveztek.
Nem tetszett neki az öreg lakóhelye, miért is őt az öregasszony
nyal együtt átköltöztette a túlsó partra, a hol mindnyájuk számára
favárat épített, mely után, bár e vár régóta nem létezik, üs-nol,
azaz «Várfok» nevet visel a folyófok mind a mai napig (22—23,
28—29. 1.).
II. Midőn a többi hősök megtudták — így közli folytatólag
GONDATTI (23. 1.) a regét — hogy új versenytárs telepedett közéjük,
egybegyűltek s elhatározták, hogy ellene indulnak. Tüjá-yqtayporé%-lu (Tya xoTaHt nopxibjiy pyMaTe == «Tavaszi-hattyú-derékcsontja» barátja) vezérlete alatt összesen hatvan ily férfi jött össze,
kiket azonban a Szoszvaközépi hős egytől-egyig legyőzött, levágta
9*
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fejüket s hősi szokás szerint lenyúzta fejbőrüket. Testüket a vizén
jövő ellenség elrettentésére gát módjára a folyón átvetette, csupán
8—10 öl szélességben hagyván rést a Jelpiy-já torkolatán alul,
hogy a ladikon járók azon közlekedhessenek. Efféle harczokról a
följegyzett vogul hősének is tud. E szerint a Szoszvaközépi-öreg
várában az apródok egyszer csak ellenség közeledtéről értesülnek.
«Mint szorultságba (— szűk vízre) jutott apró hal, oly szorultságba
jutnak» s egi atyjukhoz imádkoznak: «Ezen futó felhő, menő felhő
magasságú várunkon azelőtt felülről jövő szárnyas isten, alulról
jövő lábas bálvány keresztül nem juthatott; most pedig szorult
ságban levő elmés állat elménk, kebles állat keblünk ím szorult
ságba jutott». A hős mind e rémületre nem ad semmit, «nyakát,
derekát hogy ketté lehetne vágni», oly mélyen aluszik. Egy éjjel
azonban, míg apródai künn őrködnek, sehogy sem tud elaludni:
«ha alacsony párnát rak, magassá válik; ha magas párnát rak,
alacsonynyá válik; oldalas fa hét oldala felé forgolódik, mégsem
jön álom a szemére». Ezt a közelgő veszedelem előérzete okozza;
mert egyszer csak karddal kezében apród lép be hozzá s ekképpen
szól: «Szoszva-középi öreg! Minő neves fejedelemkép terjesztik a
te neved, minő híres fejedelemkép terjesztik a te híred s te mégis
hogyan heverhetsz így még? Eéves várunk révéhez ím hadi hajó
kapaszkodott. Kelj föl! Nyusztprémes, hódprémes vállad fölé pánczélos fejedelemhős, pánczélodat öltsd föl!» Erre fölkél a hős,
pánczélját felölti, szent kardját párnái alól előkeresve kezébe veszi,
kimegy, «érett ribiszkéhez hasonlatos két szemével)) nézdegél:
hát '3ar%ql-q,yét-jütlán öreg, osztják hősnek hada érkezett meg, a
várbeli népnek pedig már fele föl van konczolva. Oda rohan hősünk
az ellenség vezéréhez: «neves fejedelem a neve, híres fejedelem a
híre», de a fejét mégis lecsapja. Aztán «hét haja hajas fejebőrét
lenyúzza»; nyusztprémes, hódprémes övéhez oda akasztja. Majd
később innen levéve a fejbőröket a ház mögött álló «egy tőből
fakadt hét veresfenyőre» függeszti: «obi csüllőmadár, tavi csüllőmadár himbálkozása módjára, hadd himbálja ott fönn a szél s
Szoszvaközépi öregnek neves fejedelemhős nevét, híres fejedelem
hős hírét ebből hadd lássák!» — Ez azonban csak előjátéka a
harcznak. Két fejedelem apródlegényeivel együtt megfutott. Most
övébe akasztja hősünk kardját s a ház mögében fölakasztott szaruijját kapja elő. Fut a menekülő fejedelmek után, kik oly pusztí-
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tást vittek végbe a várbeli népben, hogy a Szoszvaközépi öregnek
már csak egy apródlegénye él. Mikor ellenfeleit megközelítette,
feléjük kiált: «Ne menjetek csak! Ha valami bosszút kerestek:
rajtam keressétek, ha valami ügyetek van: rajtam keressétek!»
Erre háromhorgas szarunyilát ijjára helyezte s mikor kilőtte,
úgy fut keresztül a nyíl a két fejedelmen, hogy ezek mint két
hal egy nyárson vannak vele föltűzve. Ezeknek is levágja most
a Szoszvaközépi-öreg a fejét, a fejük bőrét lenyúzza s az előbbi
mellé a hét vörösfenyőre akasztja. Ezután az ellenfél futó apródjaira kerül a sor, hármával-négyivel nyársolja föl őket kilőtt nyi
laira, szintén leszedi fejbőrüket s egyelőre övébe akasztja. Mikor
teljesen végzett az ellenséges haddal, visszatér várába, hát itt az
egyetlen megmaradt apródja sírdogál. «Te apródlegényem, mit
siratsz?» kérdi a megérkező hős. «En azért sírok» — felel ez —
«azórt gondolkozom; neves fejedelem, híres fejedelem, jó uracs
kára, vájjon téged hova viitek el ?» Az övben lógó fejbőröket most
a többihez akasztják, aztán a szaruijjat visszateszik rendes helyére,
a kardot pedig ily szókkal adja át a hős apródjának: «Ezen reves
váram révéhez szállj alá, ezen szent folyócskámban mosd meg kar
domat, aztán hozd be a magam lakta szent házba, párnás ágyam
párnája alá helyezem!)) (II : 160—175.)
III. Leghíresebb hadi művelete hősünknek az óriási Müykwöreg legyőzése, melyről a szoszvaközépi isten regéinek mind a há
rom vogul forrása szól. A hősének szerint az előbbi háború után
Ta'it-kwoŰ qjka ismét «nyaka levágható, dereka levágható igaz
álomra» készül, midőn kivont karddal beront megint az apród
avval a hírrel, hogy a vár alatt folyó szent folyót Méykw-öveg
megszállotta s kőgátat készít rajta. Fölkapja magát a hős, kezébe
veszi fegyvereit s lefut a révhez. Látja, hogy a méykív kiabálva,
üvöltve zárja el a szent folyót. Oda szól: «Meykw-öreg, te mit
csinálsz ?!» s ezzel kiereszti háromhorgas szarunyilát: a meykiunek «a hova a csontja esett, oda esett; a hova a húsa esett, oda
esett» (II : 175—8). Most szól a Szoszvaközépi öreg: «Egykor az
ember korabeli, az ember idejebeli világ fog támadni: azt a helyet,
a hová Méyhiv-öreg a májad esett, ,Holló-szigetnek' (%ula%-tum]))
hadd nevezzék (czélzással a májat evő hollókra); azt a helyet,
hova a derekad esett, ,Derékdarab-szigetnek' (Poréy-sup tump)
nevezzék; gyomorzacskód a mint emelődött,,Gyomorzacskó-sziget-
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nek£ (Vas-^urV tump) nevezzék; tüziszerszám-zacskód a mint
leesett, ,Tüziszerszám-szigetnek' (Naj-%urV tump) nevezzék; azt a,
földet, hová csizmád hullott, egykor majd ,Csizmadarab-szigetnek'
(Sqpék-lamt tump) nevezzék; azt a földet pedig, hova csipőcsontod esett, ,Csipőcsont-folyóvonalnak' (Pes-lu vöt) nevezzék! A mi
dőn az ember korabeli, ember idejebeli világ fog támadni, férfi
nak érinthetetlen, nőnek érinthetetlen szent folyó (%wm ráutal,
ne ráutal jelpiy ja) legyen itt! Ha egykor erre fölfelé utazik,
lefelé utazik ember: e helyen vizet többé sohase igyék, áldozat
étel-edényt, áldozatétel-üstöt állítgasson!)) (püri-ani,
püri-put
oss unttali II : 179—180). Megjegyzi e szöveghez a közlő : Jelpiy
ma ta pált alénnü Poré^-sup tump üli, tll aljai Vaé-%urV tump cfli,
til aljai Naj-^urV tump qli, tll aljai Sortiy-ja üs cfli, Sortiy-ja üsnél olyat Sqpék-lqmt tump qli, tül aljai an Xulajf-tump qli» a szent
helyen túl fölfelé van a ,Derékdarab-sziget',innen feljebb a,Gyomor
zacskó-sziget', innen feljebb a ,Tiiziszerszám-zacskó sziget', innen
feljebb Szortingjá városa, ettől fölfelé van a ,Csizmadarab-sziget'
s onnan fölfelé ama ,Hollósziget'. — GONDATTI (23—24. 1.) bőveb
ben értesült e tárgyról. Ennek értelmében a hadviselő ménkw, ki
már sok hőst ütött agyon s falt föl, a tenger vidékéről jővén avval
dicsekedett, hogy megöli Ta'it-kwoŰ tfrém-ot is s székhelyébe
telepedik. Megijedt ez egyszer az utóbbi s Numi-Tqrém atyjához
fordult segítségért. «Mitől ijedtél meg te oly nagyon?*) kérdi az
Égatya. «Hogyne ijedtem volna meg, midőn ruhája úgy fénylik,
mint az arany s midőn már oly sok hőst megölt.* Az Égatya mit
sem felelt s azt parancsolta hősünknek, hogy menjen vissza.
A ménkw mind közelebb jön s Ta'it-kwoŰ tqrém egyre félénkebbé
válik. Megint kérni kezdi égi atyjának segítségét, mire ez végül
megszólal: «Ha már oly nagyon félsz, hát tudd meg, hogy a ménkwnek mellén,.a nyaka alatt egy darabka emberhús van, oda czélozz!»
Megörült e felvilágosításnak a hős s elővette ijját, mely oly nehéz
volt, hogy hét ember is nehezen birta el, s fölajzotta. Midőn a
ménkw a folyó közepén gázolva s egyenesen előre nézve elég közel
érkezett, rákiált Ta'it-kwoŰ tqrém: «0reg, nézd csak, ki jön hátad
mögött!» A ménkw megfordult s visszafelé nézett. Fölhasználta
amaz a pillanatot, eleresztette az ijj idegét s a nyíl iszonyú erővel
hatolt a ménkw testébe. Ez rögtön összeesett s darabokra hullott
szét. A mint meghalt, így kiáltott: ojur, ojur ! (o'xypi>, o'xypi.) s
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ettől a kiáltástól megnyílott a föld, víz fakadt elő, melyből a mai
napig is oxypB-a (hallomásom szerint: Auyér-ja) néven nevezett
folyócska támadt. Egyik lábát levitte a víz s ebből alakúit CoöaKJIOIITB (= Sq,pék-tymt) falu mellett a neci> JIVBOJIB (= Pes-lu vöt)
folyóvonal. Öve kettévágta a Szoszvát s két egymással szemben
torkolló folyót alkotott, melyeknek közös neve: BH^airL oyjnva
(•= Éntép-aul ja «Ov-végi folyó»). Ezen helytől feljebb alakúit az
ő úti zacskójából az yjm xypBixB TVMIIB (TJla-yurV tump «Tüzizacskó-sziget»). A késhüvelyéből szintén feljebb a cBinajiB TVMIIB
f = Sipél'-twmp ((Hüvely-sziget»). Abból a kötélből, melylyel a kés
hüvely az övhöz volt erősítve, lett a CBinajiB nopxB KyajiBixB TVMIIB
(— Sipél-poréy-kwalV tump «Hüvely-derékkötél-sziget»). A ménkw
szívéből lett a CHMB TVMIIB f = Sim-tump «Szív-sziget»), a törzsé
ből a nopxB TVMIIB f = Poréy-tump «Derék-sziget»), a fejéből a
nyrB TVMIIB (= Puyk-tump «Fej-sziget»). Az Ul'á-yuri' tump szi
gettel szemben, a Szoszva jobb oldalán torkollik a JIIOJIB HaMUB-a
("== L'ül! namp ja «Csúnya nevű folyó»), melynek szóles torkolata
Kay-xypBixB (= Kaw-%uri' «Herezacskó))) nevű, a feljebb eső töké
letesen egyenes rósz KOKB ( — Kok «Penis») nevet visel, a még fel
jebb eső némileg szélesebb folyórósz BOH3HXB(^— VOSI «Penis», itt
úgy látszik «Pr8eputium» értelemben). Nem messzire Co6anjionTB
falutól jobbra van a JIIOJIB HaMiiB TypB (--= Vüt namp tür «Csúnya
nevű tó»), mely a ménkw hasát ábrázolja. A Szoszva folyó medre
e tájakon tele van nagy sziklakövekkel (axTBiCB ypB = á%wtés-ur
«Kőhegy)); GONDATTI 25.), mely miatt itt a ladik is könnyen meg
akad. Ezeket a néphit a ménkw sírkövének tartja, melyet Ta'itkwott tq,rém azért állított föl, hogy az itt történt eseménynek emléke
örökké fenmaradjon. Egy felsőszoszvai közlőm mondja e helyről:
eri-q,tér ünlém paul-jor, üs-jor ali, Ta'it-kwoÜ qjká tot q,li. aniyén
ycitéliyen ulay yap vitiyét jali, tasémt at pasapi, saw aywtés tot qli;
tül aljat, l^y/üt Ta'itté ta-kém qwéy ma dt'im «Az ónekbeli fejede
lemtől lakott falunak, városnak megvan a helye, a Szoszvaközépi
öreg ott lakik. Mai napig is a gőzhajó (tüzes hajó), ha bővizű a
folyó, járhat ott, ha azonban a vízállás sekély (szárazban), keresz
tül nem hatol; mert sok kő van ottan. Attól a helytől sem alább,
sem feljebb, sehol sincs a Szoszvában oly gyorsomlású hely.» —
REGULY közlése a ménkw testrészeiből s szerszámaiból alakult
helynevek közül a következőket említi: UJJe kűri tump, Pés-lu-vual,
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Parah-sup-tump, Va£e-kuri s az Ogor-sunt-ot, t. i. Ogor folyó szádját, mely utóbbihoz amaz észrevétel csatlakozik, hogy itt a lelkét
kilehelő ménkw nranguls: ogor, ogor /» («ogor, ogor» így kiáltott,
rqLnyulés). Ehhez a névhez fűzi HUNFALVT PAL azt a véleményét
(Vogul föld és nép 139. 1.), hogy a bizanczi írók ogor népnevét
tartalmazza. Tudjuk azonban, hogy a folyónév tényleg Au^ér-nék
hangzik, melynek ejtése az ogor, ugur népnévétől eltérő s külömben
is e folyócska egészen jelentéktelen.
IV. Nem messze aSzoszvaközépi öreg szent helyétől, Sortiy-ja
üs egyházas falutól fölfelé mintegy másfél versztnyire egy nőalakú
kő látható, melyről GONDATTI (37—38. 1.) a következőket jegyezte
föl: Élt e vidéken egykor egy Uri-ne nevű nő hét hős fiával
(TopyML cnpH Bamípacb o^bipT. = Tqrém-siriy-vaykrés qtér), kik
más hősök módjára avval foglalkoztak, hogy kirabolgattak az arra
felé utazókat. E végből a folyón át csengetyűkkel fölszerelt kö
telet vontak s mihelyest meghallották a csengést, kijöttek a házból,
nyilakkal átlyukasztották a ladikokat s megölvén a bennök ülőket,
elrabolták minden holmijukat. Megtudta ezt Tchit-kwoű tqrém s
megharagudott: «En isteni fiú vagyok» — úgy mond — «de ilyes
mit nem engedek meg magamnak». Mialatt a hősök aludtak, oda
ment a kötélhez, elvágta s elrejtette amazoknak pánczélruháját.
Ezután más hősöket küldött ellenük, kik ezeket pánczélruhájuk
híján könnyen legyőzhették, úgy hogy mindnyájan belevesztek a
harczba. Anyjuk e miatt való fájdalmában vált kővé, mely a folyó
nak bal oldalán látható.
V. Egy nőszerző hadjáratról is tudomást szerzett GONDATTI
(21. 1.), melyet Ta'it-kwoű tqrém az ő Ajás-tqrém bátyja érdekében
viselt. Ez utóbbi házasodni akarván, sehogysem tudott nőhöz
jutni. Öccse, a szoszvaközépi isten, látva bátyjának a baját, rászánja
magát, hogy emezt segíteni fogja vállalatában. Elváltozik ölyvvé s
egy hattyút vivén magával, elrepült abba az Ob torkolatánál fekvő
városkába, hol a kiszemelt menyasszony élt. Megtalálták a házat,
megismerkedtek a leány atyjával s meg is tetszettek neki; de mi
alatt vendégeskedtek, a leány megszökött. A legények utána haj
tottak, de a leány elrejtőzött a Kazim folyó torkolatánál épült
városkában. Amazok földúlták a várost, azonban a leánynak me
nekülnie sikerült s Polnovat városkában rejtőzött el újból. Ezt is
földúlták, de a leányt megint nem foghatták meg; mert ez most
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ismét a Kazim folyó vidékére futott, csakhogy most a folyó forrás
vidékén épült erős várban talált menedéket. Itt egy hős lakott hét
fiával; ezeket a leány arra kérte, hogy lopják el Ta'ü-kwott tarém
pánczélruháját, mert abban van az ő ereje. Meghallotta ez a dol
got s megharagudott, ledobta magáról pánczélruháját s minden
fegyverét, aztán egy szál ingben ment oda a házhoz, összetörte azt,
hajuknál fogva megragadta a hősöket s őket ütni kezdte, végül
pedig egyiknek fejét a másikéhoz csapdosva az ifjakat megölte.
Csupán az egy öreg hős, az atya, maradt meg, ki fajddá változva
Numi-Tqrém-hoz röpült föl az égbe, hogy védelmét kérje. Taitkwott tarém égi atyja házának küszöbénél érte utói ellenfelét s
bekiált: «Atya, ki ne nyisd az ajtót; mert külömben vérrel mocs
kolom be aranyos házad küszöbét!» Nem nyitották ki a fajdnak
az ajtót, mire ez lefelé repült. A Szoszvaközépi hős ölyv alakjában
csap le most rája s széttépi őt. Csak most foghatták meg a meny
asszonyt, hazavitték s itt együtt élni kezdtek. Azonban röviddel a
megérkezés után Ta'it-hwoü tq,rém ekkép szól bátyjához: «Habár
megszereztem neked feleséged, te nem fogsz vele bírni; add ide
csak, hadd tanítom emberségre!)) Két hosszú és vastag vesszőt
készített, egyet vasból, a másikat ónból. Aztán megkötözte az
asszonyt fejénél és lábánál fogva két oszlophoz s addig verte, míg
& vesszők el nem törtek. Akkor mindenféle kígyók, békák, pókok,
hangyák s sok egyéb tisztátlan lények búttak elő az asszony testé
ből, mire Ta'it-kwoŰ tarém őt feloldotta s átadta bátyjának, mond
ván : «Nesze, most nyugodt asszony lesz belőle; ha ezt nem teszem,
sohasem bírhattál volna vele».
VI. A szoszvaközépi isten nagy hírnevét és becsülését bizo
nyítja az a felsőszoszvai rege, hogy midőn a Tarém-űak a világ
ügyelő tisztség birtokáért versenyre keltek, ő volt az, ki erre leg
inkább tartott számot s kit az «Asszony-fia fiúcska» csak Tapélajká segedelmével tudott leküzdeni nem erőben, hanem ügyesség
ben (II : 116, 118). GONDATTI ez istenségnek ma-%ar tarém «földszini isten* és ma-tarmél alné tarém a föld felett levő isten» dísz
neveit is említi, melyek szintén nagy tiszteletére utalnak (25. 1.).
Utóbb, így jegyzi meg e forrás (u. o.), annyira megszerette Ta'it.kiüoil tq,rém a háborút s annyira öldöste a hősöket, hogy mindenütt
megjelent, a hol csak verekedés volt; mert rendesen a harczoló
felek egyike meghívta szövetségesnek. Megharagította végül ez
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eljárás az Egatyát s ez volt oka, hogy testvérei között nem fog
lalhatta el az őt megillető helyet. Nem is terjed uralmának vidéke
többre, mint szent helyére s környékére, hol faházikójában nejével
s gyermekeivel együtt él.
Szent helyének tiszteletéről hősénekének közlője a követke
zőket mondja: Pes-lu volt la'ilél átá yum, átá ne at jáli, ness sálil,
aman %ápél jalaivé; vit mátá nárérí jiwél naritankwé at rq,wi; nár
yula at tewé, jiwá at sa'irawé «a Csipöcsont-folyóvonalon gyalog
sem férfi, sem nő nem jár, csak rénnel vagy ladikkal lehet arra
járni; vizének földjét toló rúddal bökdösni (a fölfelé való haladás
nál) nem szabad; nyers halát nem eszik, fáját nem vágják». Hogy
az arra járó férfinak nyilat s némi pénzt kell áldozni s ételáldo
zatot kell főznie (yuri-ani, puri-put f a r r ó l már fentebb szólottunk.
Midőn a hívek tiszteletére a szent helyre utaznak, ha három napig
tart is az út, ez alatt nem szabad aludni. Ha a ladik alacsony víz
állás idején a kiálló kövekben megakad, vagy a homokzátonyban
megfeneklik, az istenség kiengesztelésére üstöt s ételneműeket kell
dobni a vízbe (GONDATTI 25. 1.). Különösebb hivatásáról ez isten
ségnek a rendelkezésre álló források nem tesznek említést.
Itt említjük meg függelékül, hogy GONDATTI értesülése szerint
(27—28. 1.), Tait-kwoű tqfrém-n&k egy tejtestvére is van, annak a
Tait-kwoÜ qjka-nak a leánya, ki őt mint «Bókafejedelmet* föl
nevelte. Ennek bálványa s szent helye Xayld-sdm paul közelében
(az éjszaki Szoszva mellett, a Tapés-ja torkolatán alul) van s nagy
tiszteletben részesül különös jóságáért, melylyel Kaltéú istenanyá
nál és Világügyelő férfinél az emberek érdekében közbenjár. Há
rom esztendőben egyszer mutatnak be neki áldozatokat avval a
kéréssel, hogy ne feledkezzék meg az emberi nemről s ne szűnjék
meg buzgólkodni érette. Róla regélik, hogy egyszer egy obvidéki
hős vette üldözőbe, ki őt feleségül akarta volna elragadni. A leány
rénszarvas-szánon utazott, a hős is így. Egyszer csak észreveszi a
hős, hogy a rének nyomát nyusztmenyét, majd hölgymenyét nyoma
váltja föl s e nyomok annyira össze-vissza kuszálódnak, hogy rajtuk
bajos eligazodni. Kájön végre a hős, hogy a nő, a kit üldöz, nem
más mint Ta'it-kwotí qjká leánya. Nem hagyta abba a dolgot, rá
akadt az igazi nyomra, s ez őt egy vörös fenyőhöz vezette. Ennek
a gyökerében valami kis nyilast vett észre. Minden oldalról körül
ássa most a fát, megvagdos minden gyökérszálat, de semmit sem
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talál. Végül eredménytelenül tér vissza. A nő t. i. kis bogárkává
változott, a gyökerek közé bujt s üldözője így őt észre nem vévén,
a gyökérrel együtt odébb dobta. Midőn megszűnt a veszedelem,
fölvette újra emberi alakját s állandó lakóhelyül Xaylá-sám paul
vidékét választotta.
5. A k i s o b i i s t e n :

Ajas-tarém.

Berjozovtól 22 versztnyire az Obnak «Kis-Ob» (Aj-As, vagy
Aj-As, Majiaa 06t) nevű folyóága mellett van Ajas-paul, osztják
nevén Ajas-kort (HeimHHCKia lopTti) osztják falu, melynek isten
ségét a tq,rém-űak jegyzékei egyértelműen az Égatya ötödik fiának
ismerik. Ez istenség neve: Ajas-tarém, vagy Ajás tq,rém qjka
«Kisobi isten öreg» (II : 1), illetve Ás-kwot'l ajka «Obközépi öreg»
(u. o.), osztjákul: Ás-iki, melynek dicsőségét három följegyzett
vogul hősének tárgyalja (II: 1—24, 138—156.). POLJAKOV (IlyTem.
BT> flOJinuy p. OŐH : 58. 1.) s GONDATTI (21. 1.) állításai szerint bál
ványának eredeti s z é k h e l y e Berjozov volt, sőt az utóbbi —
nyilván orosz forrás nyomán — arról is értesült, hogy a berjozovi
Boldogasszony-temploma(Boropo^ni];Kaíi uepKOBt) éppen e bálvány
házikójának helyén épült. Maga a vogul hagyomány mit sem tud
erről; sem az istenség neve, sem a hősénekek valamely közlése
nem utal reá, noha — mint fentebb láttuk — a pelimi istenségnél
hasonló körülmény mellett bőven megmaradtak a régi székhely
emlékei. Az egyik hősének szerint «Ajász-falva közelében vörös
fenyővel benőtt dombos liget (náyk-éayl) van; a hős ottan szer
zett férfinak érinthetetlen, nőnek érinthetetlen szent helyet ma
gának s Ajász-isten néven mind e mai napig ott honol» (/um
ráutal, ne ráutal jelpiy ma tot ta vars ; Ajas-tq,rém namél aúiyén
%q,téliyén tot ta ünli II : 24.). A másik hősének közlője szintígy
határozza meg szent helyének fekvését «Ajász-falva mögött, az
Ob partja közelében, fönn a vízmellékónw (jelpiy mátá Ajas-paul
sis-palt pujin qli Ás-vata l'apat) s hasonlókép mondja a Szoszvafőiisten éneke is, hogy «a mint a Szoszva vizéből a fehér vizű táplálékos Óbba érkeztek, Ajász-isten öregnek atyja igézte szent nyíreshegye (jaja sátém jelpiy yal-ura) ím ott áll» (II : 139.). Nem
tekinthető tehát föltétlenül bizonyosnak, hogy az említett berjo
zovi templom helyén egykor állott házikó éppen az Ajász-istené
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Yolt; mert lehetett az bár valamely jelentéktelen helyi istenségé
is, melyet az orosz hagyomány csak ad maiorem Dei glóriám azo
nosít a közelben honoló nagy tekintélyű bálványistenséggel. Egye
nesen tiltakozik e nézet ellen a hőséneknek ama helye, mely leírván
Ajász-isten lakó földét «egyfelől való vízkép vize tágas tágas Obot»,
másfelől való vízkép szent víz folyta szent tavat» (jelpiy vit aumay
jelpiy tür) emleget s kiemeli, hogy «Numi-Sorúi fölséges atyám
Ajász-isten öreget ide rendelt, ide igézett engem (ti joltwasém, ti
satwásém II : 1.),
Ez idézetekből is kitetszik, hogy a bálvány szent helye erdős
magaslaton (jelpiy tqwpá yal-ur «szent lombú nyíres hegy» II :
142) fekszik, melyről nagy messzeségbe «hét tavon át, hét Obkanyarulaton át nézdegélhet)) (II : 10, 15.). Többször emlegetik
az énekek az ő « s z e n t t a v á t » (II : 1, 2, 18.) s «vadrécze, vad
lúd bukdácsoló folyóereit», mely «eleven júr-szörnyeteggel van
tele» (vas nqpmiy, lünt nqpmiy sat yöij/élt II : 2.; liliy jür tailiy
yöyyélt II : 140.). E területen áll «hét szösszel-állattal teli h á z a »
(sat sossél ta'iliy kwola II : 141, 144.), melynek ajtó-félfáihoz kö
tözik az áldozati állatokat (II : 16.). Ezen ajtó előtt «ajtóőrző
ménkw-ördög» (awi ürné méykw) áll, kit valószínűleg egy éktelen
ábrázatú szolgabálvány ábrázol. Ennek a hősének szerint «fele
teste-húsa vashús, fele teste-csontja vascsont; vastestű szent
ménkwnek bocsátotta őt alá égi atyja» (kér alpip jelpiy méykwi
Numi-Tqrém jáfán tárátawés II : 146.). Fegyveres legényeiről
{ajáy yum-píyána II : 14.), környezetében szolgáló leányokról és
szolgákról (énkajit, yüsét II : 9.) is tud a hősének, a Szoszvaközépiöreg segedelmével szerzett f e l e s é g é r ő l pedig GTONDATTI nyo
mán értesülünk (1. fentebb). A bálvány fölszerelésében sok lehet
a h a d i s z e r s z á m : ő «hét nyilas, hat nyilas fegyvert viselő
férfiú» (sat úalpa, yqt nalpa terén qéne %um II : 4.), «kardlapos
jeles kézzel* (sirej-sisiy jqmés katél II : 11.) jár, egy ajándékba
kapott kardja pedig oly jelentőségre tett szert, hogy ezt külön álló
«véráldozatot fogadó véráldozatos istenke, ételáldozatot fogadó
ételáldozatos istenke» (jir viné jiriy pupi, puri vine puriy pupi
II : 14.) gyanánt tisztelik, a mint erről az alább közölt rege bő
vebben szól.
Ajász-isten h i v a t á s á t világosan kifejezik hősénekének
következő szavai: ('Lakóhelyemen nyomorúságos subáju sok fér-
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fiam, sok nőm, kóros húskórja, beteg csont betegsége ha érinti, én
hozzám imádkozni jön . . . Szárnyas subám szárnyát [fogva], ujjaa
subám ujját [fogva] könyörögnek. Ha ragadós kór támadott: a.
ragadós kór ruhaszárnyától fölemelem őket; ha emésztő betegség
támadott: az emésztő betegség ruhaszárnyától fölemelem őket.
Bármilyen tájék lábkór érte, kézkór érte férfia, ha én hozzám kö
nyörögni jön : fölemelem; lábkór nélkül, kézkór nélkül, egészsé
gesen bocsátom el» (H : 3, 4.). Külön hivatása van a kardbálványnak, melynek Ajász-isten igézete ekkép szabta meg rendeltetését r
«Ha afféle Ínséges világ, afféle nyomorúságos világ áll be, hogy
valamely vidék felől had érkezik: kézsegítséget, lábsegítséget hadd
nyújtson (kat-antés, la'U-qntés oss vari! II : 15.).
Következők jutottak följegyzésre ez istenség t ö r t é n e t i
m y t h o s a i közül:
I. I f j ú k o r a . 0 egyike Numi-Tarém fiainak, de egy bácsi
jának (akita) mondott «Hét-jávorbika-bőrének-irhájából-készültruhát-viselő-öreg» (Sat-yár-sqw éariy-tail-qjka)
neveli. Ez nap
pal ki nem ereszti, éjjel ruhája szárnya alatt keblére fekteti.
Egyszer éjnek idején kioson a fiú, bácsija «tágas faluja, tágas
városa van előtte s a távolban vörösfenyők állanak*). E fenyőkre
fajdok szállanak, a fiú kis ijjával rájuk lő, de nem találja őket j
hanem a nyíl egy kis házikó tetejére esik. Innen egy leány jön ki,,
a fiúcskát nyilastul együtt megfogja s nem bocsátja el. A fiú ijesztésül kést ragad s nem akarva úgy megdöfi vele a leányt, az őbácsijának testvérét, hogy ez belehal. Ezután visszamegy bácsijá
nak ruhaszárnya alá s a reggel, bácsijának ébredésekor ott éri.
Jelenti egy apród, hogy a fiúcska az éjjel megölte gazdája húgát,
de majd hogy karddal szét nem aprítja őt az öreg, annyira hihe
tetlen előtte, hogy az éjjel a fiú kebléről távozott volna. — A leány
testvérei bosszúra gondolnak s hótalppal való tavaszi jávorvadá
szatra hívják az «öcsikét». Az öreg elereszti a fiút gyanútlanul.
A vadászok egy városba érkeznek, hol két leány behívja a fiút egy
házba, a várnak ajtaját s ablakait pedig lakatokkal bezárják. Hiába
kér a fiúcska enni, a leányok a vele jött férfiak oktatása szerint
minden ételt megtagadnak tőle. Egyszer csak két gyermek lép
hozzá: ((Nagybácsi, anyánk hív téged». «Ha én nekem testvérem
volna», felel a fiú, nevezetes hete lesz, híres hete lesz, mióta itt
ülök, azóta testvérem csak megtalált volna». Végre jelentik, hogy
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a férfiak már indulnak. Ezek neki valami hitvány hótalpakat s
ijjat adnak, de ő, miután az idősebbek előre mentek, e hótalpakat s
ijjat összetöri s fölkiáltván Arany-Kworész atyjához, tőle jávor
tehén lábszár-bőrével borított hótalpakat, sűrű szemű pánczélruhát, ezüstbojtú kardot s hét nyíllal fölszerelt tegzét kér. Miután
e holmikat megkapta, nagy hirtelen társai elé iramodik s.egy ki
bocsátott nyilával hét hősnek lövi által mellét. Miután ezeket így
megölte, várukat «hátzúzással, mellzúzássál zúzta széjjel» s e mű
veletektől «vérdühbe esett» (kelp-seyywné telilés I I : 24.). Se lát,
se hall, csak egyre öldököl. Egyszer csak öldöklése közben kezét,
lábát súlyosnak érzi: hát a bácsija s nőtestvére fogózkodnak beléje.
Evvel megszűnt hadakozni s Berjozov városa fölött (yalp-vs tdrmél),
Aj ász-faivá közelében szent helyet szerzett magának (II : 19—24.).
II. H a r c z a a K a z i m - v i d é k i n ő i b á l v á n y i s t e n s e g g e l . Ajász-falutól nem messze torkollik az Óbba ennek jobb
oldali Kazim (Kasém-ja, Ka3HMT>) nevű mellékfolyója, melynek
felvidékén van Kasém-tale% üs (KaSbíMCKÜi, vagy IOJIBCBCKÍH ropo.HOKT.) helység s ennek közelében a Kazim-vidék híres női bálványá
nak, 'Narés-naj ekwá, vagy más nevén Kásém-pupVekivá (Kazim bálvány asszony) szent helye. A hősének szerint (II : 5—9.), a
mint Ajász-isten egyszer «érett ribiszkéhez hasonló két szemével»
nézdegél, kelet felől ennek a Nyárész-asszonynak látja közeledni
hadi hajóját. A hajó Ajász váránál köt ki s a sok fegyveres szolga
kapaszkodik föl a parton. Ajász-isten «táplálékevő táplálékos el
méje)) akkép gondolkodik, hogy ily hadi népséghez fegyver sem
szükséges s puszta kézzel megy ki ellenfeléhez. Ököllel hadakozik:
az egyiket csapja, erre rogy le, a másikat csapja, arra rogy le,
«szedni való bogyókép szedegeti föl őket» a földről. Nyárész-aszszony könyörgőre fogja a dolgot, megfogadva, hogy «többé haddá
föl nem kerekedik». A nagylelkű győző erre nemcsak, hogy meg
kegyelmez életének, hanem miután az asszonynyal egy éjt s napot
vendégeskedett; szolgáló leánynyal, szolgalegénynyel fölszerelve
bocsátja vissza «karmos evetnek, fogas evetnek meg nem mász
ható várába». «Örvendő lábát, örvendő kezét emelte» Kazim
istennője, hogy épen haza érkezhetett s miután ajtótlan várába
két vaslánczon függő vasszékkel magát fölhúzatta, üdvözlet izenetével bocsátotta vissza Ajász-istenhez a melléje kíséretül adott
szolganépséget.
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III. H a r c z a a T é k - f a l v i
bálványistenséggel.
Ez esemény után «szent föld darabját)) továbbra üli Ajász-isten.
Hét Obkanyarulatán, hét taván keresztül, a mint nézdegél, egyszer
csak ismét hadi hajónak látja közeledtét. A mint a hajó közelebbre
jő, kiderül, hogy Tek-q,tér, a «vörös rókaprémes, fekete rókaprémes
férfiú», kinek mithikai személyével alább lesz módunk bővebben
megismerkedni, jött fegyveres erővel ellene. A mint emberei Ajász
vára révéhez megérkeztek, «éles hangú hangos kiáltást kiáltottak*)
s a mint a partra fölkapaszkodtak, ismét «éles hangú hangos kiál
tást kiáltottak)). Ez volt a harezra hívás jele. Ajász-isten «kardlapos jeles kézzel» megy ki ellenfeleihez, kiknek láttára rettenetes
haragra gerjed. A merre kardját viszi, «mint hegyi fű, mint erdei
fű hull a nép». Végre arra gondol, hogy kardját Tek-öregen töri
apróra; de ez is kegyelmet kér: «nyusztbőr-imádsággal, hódbőrimádsággal imádlak» — úgy mond — «bocsáss el engem szaba
don!)) Ajász-isten ismét nagylelkűen megbocsát ellenfelének s
Tek-öreg hadi népe pusztultával nem ugyan hajón, de róka alakjá
ban megint visszajut földére. Búcsúzása alkalmával Aj ász-istennek
ajándékozza kardját, ki ezt mindenelőtt leviteti a szent tóhoz, hogy
ennek vizével mossák le saját szolgáinak oda tapadt vérét. Midőn
a tiszta kardot elébe visszahozzák, látja, hogy ez valami különös
jeles «hegyes kard híres szablya» (taly^iy sir ej sijip nari II : 14),
ezért mondja rá igézetét: «Az ember korabeli, az ember idejebeli
világ beálltával ez a hegyes kard, híres szablya véráldozatot, étel
áldozatot fogadó istenkévé változzék!» Hogy minő rendeltetést
adott ezen istenséggé avatott kardnak, azt már fentebb említettük.
IV. A j u g r a i i s t e n s é g g e l v a l ó h a d i s z ö v e t s é g e .
A szoszvaföi (jugrai) «Tavi-hattyú, obi-hattyú fehérségű fejedelem »>
nevű bálványistenségnek hősi énekében (II : 138—156.) találjuk
Aj ász-istennek következő hitregéjét: A szoszvaföi fejedelemhős
bosszúból hadat indít az Óbba torkolló Szanjá folyó vidékének
fejedelme ellen, ki az ö egyetlen leányát elrabolta. A Szoszva
folyón tutaján lefelé hajózva, «vastestű hót apród legényével)) el
érkezik a Léplá-folyó torkolatához, melynek «örege», azaz bálványistensége, Lépla-sünt q,jka elébe jön s útjának czélja felől kérde
zősködik. A jugrai nem említi Szanjá urát, hanem Ajász-isten
meglátogatását vallja szándékának, kinek laka tényleg útjába esik
s kivel ez alkalommal megismerkedni akar. «Fehér vizű táplálékos
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Ob vizén» — úgy mond — «Ajász-isten öreget emlegetnek; igen
nagynak, igen hatalmasnak emlegetik; ezt a Numi-Tq,rém atyám
tól alábocsátott vasvégű szent kardocskámat ő vele megnézetni
megyek én». A Leplá-torkolati öreg kísérőül ajánlkozik s együtt
folytatják útjukat az Ob felé. Megérkeznek Ajász-isten szent nyíreshegyéhez s követek útján engedelmet kérnek arra, hogy az isteni
hőst meglátogathassák. Az utóbbi szívesen fogadja vendégeit, de
figyelmezteti, hogy itt «nyakas had, fejes had vár reájuk, a vas
testű hét apródlegényt mind megölik, csak a Leplá-torkolati öreg
fog megmaradni s akkor majd a szoszvafői hős sossél-állatos szeme
vize sírásban fog előfakadni». Az utóbbi kérőre fogja a dolgot:
«Lásd te, Ajász-isten öreg, ezen szent lombú nyíreshegyre atyád
téged igen hatalmasnak teremtett, hadd szerelnél te föl engemet
háterővel, mellerővelw. Miközben így beszélgetnek, a szoszvafői
hős hadi tutaját apró szilánkokká vagdalta már össze az ellenség,
hadi népét pedig leölték. A mint ez a pusztítást látja, «vasvógti
szent kardocskájátw ragadja kezéhez. Ajász-isten tartóztatja: ((Egy
magádban ennek a fejes hadnak, nyakas hadnak mit is tehetsz?!»
Felel amaz: «Ajász-isten, ha többet nem, legalább egy kezemet,
támogató apródlegényt hadd rendelnél mellém! Én ezt a sűrű
szúnyograjhoz hasonló nyakas hadat, ezt a sűrű bögölyrajhoz ha
sonló fejes hadat a hét réteges szent földbe verném le, ha csak
egy kis háterőhöz jutnék s egy kis mellerőt kaphatnék ! Ajászisten meghallgatja a kérést s ajtóőrző vastestű szent mepkw-jét'
adja melléje, hogy «háterővel, mellerővel» ez segítse. Vakon pusztít
a ménkw, «vaskardja hét legyintésével a hét kérgű szent föld hét
közébe verdesi le» az ellenség hadi népét. Végre «véres könnyei
törnek elő» dühében s magát a szoszvafői hőst, sőt Ajász-istent is
megölné, ha kardja közelébe érnének. De egyszer csak nyíl éri s
képtelenné válik a további harczra. Most a szoszvafői hős egymaga
folytatja a harczot, legyőzi s megalázza ellenfelét, a Szánjá vidéké
nek fejedelmét s aztán visszatér Ajász-istenhez. Szolganépség s
hajókészség hiján innen «fönn járó erdei szarka» alakjában kény
telen visszaröpülni hazájába, de öldöklő hadjáratáért meg is inti
a búcsúzás alkalmával Ajász-isten : «Bármerre levő leányos falut»
— így szól — «többé meg ne bánts, bármerre levő fias várost ne
rombolj; [mert] ha leányos falut, fias várost ezentúl is fogsz bán
tani, Numi-Tarém atyád elvégre rossz néven fogja venni».
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V. N ő s z e r z é s e , mely mythosról fentebb a szoszvaközépiöreg hitregéinek tárgyalásánál volt alkalmunk részletesen szólani.
GoNDATTi-nak amaz értesülése, hogy Ajász-isten hattyú alakját is
fölvehette (21. 1.) valószínűleg a menyasszony üldözése történeté
nek egyik részletén alapul.
A nagylelkűséggel párosult fényes hadi tettek e hitregéin
alapul Ajász-isten dicsőségének és hatalmának nagy híre, melyre
az énekek többször hivatkoznak. 0 «ének híresztelte énekhős,
monda híresztelte mondahős» (erV totné éry'-qjter, möjt-totué mojtqiér II : 10), «neves fejedelem, híres fejedelem*) (namiy qtér, sijiy
qtér II : 1.), kit égi atya «igen hatalmasnak teremtett igézetével))
(jaj-énné saka voriyV sátwásén II : 142.), a mint őt a földiek is
«igen nagynak, igen hatalmasnak emlegetik*) (saka jani lawéltawé,
saka voriy lawéltawé I I : 138), de «bármerre levő istennőcskét uraló
hét földrész terjedelmében, bármerre levő lábas isten, szárnyas
isten is Ajász-isten öregnek magasztalja)) ( yotaX ölné nájiy sat ma
janitél %otál' qlné la'üiy tqrémné, yotál qlné tquliy tárémné Ajástqrém ajkéi junitiamén II : 155.). Maga mondja magáról hőséneké
ben Ajász-isten : «Más-más vidékeken [is] hatalmas istenek, erős
istenek laknak; [de] én hét nyilas, hat nyilas fegyvert viselő férfiú,
magam fölött semmi szárnyas istent, semmi lábas bálványt nem
ismerek» (II : 4).
Nagy tekintélyének megfelelő a buzgó t i s z t e l e t is, melylyel hívei előtte hódolnak. «Ezen vize tágas, tágas Obom partján*
— így szól hőséneke (II : 3.) — «istennőcskét', istenkét uraló hét
vidék mind engemet tisztel (najiy-ke sat sam, q,triy-ke sat sam
pusén aném, sunsiánl); este követelt áldozatomat reggelre nem
halasztják, reggel követelt áldozatomat estére nem halasztják; egy
kötélre kötött hét áldozatot, hat áldozatot hoznak ők»! Ugyanitt
( I I : 16—18) részletesen van előadva egy ily á l d o z a t szertartása is: «Érett ribiszke két szemű [Ajász-isten], a mint hét ton
által, hét Obkanyarulaton által nézdegélek, ím egyszer csak hét
teli hajó jövetele látható. Hat hajómban csupa szarvas állatok
( = rének) állanak, hetedik hajómban tarka ló áll. Miután hosszú
ideig, rövid ideig jöttek, reves városom révéhez fölkapaszkodtak s
az állatokat fölhozták a partra. Az én ajtós házam ajtajának két
feléhez rénbikát, szarvasállatot kötni való erős kötéllel ide kötötték.
Most velük levő varázsoló emberüket íme varázsolni ültették. AjászNyelvtudományi
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isten öreg [erre] réülést bocsátottam reá, eljöttem hozzá s im mi
képpen szólok: Nyomorúságos subájú sok szegénykém, kezetek
ben, lábatokban tökéletesen egészségesek legyetek! Ezután egybe
kötött háromszáz szarvas állatotokat öljétek le, azután pedig ezt
a tarka lovatokat öljétek le, majd ezután egy akasztóíves hét üstöt
akaszszatok [tüz fölé] s én gőzölgő edény gőzét veszem, füstölgő
edény füstjét veszem. Azután e háromszáz szarvas állatom bőreit
újonnan nőtt ( = fiatal) kis fa ágára akaszszatok föl, ezen tarka ló
bőrét szintén oda akaszszatok föl! Numi-Szornyi atyátok jó szem
mel fogja nézni, Numi-Szornyi apátok kegyes szemmel fogja nézni.
Ezután a magatok lakta istennővel, istenkével levő házatok tájé
kára menjetek Tarém-raal (= isten nevében) két üdvözletem, há
rom üdvözletem kíséretében!» Mind ez isteni utasításokat a nép
végrehajtotta. Azután leeredtek a partra; a szent vízzel folyó szent
tó közepére a mint eljutottak, éles hangú hangos kiáltást kiáltot
tak: «Numi-Tq,rém atyánk kiáltásunk hangját hadd hallja meg,
Numi-Szornyi apánk kiáltásunk szavát hadd hallja meg!»
6. K a It es'-as sz o n y : Kait

é s-e kw á.

A vogul-osztják hitrege legelőkelőbb női bálványistensége
Kaltés, vagy Kaltés-ekwá, kinek méltósága kifejezést nyer abban
is, hogy nevét «Arany-Kaltés»: Sorúi-Kaltés jelzéssel is emlegetik
(I : 38.), a minő dicsőítést a hívek tisztelete külömben csak az égi
pár. (Numi-Sorúi, f!orúi-as, Sorni-Kworés, Sorúi-' Sis) s a Világ
ügyelő férfi (Sorúi-atér) neveinél alkalmaz. Szigvai vogul nyelven
e név változatát KEGULY Káltes, Káltes-ne alakkal írja, megjegyez
vén, hogy káltes ne tulajdonkép a «hajdankorbeli óriásnép öreg
asszonyainak*) a jelzése (fist elning alom porát jq.rkum mátám egvat),
de különösen, vagyis személynév gyanánt véve (mak Káltes), ő az
«istenanya» (tqrom-angu J,t.i.az «Arany-fejedelem nénje asszonya*
(sarnu ater agve egva). Az alsó-lozvai vogulban ma költés-jékwá,
vagy kiltés-jékwá, illetve kiltésiy jekwá olyan nőt jelent, ki fejken
dőjét hátul kontyba köti (parr kiltéstayji), mit voltakép KEGULY
idézett magyarázatával s AHLQVIST ide tartozó éjszaki-osztják kaldas-ayki «hebamme» adatával egybevetve jóformán vén asszonyra
vonatkozó kifejezésnek vehetünk, lévén az ily kendő viselet a koro
sabb nők divata. PÁPAI KÁROLY a Közép-Ob vidékén Kattas-ime
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alakkal hallotta a szóban forgó istennő nevét, melynek éjszakabbra
nyilván Kaltas-imi vagy Kaldas-imi ejtése van.
Nem egybehangzók a hitregék ennek a női alaknak az Égatyához való g e n e a l ó g i a i viszonyára nézve; de közösen vall
ják, hogy ő a Világügyelő férfi «nénje», még pedig «testvérnénje»
(jáx'-ayitd) a vízözön-ének szerint (I : 39), «nagynénje, nénikéje»
(akwd ekwd) EEGULY közlése s a Világügyelő férfi jugrai idéző igéje
(II : 322.) szerint. Hogy a Kaltés-ékwá-erV (IV : 322.) két válto
zata (IV : 210, 216.) egyszerűen dkw-erV «nénike-ének)> jelzéssel
ismeretes, nyilván annak jele, hogy valamint a Világügyelő Arany
fejedelemnek, Sorúi-qtér-nok rövidített jelzése: átér, a vele mythikus kapcsolatban levő női alaké is egyszerűen: dkw, azaz Ékwá-pV
piris akwd, az «Asszony-fia fiucskának nénije». A Világügyelő
férfinek PATKANOv-tól közölt irtisi-osztják hymnusában is szó van
amaz istenség egy nőtestvéréről (jiankem), kinek leírása és hit
regéje egészen Kaltés-hez illő (Irt. Ostj. I : 102., II : 184—7.).
Mindezzel egybevág a tűzözön-éneknek az a közlése, hogy SorniKaltés ópoly genetikus viszonyban leánya Sorúi-Kworés-nek és
Sorúi-' Sis-nek, mint a minőben Sorúi-qtér ezeknek fia (Sqrni-'Sié.
Sqrni-Kworés ekwái, ajkai' qle,i; Sqrni-Kaltéé, Sqrni-qtér dyijV,
piyV qúsei'J. De beáll a fölfogás eltérése a mythos ama későbbi
fejlődésű változatában, mely Kworés-t Numi-Tqrém atyjának s
emettől egészen különálló személynek magyarázza. Itt már Kworés
leánya, Kaltés, szükségkép az Egatya, Numi-Tarém t e s t v é r é v é
változik, mi azonban ellenmondásba ütközik az erről szóló közlés
ben is (II : 98), mert ugyanez a közlés Kaltéé-t Tapél-ajka =
Polém-tqrém nőtestvérének is mondja, ki pedig, mint fentebb lát
tuk, a köztudat szerint nem öcsese, hanem fia Numi-Tar ém-nok.
Másirányú fejlődése az eredeti mythosnak, mely abból indul ki,
hogy Kaltés-asszony Numi-Tqrém legkisebb fiának, a Világügyelő
férfinek «nevelő a n y j a » , melyhez t. i. igen közel áll az a módo
sulás, hogy Kaltés a Világügyelő férfinek a n y j a s következéskép
az Égatyának n e j e . Ezt a fölfogást találjuk a teremtés szent regéjé
ben (I : 32.) és GroNDATTi-nál, ki szerint KajiTticb TopyMfc csak
mellékneve Numi-Tqrém nejének 'San-Tqrém-nek (26. 1.). Minden
közlést egybevetve akkép fejlik ki előttünk a hitrege alapkópzete,
hogy Sorúi-Kaltés és Sorni-qtér e g y m á s m e l l e t t é p o l y
p á r o s a l a k o k , m i n t Sorni-'Sis és Sorúi-Kworés, az É g -
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a n y a és E g a t y a , kiknek szerepkörét is mindegyik a maga
nemének megfelelően átveszi. Kaltés csak olyan mythikus alak,
mint a hét tq,rém-ü, csakhogy nőben; ő ezeknek testvére, az Eg
atya egyetlen emlegetett l e á n y a . Hogy tényleg így s nem az
Egatya nejének, vagyis Sorúi-'Sis-sel azonos személynek ismerhette
a hitrege eredeti alakjában, mutatja, hogy a hitrege különösen ki
emeli, hogy az «Asszony-fia fiúcska» (Ékwá-pi piris), a későbbi
Világügyelő férfi, Numi-Tcfrém nejének gyermeke, de nem Kaltéúgyermeke, bár ez utóbbi neveli, mint «nénje, nénikéje». Az is
jelentős körülmény e pontra nézve, hogy Kal'és-nek a földön szent
helye és bálványa van, mi pedig a földre igézett tcfrém-íi&k tiszte
letének módja, míg az Egatya, mint fentebb láttuk, «őszfejű pár»
(sul puykpd kitt) alakjában nejével együtt él az égben, emezt kü
lön hivatással a földre nem küldötte, magától el nem választotta;
ellenben igen természetes, hogy ép úgy mint fiait,leküldötté leányát
is a hozzá illő különös hivatással az emberiség szolgálatára. Ep
ily kevéssé tekinthető a hitrege eredeti tartalmának az a felfogás,
mely Kaltés-ben az Egatya testvérét véli, bár e mellett tanúskodik
látszólag az akw jelzés, ha t. i. ezt legszorosabb jelentésköre («az
anya idősb nőtestvérei)) értelmében veszszük. Igazoltuk ugyanis
fentebb, hogy az Egatya mellett a hitrege kifejthető eredeti alakjá
ban nem ismer egynemzedékű testvéralakokat, másrészt a köz
beszédben akw nemcsak épen a «nagynénét» jelenti, hanem általá
ban «nénikét, anyókát, idősebb nőt».
Kaltés-Ojsszcrny s z e n t h e l y e az éjszaki Szoszva alvidéki
«Kis-Szószva» (Mán-Ta'it) nevű nagyobb mellékfolyójának forrás
vidékén, nem messze az Ob mellett fekvő IIIepKaJibCKoe egyházas
falutól, Jelpiy-paul-ba.n van, melyet oroszul az Ő neve után KajiTBICMHCKÍH (vagy: KojiTbicbaucKia)ropTbinéven ismernek. Bálványá
nak utánzatai, úgy látszik, másutt is találhatók; mert a Szoszva
vidékén úgy értesültem, hogy a felső-szószvai Xal-paul-b&n is van
Kaltés-bálvánj. Az egyik «anyóka-ének» (IV : 217.) szerint a 'Sinsér-ja forrásvidékén egy «rénbika- nyelv keskenységű láp», czirbolya- és vörösfenyves szomszédságában, «vasijj terjedelmű nyír
erdővel borított földfoktól körülvéve» állna az «anyóka» (akw =
Kaltés) laka; de az említett folyó földrajzi fekvéséről semmi érte
sülésem nincs. Ep ily homályos előttem a másik «anyóka- ének»
hely-meghatározása, mely szerint az «anyóka* a Ma'tssir-ja
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(Mézszerű folyó») partján levő «héjas czirbolyamogyoró-szem nagy
ságú házában» lakik. A szent rege szerint Tari-peé-nimal'á-sqw, a
későbbi Yilágügyelő férfi, nénje-asszonyának (akwá ekwá I : 7.)
laka az Ob partján egy meredek hegyfal ormán (Ás vatat nultán
puykét (I : 6.) van, hol három nyárfa áll. Midőn az ifjú hős arra
vetődve egy nyárfa levelét nyilával átlőtte, előtermett az asszony s
azért pirongatta, hogy a ((fekvésre való subabőrét» lőtte át.
Kétféle alakban mutatják elénk Kaltés istenasszony k ü l s ő
m e g j e l e n é s é t a hitregék: az egyikben ifjú, viruló szépségű
hősnő, a másikban öreg anyóka. A «Kaltés-leánj nászregéjében»
mint menyasszony «eleven nyuszt-, eleven hód-hajfonatos nő»
(liliy no/s, lilip vj sdipa né II : 300), «egyik hajfonatán eleven
nyuszt hág föl, másik hajfonatán eleven hód száll alá» (II : 301.).
A vízözön-ének szerint midőn «Arany-Kaltés hajfonatát szétereszti,
egytorkolatú hét Ob-folyam folyamlik, egytorkolatú hét tenger
merül föl; az ő hajfonatából bontakozik ki a nap s onnan merül
föl a holdvilág)) (I : 39, 65.). A PATKANOV irtisi-osztják népköltési
gyűjteményében közölt Pairayja-hjmims szintén kiemeli ez isten
ség, vagyis a Világügyelő férfi testvérének 40 ölnyi hosszú hajfonatát (neda-jon tet sevep nai, jiankem II : 184.), melylyel emez
öccsét egyszer egy 40 öl mélységű veremből szabadította ki. —
Más képpel jelentkezik Kaltés az «anyóka-énekekben*, hol a ((meg
telt ház belsejéből poczakos törzsökét vízi hód, erdei hód [vonulása
módjára] vonszolja» (IV : 221—2) s «arczának sok piszokját sok
számmal csókolgatják a falu asszonyai(IV: 223). GONDATTI értesülése
szerint is (27. 1.) «öreg asszony képét viseli, ki czobolybőrökből
készült köpenyben jár és selyem kendővel takarja fej ét». A fent
idézett nyelvi adatok szintén az öreg nő képére utalnak s bizonyára
ily ábrázatú bálványa is.
T ö r t é n e t i h i t r e g é i t a következőkben foglalhatjuk össze:
1.2£<xZtés'az«Asszony-fia f i ú c s k á n a k » n e v e l ő a n y j a
l e s z . Numi-Tqrém — így beszéli a felsőszoszvai rege (II : 98—
99) — haragra gerjedvén neje hűtlenségén, ezt háromszor háza
padlójához vágta, aztán azon a nyilason, a melyen lefelé szokott
nézni, ledobja a földre. Kaltés-asszony égi lakából egyszer csak
lefelé hallgatózik, hát hallja, hogy valami gyermek sírdogál. Neki
is van «lefelé néző nyilasa» (jolaX susné as), a mint ezen alátekint,
látja, hogy Numi-Tq,rém neje az Ob partjára esett s a jobboldali
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hónalján két bordája kitört. Aranyos kezű-lábú gyermekét, az Egatya legifjabb gyermekét, megszülte az asszony estében, de maga
tehetetlen s a gyermek ápolás híján sírdogál. Megérti a helyzetet
a jólelkű Kaltéé s annyira megesik a szive a szegény gyermeken,
hogy miatta leszáll az égből s itt a földön fölneveli. Ez a nevelt
fia az Ékwd'pV pirié, az «Asszony (t. i. Kaltéé-Rsszony) fiának» ne
vezett fiúcska, kit, mivel gyámanya, illetve nénije (akwa ekiva)
három kárászhallal táplált s nevelt föl, egy lozvai közlés szerint
a három kárászhallal nevelt férfiúnak)) (yürém tür-%ul janmeltém
yum, Ékwa-pi piris) is neveznek. Ez a gyermek lett idővel a
Világügyelő Arany-fej edelem.
GONDATTI (27. 1.) a következő változatban hallotta az itt tár
gyalt regét: Az Egatya neje 'Sáií-Tqrém, vagy más nevén Kaltéétqrém, miután férjét már hat fiával megajándékozta, szerelmi vi
szonyt kezdett az égi szolgák egyikével. Megharagudott ezért NumiTq,rém s ledobta az asszonyt az égből, ki estében szülte meg később
világügyelő tisztségre jutott gyermekét. A KajiTHCbíracKia ropTH
falu közelében ért le a földre, miért itt is telepedett meg 8 nevelte
gyermekét, ki később az Ob vidékre költözött Trojiczkoje egyházas
falu környékére. Büntetésül hűtlenségeért megtiltotta nejének az
Egatya, hogy visszatérjen az égbe, de nem akarván őt végleg el
hagyni, arra határozta el magát, hogy maga látogat el hozzá koron
ként földi száműzetésének helyére.
II. Kaltéé h ő s i k a l a n d j a i a z A r á n y-f e j e d e 1 e mm e 1. A tűzözön-ének elbeszélésében (II : 38.) Arany-Kaltéé és
Arany-Fejedelem, mint testvérek, Ar&ny-Kworés és Arany- 'Sis szü
leik mennyei lakában élik ifjúkoruk boldogságát. Kaltéé gyönyö
rűségére «a ház mögött álló aranyos levelű, aranyos ágú nyírfára
aranyos szárnyú, aranyos farkú hét kakukmadár száll. Hét éjen át,
hét napon át énekelnek; éjjeli vigalmuk el nem múlik; mintha
tiszta ezüsttel, mintha aranyos ezüsttel ömledeznékw szájuk ékes
szava. Asszonyuknak «széles e világon élő Ínséges bocs-korú, ínsé
ges subájú emberkéi ennek az éneknek hatalmánál fogva élnek»
(I : 39—40.). A mint így élnek, egyszer csak meghalnak a nagyon
elaggott szülők. A fiú atyját, a leány anyját temeti. Kaltéé hét
kakukja közül egynek fölszakította a hasát s abba zárta anyja tete
mét (I : 41.). Nincs ezután a gyermekeknek maradása az ősi ház
ban ; «úrasszonyok lakta, urak lakta vidékeket» látogatni hajtja őket
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vágyuk. Táltosparipát kell e végbőrelőszerezniök s ennek Kaltés
okossága találja meg a módját, ki t. i. azt tanácsolja öccsének,
hogy ássa föl szüleik istállójának omladékát s ott majd ráakad a
keresett lóra. Midőn a fiú a kiásott s földdel borított csikótetemet
nénje elé viszi, Kaltés ezt olykóp hozza új életre, hogy egyik olda
lán tóvizzel, másik oldalán Obvizzel mossa le róla a rátapadt
szennyet (I : 42—43.). E lóra ülnek föl most mindketten, mely
két ég közé emelkedve egy pillanat alatt távoli égtájra röpül el
gazdáival. További útjaiban és vállalataiban is többször nyer az
Arany-Fejedelem Kaltés nénjétől bölcs tanácsot és útbaigazítást.
Midőn amaz kétségbeesik a tűzözön pusztításainak láttára, Kaltés
figyelmezteti, hogy egy hétrétű nyárfa-hajóban mégis megmene
kült egy emberpár (I : 47, 67.). Kalandozásaik közben olyan vár
hoz jutnak, mely föl van ugyan szerelve mindennel, de emberi
lélek nincs benne. Kaltés itt arra inti öccsét, hogy el ne árulja őt
az esetleg jelentkező házigazdáknak. Ez utóbbiak csakugyan elő
jönnek rozomák, farkas és medve képében, az Arany-Fejedelem
mulatságba bocsátkozik velük, s e közben megfeledkezve az inte
lemről, künn várakozó nénjére hívja föl a vitézek figyelmét. Most
ezek behívják Kaltéé-t a lakomához, de baj fejlődik a dologból;
mert az Arany-Fejedelem ott hagyva lovát, nénjét, egymaga indul
világgá, Kaltés pedig megtámadott becsületének védelmére küz
delembe kénytelen bocsátkozni vendéglátóival. «A hosszú farkú
hősök mind az utolsóig elpusztultak)), várukba pedig maga Kaltés
telepedik ( 1 : 64). Itt találja őt hosszú idők múltán visszatérő öcscse,
kivel a viszontlátás után újból visszatér a szülék mennyei lakába.
Kaltés megtalálja itt kakukjait s felszakítván egyiknek belsejét,
«Arany-'$is anyja ím ott fölül» (I : 65.). Arany-Fejedelem is föl
támasztja halottaiból Arany-iCwores atyát s a szülők most nagy
vigalom után gyermekeiket két arany bölcsőbe fektették s hét
rojtos ezüstlánczon bocsátják alá mai lakó helyükre, a földre
(I : 67.).
Mint fentebb jeleztük, a szent rege is megemlékezik a későbbi
Világügyelő férfinek egy nénijéről (akwa ékwá I : 7.). Ez szintén
segítségére van az ifjú hősnek vállalkozásaiban; így mindjárt útja
elején, midőn tudtára adva, hogy a neki szánt nőt elrabolták, két
élű kést, vasból való ölyvbőrt, nyúlbőrt, egérbőrt és csukabőrt
bocsát rendelkezésére, mely varázsszerszámoknak később az ifjú
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kitűnő hasznát látja. Ugyanekkor czélszerü tanításokkal is ellátja
s megengedi, hogy szükség esetén őt «idézze», csupán azt kötve
ki, hogy ne «erősen idézze», hanem ((lassacskán emlegesse». Kerül
is erre alkalom, midőn a hős a folytonos esapkodással egymásba
csavarodó harmincz nyárfa egyikén állánál fogva megakad s mint
nénje előre megmondotta, «alá nem juthat, fölfelé nem jutható.
Idézi most nénjét, de nagyon. Hirtelen dörgéssel, három szárnyas
ló hátán jelenik ez meg a baj színhelyén s legelőbb is azt veti idé
zője szemére, hogy miért idézte oly rögtönösen. «Mi lelt öcsém
(apikicé)?» — szól — «Éppen thea mellett ültem s [a rögtönös
idézéstől] a theacsészék ízré-porrá törtek össze!» Körmei közé
fogta eztán a harmincz nyárfát s miután kettétörte, így szólott:
«Az ember korabeli, az ember idejebeli világ fog beállani; micsoda
ember lesz majd képes rajtatok keresztülhatolni?!)) A mily hir
telen érkezett, oly hirtelen tűnt el ezután (I : 15—16.). — Bár a
rege vége (I : 32.) a Világügyelő férfi anyját, Numi-Tq,rém nejét
mondja Kaltés-nek s e szerint az itt említett «nénét» nem tarthatja
az utóbbival azonos személynek, mégis hihető, hogy az itt közölt
regerészlet az előbbiek sorozatához, vagyis a Kaltés-regékhez tartozó.
III. A Ka It és-l e á n y n á s z r e g é j e (Kaltés-ayi viné
möjt) BEGULY hagyatékában egészen különálló, kerekded elbeszé
lés (II : 294—310.), melynek rövid tartalma a következő: Az ifjú
«fejedelemhősnek» (átér) «nőjáró nős vidéket» keresni támad le
győzhetetlen vágya. Anyja nem tud számára tanácsot. Egyszer
azonban, midőn vizes vedreivel a forráshoz érkezik, a víz fölfreccsen
feléje. Álmélkodva áll az asszony, mire a forrás megszólal: «Te
ugyan én belém mit nézel? Nézz az Übon fölfelé, nézz az Obon
lefelé!» A mint körülnéz, deres orrú holló jön feléje, fejedelmi
ifjúvá változik, kiveszi fejszéjét, szárcsontjából egy darabot levág,
a kövön négyszögletesre faragja, tegzóből tollas nyílnyelet vesz elő,
a csontot nyílként beleteszi, ijjára helyezi, a kőbe lövi, a csontnyíl
fennakad. Midőn tovább megy, így szól az asszonynak: «Fiadnak
ezt az izenetet vidd, ha az én istenkei hét, ördögi hót fogásomból
telik (pwpV sat, kul' sat pisém-ke joyti), hadd jöjjön az én utam
hosszában nőjáró nős vidéket keresni; ha az én istenkei hét, ör
dögi hét fogásomból nem telik, ne jöjjön !» — Nem szívesen, de
utóbb megmondta mégis az anya a hallott üzenetet fiának. Ez ki
ment s a hollóból átváltozott ifjú dolgait ismétli. Miután az ő láb-
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csontjából faragott nyíl is megakadt a kőben, vezető társát követi
útjában. A mint mennek, társának az egyik lába hótalpastul le
szakad s úgy elmarad. Neki is leszakad az egyik lába hótalpastul
s elmarad. Majd ily módon szakadnak le egymás után s maradnak
e\ a két ifjúnak külön-külön az egyik kezük, a másik lábuk, a má
sik kezük, derekuk, végül csak fejük koponyája gurul. A koponyák
legördülnek egy kovácsműhelybe, a kovács kohóba veti, megtüze
síti, vasfogóval vasüllőre helyezi, kalapácscsal üti. A koponyák
kisikamlanak, az ajtón kigördülnek, a derekhez érkeznek, ez hozzá
kapcsolódik, az egyik kézhez és lábhoz, majd a másik kézhez és
lábhoz érkeznek, mind összekapcsolódik, épekké válnak. Erre egy
nagy ház jelentkezik, a KaUéé-ék háza. A mint belépnek, vízbe
sülyednek, a ház egész nagyságában szél hullámozta vízhabbal
egyre forog. A nép hálóvarsával, keczével, gyalommal, halászósövénynyel halászik, tokhalat, nyelmalazaczot fognak. A vendég
rekeszben egy öreg asszony s egy öreg ember, a leány szülei ülnek.
Az öreg asszony haja megőszülve olyan mint a nyúlbőr, feje fekete
sas-fészekkel van megrakva. Az öreg ember haja sárga, feje turujsas-fészekkel van megrakva. Egy nő, a menyük, állatbőröket varro
gat, férje, az öreg pár fia, fekszik. Megböki a varró asszony késével
férjét, hogy ébredjen s készítsen a vendégeknek ennivalót. Ez fel
öltözik, fölrakja hótalpait, előszedi ijját, nyilát s aztán két felé
vonja anyjának, az öreg asszonynak száját, abba belemegy s hó
talpastul eltűnik benne. Hosszú, vagy rövid idő múlva egyszer
csak az öreg ember ásít, a szája tágra nyilik, a vadászó fiú hótalpa
onnan tűnik elő, majd kiugrik s egy hároméves jávort elevenen
összekötözve, egy lapátnyélre akasztva hoz elő. Levágják a jávort,
megfőzik s a vendégek elé adják. Az ifjú vár. A házi gazda szól:
«Te mit vársz még? Ha tányér végibe, csésze végibe való társat
(t. i. feleséget) akarsz, eredj ki, hívd be!» Kimegy, senkit sem lát.
A mint belép, haját fölfelé húzzák. Fölpillant: eleven nyuszt-,
eleven hód-hajfonatos nő ül itten; egyik hajfonatán eleven nyuszt
hág föl, másik hajfonatán eleven hód száll alá. Ez volt a Kaltésleány: fél kezénél megfogta, egy tányérhoz telepedtek. Néhány
napig vendégeskedtek, aztán ipja hozománynyal szerelte föl s az
ifjú pár elutazott. — További folytatásában azt beszéli el a rege,
hogy a Városi-fej edelem-öreg fiának (Üsiy-qtér ajka pl') szintén
vágya kerekedett a nőjáró nős vidékre s nagyon unszolta társát,
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hogy vigye el őt is oda, honnan ő nejét szerezte. Ez hiába intette
a nagy veszedelmekre, a fejedelemfi nem tágitott. Sok ügygyelbajjal csakugyan eljutottak az előbb leírt csodás házba; de a nő,
a melyhez a fejedelemfi jutott, «foga, körme veszett boszorkánynő»
(puyka, kwonsa yqlém por-ne II : 307.) volt, melyet elvitt ugyan
házába, hanem köszönet nem volt benne. A két vőhöz eljött az
ipjuk látogatóba. Távozta után pár nappal keresi a Kaltés-íéi]
sógorát, hát a Városi-fejedelem-öreg városa egészen föl van
emésztve a tűztől, csupán az üszkös fadarabok láthatók. Hírt visz
a dologról ipjának, mire emez a következőkép válaszol: «Egykor
ha az ember korabeli világ fog támadni, az embernek fia istenkei
hét, ördögi hét fogásomat keresve ne erőlködjék! További élet
fényes napjait megélni ő (t. i. a fejedelemfi) nem akarta» (II: 310.).
IV. Kait és- a s s z o n y l á t o g a t á s a f i a i n á l . PÁPAI
KÁROLY följegyzése szerint az obi osztjákok három fiát ismerik
Kattas-ime-nek, ezek: Ju/sem-%u, Jem-vas-ige (= medve) és Urt
( = Átér, Világügyelő férfi). Kaltés-mszony három fiáról tudnak a
medveünnepi színjátékok során előadott «Kaltés-», vagy «anyóka
énekek)) (Kaltéé-ekivá érV, akw-érV IV : 222, 210.) is, mely énekek
az «anyókának* fiainál tett látogatását tárgyalják. Kikél e végből
«héjas czirbolyamogyoró-szem nagyságú házából» s tutajt szer
keszt. Az egyik változat szerint harmincz gerendából van ez össze
róva (IV : 211.), a másik szerint pedig olykóp készült, hogy az
«anyóka», «ha levelet talál, egy helyre helyezi; ha füvet talál, egy
helyre helyezi: récze nagyságú, lúd nagyságú tutaját így készíti»
(IV : 217.). A «réczebél, lúdbél módjára kacskaringó)) 'Sinsér-ja
folyó hosszában halad aláfelé az anyóka, míg egy folyóvonal végén
falu látszik. «Feketerécze vízi röptével röpül oda» a tutaj, mert e
hely az idősb ifjú lakóföldje. Messziről fölismerszik a «neves úr
lakóháza*), melynek mögében «ezüst bojtú bojtos nyírfa termett*)
(IV : 212.). Az idősb meny «atyja házából kelengyekép hozott,
színe-fénye érintetlen szép selyemöltőjét ölti vállára, ezüst bojtú
bojtos kendőjét teszi a fejére»> és sok néptől kisérve «vékony inas
keze száránál fogva, csikóló szép vezetése módjára vezeti föl az
anyókát» (IV : 213.). «Teli falu sok nőcskéje arczának sok piszok
ját sok számmal csókolja» (IV : 223.). Midőn a házba jutnak,
(•leánynak gyönyörűséges, fiúnak gyönyörűséges üdvözlettel)) lép
nagy fia elébe. «Mindenféle nyusztfészekbe, hódfészekbe ültetik;
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mindenféle sörös étellel, mézes étellel» vendéglik (IV : 213, 224.).
«Egy fogyó holdbeli, telő holdbeli kerek héten át nézi az anyóka
a csikózsirral bőséges tál csikózsir-bőségét» (IV : 213, 218.), míg
végre középső fiát látni kerekedik vágya. Most «színefénye érintet
len jó posztóval öltöztetik föl, színefénye hímzett selyemkendőt
raknak a fejére», «madárköltöző déltáj széléről szerzett szőre pré
selt drága ruhát tesznek a vállára; vállra nem férő holmiját a
fejére nyomkodják, a fejére nem férő holmiját a vállára nyomkod
ják)) (IV : 224, 220.). Ezután lekísérik tutajához, «teli falu sok
nőcskéje, sok fia nyüzsög vele», «poczakos törzsökét vízi hód, erdei
hód [vonulása módjára] vonszolja» (IV : 224, 221.). flLeánykorbeli
hosszú korra, fiúidőbeli hosszú időre szóló üdvözletet hagy az
anyóka hátra» (IV : 216.). Eljut a középső, majd innen az ifjabb
fiához, kik szintén a leírt vendégszeretettel fogadják. Miután így
látogatásait befejezte, visszatér az anyóka a maga lakóhelyére.
Történeti mythosra való utalást látszik magába foglalni a
Világügyelő férfi jugrai hymnusának az a helye is, melyben Kaltésről, mint ezen istenség nénjéről (akivá) van szó, ki az ő aranyos
süvegét és rojtos nyergét készítette s ki itt sőt pupV larpi naj «hét
istenkét szerző (?) asszony» dísz jelzővel van említve. E jelzőhöz
a közlő megjegyzi, hogy: Kaltés-ékwá sőt pupV sőtés, töná sőt pwpi
larpi nőjV láwawé «Kaltés-asazony hét istenkét teremtett igézetével;
ezért nevezik sat pupi larpi asszonynak*) s nyelvi magyarázatkép
a homályos larpi szóhoz még a következőt csatolja: Tq,rém sati
(3aTBopiiTT)), Kaltés-ekivá larpi, larpiti, sat pupi' larpités «Tarémról azt mondjuk, hogy sati ,teremt' (t. i. igézetével); Kaltés-x'ól,
hogy larpi, vagy larpiti, hét istenkét szerzett (?)». Minthogy azon
ban e szóban forgó epitheton változata a Világügyelő férfinek más
helyről közölt hymnusában sőt-tarém jisi-náj (— «hét istent-[szült] asszonyw) alakkal ez istenség anyjára vonatkozik (II : 315—6.), ki
ugyané hymnusban még mint a föld előbuktatója is szerepel (II :
311), igen lehetséges, hogy a Kaltés-re alkalmazott itt idézett jelző
csak átvitele az égi anya dísznevezetének az ő leányára, mit jól
megérthetünk, ha számba veszszük, hogy Kaltéé örökölte anyja
egész kultuszát és hatáskörét is.
H i v a t á s a ugyanis a szülés gondozása s az emberi sors
(gazdagság vagy szegénység) s életkor megállapítása minden egyes
személyre vonatkozólag (GONDATTI 27. L). «A más állapotban levő
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nó» — mondja egy néprajzi közlés (IV : 405.) — «Kaltés-asszonyhoz
imádkozik, hogy egészségesen tartsa meg s valami büntetéssel járó
vétségbe ne essék (mat nakné-sipné ul voss páti) gyermeke meg
szülésének idején. Az áldozó áldozatkép rénszarvasból ezüstöt
,kötf (qln néji t. i. ajánláskép kendőbe) s kendőt ,helyez' (tq,r pini
t. i. az istennő bálványához))). Az ember számára istenileg kisza
bott életidő vége a Kaltés laum sőrém «a Kaltés rendelte halál»;
erről beszél a szigvatorkolati istenke, midőn betegét meggyógyít
ván avval a hírrel bíztatja, hogy «Kaltés rendelte halála elérkeztéig többé nem fog betegségbe esni» (Kaltés laum sormén joytnénémos vassV aumné at pate'in II : 261.). Hogy fontos ügykörét Kaltés
kellőleg elláthassa, az Egatya rendeletéből író deákok állanak ren
delkezésére, kik mindent följegyeznek, a mit az istennő szól. Mind
ezek alapján érthető az a nagyfokú tisztelet is, melylyel hívei, kü
lönösen a nők, előtte hódolnak s szent helyét a legtávolabbi vidé
kekről is fölkeresik (GONDATTI 27. 1.). A hol a keresztény tanítás
nagyobb hódítást tett, pl. a Lozva középvidókén, Kaltés-t Sz.
Máriával azonosítják, mivel egybehangzó, hogy ugyanitt Kaltés
nevelt fiát, az ékwá-pl' piris-t a gyermek Krisztussal vélik azonos
személynek.
Az irtisi osztjákok hitregéje szerint Pairá/tá ( = Világügyelö
férfi) nőtestvérének az a hivatása, hogy a költöző, különösen lúdféle madarakat délvidéki tájukra el- és onnan visszakísérje, a mint
erről a Pairáytá-hymrms is megemlékszik (PATKANOV I : 102, II :
185—6.). Kapcsolatban van e felfogás a «Lúdfejedelem» (lünt-atér)
mythosával, melylyel alább a Világügyelő férfi hitregóinek tárgya
lásánál foglalkozunk bővebben.
Kaltés mythikus lényének alapképzetére érdekes világot vet
e névnek alkalmazása a regghajnali medveköltő-ének következő
verseiben:
Uj at étén tauláné jui-palt

«Allatot» ( = medvét) megillető
öt éjjeled eltelte után
Xoli-Séri sáriikén yq,tlané-müs
amint Reghajnal anyácskád ki
világosodik,
Xoli-Kaltés sánikén yq,tláné-müs
amint Reg-Kaltés anyácskád ki
világosodik,
jani' tq>rém ta'ilél voss mastawén, nagy isten ruhájával ruháztas
sál föl,
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jani' pupi' ta'ilél voss mastawén i
%qltal qlné tür-tép sunin pürin
sáninné voss jojtyati !
yqltal qlné As-tép sunin pürin
asénné voss joytyati 1
'"(111:192—3.).
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nagy bálvány ruhájával ruház
tassál föl
ki nem fogyó tavi eledelből álló
dús áldozatlakomád
hadd jusson anyádnak (t. i. Kalíes'-nek)!
ki nem fogyó obi eledelből álló
dús áldozatlakomád
hadd jusson atyádnak(t. i. NumiTfrem-nak)!

Kiviláglik t. i. innen, hogy Kaltés — seri «hajnal», vagyis
hogy ez istennő ép úgy személyesítője a «hajnal o-nak, mint NumiTqrém &z égnek és Joli-Tqrém a földnek. Ugyané medveköltő
éneknek más helyein is szó van a «regghajnal-hajfonatos (== suga
ras) fejedelmi asszony anyácskáról)), ki e szerint nyilván nem más
mint Kaltés. így midőn a medvét ekkép költögetik : «Vastag gyö
kerű gyökeres álmot hosszú, vagy rövid ideig fogsz-e még aludni
(feküdni)?! Regghajnal-hajfonatos (— sugaras) fejedelmi asszony
anyácskádnak fölkeltét hogyan nem látod (yoli-séri sa'ipá naj sá
riikén nqny-kwálmá ywmté at va'ilén)?\ (III: 189—190). Szintígy
a következő énekrészletben: «Állatocska, állatocska, ébredj föl,
serkenj föl! A regghajnal-hajfonatos fejedelmi asszony a te anyád
íme a magas fa ágernyőjére jutott, az alacsony fa tetejéig emel
kedett)) (yoli-séri sa'ipá náj-sánin kars jiiv lapin ti pats, talkwé jiw
talyén ti lapés) = «a fák tetejét besugározza a kelő nap» (III :
188.). Folytatása e verseknek: «Állat, ébredj föl! Állat, serkenj
föl! Azelőtt [életed] hátrahagyott részében, magadformájú égbe
tetszett szent állat, magadformájú álomtalanul élő jó állat, egyik
fél ,hajfonatod' ( = szemed) TqréniYa, (== az égre föl) ,fonódott'
( = tekintett), másik fél ,hajfonatod' Kaltésra. ( = a kelő napra,
oldalt) ,fonódott' (akw( pöl sayén Tqrémné saiyatés, akw pál sayén
Költésén saiyatés): most pedig vastag gyökerű gyökeres álmot,
hét ,állat-álomnyi£ hosszú álmot hosszú, vagy rövid ideig fogsz-e
még aludni?!» (III : 188—9.). Ezek után érthetjük meg jól a tűzözön-ének ama szavait, melyekkel Aiany-Kaltés-TŐ\ azt mondja,
hogy midőn «kikél a házból s hajfonatát szétereszti . . . az o hajfonatából bontakozik ki a nap, az ő hajfonatából merül föl a hold
világ)) (taw saydnél yqtél pokapi, taw sayanél et-pos yulili I : 39.).
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A mit t. i. az ének itt mond, nem más a fentebbiek szerint, mint
hogy a hajnal pírjából kél elő a nap.
A mi magának a Kaltés szónak eredetét illeti, talán nem
csalódunk, ha ezt ugyanott keressük, a hol a kivorés, pupi és kul'
mythikus szavakét találtuk, vagyis a permi nyelvek terén. Alapot
ad e föltevésre a votják (Glaz.) Kildis-in = Sar. Kilóin, Mai. Kilóin,
Kaz. Kelcin mythikus név, mely az imádságok elején, az istennevek
elősorolásában szokott előfordulni (így: ósta Inmará, Kildisiná !
vagy ósta Inmará, Kildisiná, badgim Midorá, Vorsudá!) s vilá
gosan taglalható kildis in=«teremtő (vagy: termékenyítő) ég (vagy:
isten)» szavakból álló összetételnek. Maga a kildis is használatos
az Inmar istennév jelzője gyanánt, így: $ec siéim pudo kildis-vordis Inmará/ «hétféle jó lábas jószágot teremtő-fölnevelő istenem!»
,gec siéim ju-puy kildiú-vordis Inmará !' «jó hétféle gabonafőt teremtő-fölnevelő istenem!» ,osto Inmará, kildit'á-vordisá' «uram
istenem, teremtőm-fölnevelőm!» (1. Votj. Szót.) s nyilván ilyen
bővebb kifejezésből alakult az efféle drü-kelcin = ju-kildis in «a
gabona őrszellemew (— «gabonát előhozó v. teremtő istenség»),
Mu-kildisin Mu-kilcin «a föld istensége» (= «a földet előhozó
istenség*)). Az utóbbi mellett ez a teljesebb jelzés is igazolható :
Mu-kücin-mumi (== muéem-mumi) «földanya», mely arra vall, hogy
ez esetben a kilcin női istenség. Igen tanulságos ugyané szem
pontból a GAVEiLov-tól följegyzett következő szólás: Kildisinéurás-dorá vetlini = «Kildisin útjára menniw, mit akkor alkalmaz
nak, midőn az újszülött gyermek anyjához a szomszédok süteményt
és lepényeket visznek kedveskedésül. Kitetszik t. i. ebből, hogy
Kildisin a s z ü l é s é s t e r m é k e n y s é g i s t e n s é g e , tehát
ugyanoly hivatású, mint
Kaltés-a.eezony.
Még egy idevágó permi-zürjén adatot is találunk WIEDEMANN
szótárában, ezt t. i. kildas-pas «geb urtsfleckw (pas «fleck») mely
nek előrésze mint a közönséges zűrjén -as nomen verbale képző
vel alkotott szó érthető a votják Mid- ((teremtődni, létrejönni, ke
letkezni; teremteni, létrehozni, rendelni)) ige mellett. Mindezek
alapján tekintetbe véve a zűrjén pizan «asztal» és ennek átvétele
a vogul pásén, KV. pásén «asztal» szók első szótagbeli magán
hangzójának (nyilván a régi zűrjén ejtésen alapuló) viszonyát, bíz
vást vélhetjük, hogy a Kaltes-tqrém (vagy: Káltés-t.) csak a Kildis-in átvétele, illetőleg az utótagban fordítása, természetesen nem

A VOGUL NÉP ŐSI HITVILÁGA.

159

közvetlenül a votjákból gondolva az átvételt, hanem a permiség
ből abban a korban, midőn az ősi pogány hitvilág eszméi és val
lási gyakorlata itt is éltek. Az AHLQViST-féle Kaldas-anki adat
előrészéhez, melylyel a vég-mássalhangzó írása tekintetében PÁPAI
KÁROLT Kattas-ime adata is egyezik, jobban illik a zűrjén kildas
képzés, mert a kildis megfelelése gyanánt az osztjákban is -s
(nem -s) véghang volna elvárható. A Kaltés kimutatott «hajnal »féle mythikai értelme megegyezik avval, hogy Kildisin a votjákban
Inmar ( = «óg; isten») és Kwaz (= ((időjárás; levegő») társaságá
ban szerepel, tehát nyilván szintén valamely látható égi jelenség
személyesítése lehetett, midőn képzete még élénkebb volt a nép
hitben.
Van még egy körülmény, mely arra utal, hogy a Kaltésmythos és -tisztelet eredeti területét a permi népek közt keressük
s ez az, hogy a régiektől emlegetett «Arany-asszony» (3jiaTaa 6a6a)
nevű bálvány leírása több tekintetben megegyezik a Kaltés hit
regéivel. Ily egyező vonások: 1. Hogy amaz vén asszonyt («Aurea
anus seu vetula») ábrázol, ki ölében egy gyermeket tart, melyet az
«Asszony-fia fiúcskávalw azonosíthatunk, míg az asszony mellett
levő másik gyermek, ki a régi források szerint az «asszonynak
unokája», a Világügyelő férfi fia lehet (1. erre nézve alább). —
2. Hogy arany jelzője van, noha GUAGNINO határozottan meg
mondja, hogy «antiquissimum Idolum de lapide esecisum*. Ezt az
ellentétet t. i. csak úgy érthetjük meg, ha a Sorúi-Kaltés nevezetet
veszszük figyelembe, melynél jól tudjuk, hogy ép úgy mint a többi
«arany» jelzőjű istenneveknél e szó csak epitheton ornans, az
istenségnek való kedveskedés, de semmiképen sem jelenti azt, hogy
az illető bálvány aranyból készült. Ezek szerint a «3jiaTaH 6a6a»
nyilván a Sorni-Kaltés (illetve permi eredetijének) fordítása ép
úgy mint a régi források «3eMHOíí Hoaci>», nCingulus mundi =
«Ural» nevezete a vogul ma-éntép ( = «föld öve» = «Ural») kifeje
zésé. — 3. Hogy a 3jraTaa 6aöa nemcsak kis területen van tekin
télyes istenségnek elismerve, hanem nagy tiszteletben részesül az
Obvidék összes népeinél, mint ugyancsak GUAGNINO írja: «Hoc
Idolum ab Obdorianis, Iuhricis et Vohulicis alijsque conterminis
gentibus cultulatrias veneratur» (1. fent). Ezt t. i. semmilyen más
női istenségről nem lehet elmondani, sőt már magában véve az,
hogy a régi kútfők valamely nagyhírű női bálványról tudomást
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szerezhettek, csakis Kaltes számbavételével érthető. Ezt a bálványt
már HERBERSTEIN az osztjákok földjére helyezi («ad Obi ostia, in
prouincia Obdora in ulteriori Ripa situm»); de a «Coa>ÍHCKafl
IlepBaa JTfeTOimcLo néven ismeretes krónika az 1396. év alatt
Permi Sz. István püspök, a zűrjének első hittérítője halálának köz
lése kapcsán említi, hogy ő olyan «hitetlen emberek közt élt volt,
kik a bálványokhoz, tűzhez és vízhez imádkoznak és a 3jiaTaji 6aőahoz»> stb. (1. fentebb). Ez az utóbbi bálvány tehát mindenesetre a
permi népnél is nagy tiszteletben állhatott, mit egvbevetve azzal,
hogy a Kaltes szó permi eredetűnek látszik, körülbelül arra a tör
téneti következtetésre jutunk, mit a régi orosz kútfők említenek,
hogy t. i. a permi nép megkeresztelése után az ősi pogányság hívei
a permi földről féltett bálványaikkal együtt a vogulok és osztjákok
közé menekültek s itt nagyban hozzájárultak e népek pogány hit
életének megerősödéséhez s bizonyára egyszersmind némely újabb
mythikus alakulatok fejlődéséhez.
MUNKÁCSI BERNÁT.
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Szláv jövevényszavaink.
(Második közlemény.)

Azok a nyelvemlékek, a melyeknek alapján a történeti fejlő
dés szempontjából fogom vizsgálni a magam elé tűzött kérdést, a
következők:
AJ Óbolgár nyelvemlékek.
a) G l a g o l i t a

nyelvemlékek.

1. Quattuor evangeliorum codex glagoliticus olim Zographensis nunc JPetropolitanus. Edidit V. JAGIC. Berlin, 1879. —
Kövidítése: Zogr.
A Zographos-tetraevangeliont MIHANOVIC osztrák-magyar kon
zul találta 1843-ban az Athos-hegyi bolgár Zographos-kolostorbnn
(YONDEÁK, Alikir. gr. 11.). A kézirat Chonka, az evangélistákból ittott kisebb-nagyobb részek hiányzanak. Egy ilyen nagyobb hiányzó
részt pótolt és illesztett be a kéziratba egy a XII. század végen élt
JOANNES presbyter, a ki a Máté XV. 20—XXIV. 21. közé esö 17
levélnyi szöveget írta. Erről cyrillbetűs írással a 288. b. lapon érte

sülünk, a hol ez áll: MMNL ITTiIlíNLJ HeP6H llPfiRliAltíhH
T S T P . . . . Ez a 17 leveluyi szöveg sok tekintetben középbolííár
szerkesztésű nyomokat visel magán (v. ö. JAGIC. Előszó XI.) s azért
e rész adatait nem tekintem óuolgár nyelvi adatoknak. A többi
részt JAGIC véleménye szerint jelen alakjában Bulgáriában a X.
század vegén vagy a XI. elején másolták. A Zographos-evangélium
hangtani szempontból aránylag a legtisztább óbolgár nyelvemlék,
s ennek alapján foglalta össze s állapította meg JAGIC azokat a
hang- es alaktani sajátságokat, a melyek az óbolgár nyelvemléke
ket jellemzik (v. ö. JAGIC, Studien über das altslovenisch-glagolitische Zographos-Evangelium. Arcb. I. II.). Ebben a bangtanilag
aránylag legtisztább óbolgár nyelvemlekben is vannak azonban
pannóniai es moráviai szókincsbeli nyomok. Ilyen a már följebb
Nyelvtudományi

Közlemények

XXXII.
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emiitett spyti szó (v. ö. Ján. XV. 2 5 : CÍITUTH, ugyanígy a Cod.
Mar., Assem., Sav. kn. helytelenül: cirkCTH : cirwTH helyett,
Ostrom. KÉ3 O\[MA = Münch.-k.: ingen, v. ö. Fris. pam.: zpitnih),
a melyről kimutattuk, hogy moravismus. A mondattan terén is
kimutatható, hogy későbbi, nem CYRILL- és METHOD-korabeli saját
ságok vannak benne. Ilyet kettőt mutatok b e : 1. A CYRILL- ÓS
METHOD-féle óbolg. nyelvben a mozgást jelentő igéknél a czél
accusativusszal ( = supinummal), a tárgy genitivusszal van kife
jezve (v. ö. m. széna-kaszálni mentek), pl. Zogr. Ján. XXI. 3 : HJÍ,&
pKiuk AOKHT"k = Münch.-k.: Elmegec halaznom (v. ö. VONDRÁK,
Altkirch. gr. 217, 320.). Ettől a mondattani szabálytól való elté
rést, da «hogy» czélhatározói mellékmondatot találunk a Zogr.
Ján. IV. 8. versében (O^YÉNHUH KO ÍTO cmikAH í r k a ^ K*k rpa/^k.
JÍ,A BpAiiikHd Koyri/SvT'k, ugyanígy Mar., Ass., Sav., Ostr. = Münch.k.: mert 6 taneituani el mentenec vala hog étket vennenec); 2. Az
óbolg.-ban a birtokviszony kifejezésénél a birtokos genitivusban
áll. Ettől a szabálytól a Zogr. es a többi nyelvemlék is nagyon
gyakran eltér, mert a birtokost dativusba teszi. JAGIC (Zur Ents.
II : 80.) e jelenségben annak a folyamatnak a kezdetét látja, a
mely oda vezetett, hogy a mai bolgárban nincs névragozás, hanem
a bolgár nyelv prsepositiókkal segít magán (na-val). E sajátságot
egy példán azért mutatom be, mert a mi nyelvünkben is a birtok
viszony régtől fogva a -nek raggal is ki szokott fejezve lenni.
E példa a következő : Zogr. Máté XXVI. 28, Márki. 4, Luk. XXIV.
47 : oTknotpiiTíNHÉ rp'kyoM'k (rp-fcjp* helyett) = Münch.-k. mind
a három esetben : bűnbcnec bocanatt'a. A mai bolgár nyelvnek még
egy fontos sajátságát már e legrégibb kódexekben is megtaláljuk,
s ez a mutató névmásnak a szó után való tevése (pl. paK'k 'rk,
pauoT'k = a szolga); ez a jelenség a Zogr.-ban nagyon gyakori,
csakhogy a névmás hol TK, hol ck. Mindezekből már most követ
kezik, hogy a hangtanilag legtisztább óbolgár nyelvemlék sem
őrizte meg úgy a CYRILL- és METHOD-féle nyelvet, a mint a IX.
században beszélték. S e tény magyarázatánál a legfontosabb,
hogy a mai kéziratok mind legalább száz esztendővel fiatalabbak
a IX. századnál, s így egy hosszabb irodalmi nyelvbeli fejlődésnek
az eredményei.
2. Quattuor evangeliorum versionis palseo-slovenicas codex
Marianus glagoliticus. Edidit V. JAGIC. Szt. Pétervár 1883. —
Rövidítése : Mar.
E nyelvemléket az Athos hegyen lévő Boldogságos Szűz
Mária-kolostorban találták. Két levél kivételével a kézirat GRIGOROVIC tulajdonába
került (1844—45-ben), s halála után
Moszkvába a Nyilvános- ós Rumjanczov-íéle múzeumba, a hol
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m a is őrzik. A kézirat csonka, Máté I. 1.—V. 23. közt levő rész
hiányzik, a min JAGIC, a kézirat kiadója úgy segített, hogy e részt
a kiadásnál a középbolgár szerkesztésű, XIII. századi Decanskoji
jevangelije-ből közölte. JAGIC nézete szerint e kéziratot a X. század
végén, vagy valamivel később, szerb-horvát ember írta. Ezt bizo
nyítja, hogy az író néhány esetben az óbolg. ffi helyén szerb-horvát
M-t írt; döntő bizonyíték azonban, hogy a másoló az óbolg. Koyprk
szót, a mely az emlékekben «kakas»-t jelent, következetesen
KOKOTk-ra javította, s ez a «kakas»> szerb-horvát neve. Hozzátehet
jük azonban, hogy kökout a «kakas» a hazai szlovénben is (v. ö.
kakas alatt). E tekintetben a Marianus másolója, a ki az előtte
érthetetlen noyp'k-t kijavította az ő népi KOKOT'k-jára, éppúgy járt
el, mint a középbolgár Dobromir- (Sitzungsb. 140. köt. III. 18.),
Sreékovic- (Starine XXIX. 188.), Prágai evangéliumforditások
másolói (Starine XIX. 232. Márk XIIL 35. alatt), a kik az óbolg.
Koifp'K helyett a Maczedóniában ma is járatos IIATÉAK (ma pentélut
= kakas, JAGIC, Sitzungsb. 140 : III. 18.) szót írták. A KO^p-k-nál
azonban fontosabbnak tartom, hogy az óbolg. C^KOTA helyett e
kódexben következetesen COKOTA (szombat) áll. A eseh-tót, hazai és
osztrák-szlovén, a horvát nyelv egy része (körülbelül Novi-ig, a
sebenicoi VEEANTIUS már szubota-t ír), ma is az olasz sabbato-loől
kölcsönzött sobota-yal nevezi a «szombat»-ot (lásd részletesen a
«Hét ós napjai» alatt). A sobota alaknak ez a geographiai elterje
dése ellene mond annak, hogy jAGic-csal a másoló hazáját a szerbhorv. nyelvterület legdélibb részén keressük. A legdélibb részeken
ismeretlen a sobota alak; ott csak subota járja. A God. Marianus-t
•e hangtani ós szókincsbeli sajátságok miatt némelyek, mint pl. SOBOLEVSKIJ (Drev. cerk. sl. j . 6.), nem is tartják óbolgár, hanem az egy
házi szláv nyelv szerb-horv. szerkesztésű nyelvemlékének. Ha azon
ban e nyelvemléket a horvát-szerb szerkesztésűekkel összevetjük, ha
a nyelvemlék szókincsét, fordítatlanúl hagyott kifejezéseit, szövegét,
grammatikáját tekintjük, akkor a Cod. Mariawus-t a legrégibb óbolgár
nyelvemlékek közé kell sorolnunk s az említett sajátságokat olya
noknak kell felfognunk, a milyenek minden nyelvemlékben van
nak : a másoló helyi hátterű használatának. A kódex nyelvéről be
ható tanulmányt írt orosz nyelven JAGIC, a mely a kiadás végéhez
van csatolva. Végül meg kell említenem, hogy az óbolgár evangé
liumfordítások kéziratai szókészletének összehasonlító tanulmá
nyozása azóta vett nagyobb lendületet, a mióta e kiadás megjelent.
E kiadáshoz ugyanis pontos szótár van csatolva, a mely az össze
hasonlító tanulmányozást végtelenül megkönnyíti.
3. Assemanovo izbornő evangjelje. Na svétlo dao Dr. IVÁN
V Eimu, 1878. A nyelvemléket először EACKI FERENCZ adta
(Assemanov ili Vatikanski evangelistar. U Zagrebu, 1865);
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mivel azonban ez a kiadás glagolita betűkkel és hibásan van sajtó
alá rendezve, én is a CRNCic-félét használtam, a mely latin betűkre
átírva közli a szöveget. — Eövidítése: Assem.
Ezt a nyelvemléket, a mely csonka, ASSEMANI vette Jeruzsá
lemben 1736-ban szláv szerzetestől.- A nyelvemlék Eómában, a
vatikáni könyvtárban van, ennek a könyvtárnak ASSEMANI a könyv
tárosa volt. A nyelvemlék nem nyújtja az evangéliumok teljes szö
vegét, hanem csak egyes lectiókat. ez tehát aprakos-evangélium.
Figyelembe véve, hogy az evangéliumi lectiók sorrendje egyezik
az ó-orosz szerkesztésű Ostromir-féle evangeliariummal, JAGIC azt
tartja, hogy a berendezésre ezektől nem sokban térhetett el a CYRILLés METHOütól Moráviába és Pannóniába vitt evangeliarium (JAGIC,
Zur Ent. I. 18.). CRNCIC nézete szerint a kézirat mai alakját, a mely
másolat, a X. században írták valahol Bulgáriában. E nézet a nyel
ven kívül különösen két érvre épít: 1. A kézirat naptári részében
Szent METHODiusról az van mondva (április6. alatt), hogy KMIIIMAJA
MopAK'kT = vMoraviae superiorisn-nak volt az érseke. Mivel
EOSTISLAV, később SVATOPLUK fejedelemségének sohasem volt a
neve Moravia superior, joggal következtette CRNCIC. hogy a másoló
ismerte a Balkánon a Morava folyót is, s valószínűen ennek
a táján írhatta kéziratát; 2. CRNCIC második bizonyítéka a naptári
részben előforduló szentek ünnepeinek a száma, a mely határozot
tan a X. század mellett tanúskodik. E bizonyítás EACKI ellen volt
írva, a ki a kéziratot a XI. századba helyezte. Ma a tudomány azt
tartja, hogy mivel a naptári részben maczedóniai h e l y i szentek
ünnepei is benn vannak (v. ö. VONDRÁK, Altkirch. gr. 12, SOBOLEVSKIJ, Drev. c. sl. j . 13.), a nyelvemléket a X. században valahol
Maczedóniában, CLEMENS (f 916, ünnepe júl. 27, Assem. 170.),
METHOD tanítványa működése helyén írták. Itt említem meg, hogy
éppúgy, mint a mi Müncheni-kódexünkben van meg legrégibb
naptárunk, a Cod. Assem.-ban is megőrződött a legrégibb szláv
naptár.
4. Psalterium glagolski spomenik manastira Sinai brda.
Izdao Dr. Lavoslav GEITLER. U Zagrebu 1883. (Opera academiae
scientiarum et artium slavorum meridionalium, Tom. III.). — Eö
vidítése : Psalt. sin.
Ez a nyelvemlék csonka, a CXXXVIII—CL. közti zsoltárok
hiányzanak. A nyelvemléket a Sinai hegyén levő Katalin kolostor
ban őrzik. A mi már most a zsoltárok óbolgár fordítását illeti,
nem tudjuk, METHOD (JAG. Zur Entst. I. 46.), vagy pedig CYRILL
fordította-e (v. ö. JAG. Zur Entst. II. 51.). Egy azonban bizonyos,
az t. i., hogy a zsoltárok egy része, a mint azt VALJAVEC kimutatta
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(EAD XCVIII. 4—7.), latinból van fordítva. Ez a körülmény jAGicot
arra a feltevésre bírta, hogy állítsa, hogy a két testvér csak néhány
görögből fordított zsoltárt hozott magával, a többit pedig itt ha
zánkban fordították latinból, a hol számolniok kellett a helyi
viszonyokkal (JAG. Zur Entst. II. 50—52.). A Psalt. sin.-ban tény
leg találunk pannonismusokat, illetve moravismusokat. Ilyen a
már bemutatott réshnota (veritas, óbolg. HCTHNA), a mely más
óbolgár nyelvemlékekben nem fordul elő (Arch. XV. 351. JAG.,
Cod. Mar. 475, megvan a Karp. Ev. és a Mis. Nov.-ban) s a mely
hazai szlovén eredetű szó (v. ö. VONDRÁK, 0 mluvé Jana e. bul. 16.);
ilyenek a Neirk3ecTKA, ocib,Mi,f szavak, a melyek moravismusok, s
ilyenek végül a uivi- igekötő délszláv H3rK helyett (v. ö. GEITLER,
Psalt. sin., bevezetés XVII, éjszaki éa- horvát nyelvjárásokban sem
ismeretlen: Arch. XV. 356, SAFARIK : Ueber den Urspr. 44.), mp'kKOKk (LXXVIII. zsolt. 1; máskor KM. npKki, 302. 1. kiadás; v. ö.
még ugyanitt YPIKÉTK 32, 39, 121, 141.1. és ypkc-fc-rk 133. 1.) sza
vak, a melyek pannóniai vagy morva eredetűek (VONDRÁK, Altk. gr.
7, JAG. Zur Entst. II. 58). Ilyen lehetne még a KÍUHIA is npaYk
helyett (v. ö. Kijevi tör.). Két nyelvből: görög és latinból való for
dítás mellett tanúskodik végül a szombat neve is. E nyelvemlékben
hol sabota (v. ö. Zsolt. XXIII. 1, XXXVI. 1, XCI. 1.), a mely görög,
hol sobota (v. ö. Zsolt. XLVII. 1, LXXX. 1, XCII. 1, XCIII. 1.) áll,
a mely lat.-olasz eredetű (v. ö. A hét és napjai). — A zsol
tárok egy része tehát görögből, más része latinból van fordítva.
A mi már most e zsoltárfordítások kéziratát illeti, az a vélemény,
hogy a ma meglevő kéziratot valahol Maczedóniában, a XI. szá
zadban írták, illetve másolták. Az azonban kétségtelen, hogy e
kézirat fiatalabb, mint az evangélium-fordítások kéziratai. Ebben
a kéziratban ugyanis találunk három olyan fontos hangtani saját
ságot, a mely nem óbolgár. E hangtani sajátságok közül kettő
középbolgár, egy pedig orosz. E sajátságok a következők: 1. Óbol
gár «¥• helyett középbolgár A : óbolg. T'MCfiüiiTA = yikiá.Q mille =
középbolg. T'kicAiu™ LXXXIII. zsolt. 11, LXXXIX. 4, XC. 7,
CXVIII. 72. (Psalt. Sluck T'kicftijik), ellenben óbolgár T'kicfiiuTa
alakkal: LXVII. 18, CIV. 8. A másik szó a magy. szomszéd, óbolg.
cfidvAX & mely a LXXVIII. 12.-ben cbArk,/v>AVk alakban van meg.
Mivel a TTUC/fttuTd alak az óbolg. T'kicKiiiTvi helyett középbolgár
nyelvemlékekből jól ismert alak (v. ö. BRANDT, Grigor. Parim. I. 6.
Mich. V. 2.: irk T"kiCAL|k\\"k; XV. századi bolg. ev. Starine XIX.
200.), következik, hogy e hely középbolgár nyom; 2. Ugyancsak
középbolg. szerkesztésű nyelvemlékekben gyakori jelenség, hogy
az óbolg. Hí p ( = r) után A, la-val van írva, s ma a keleti bolgár
nyelvjárások az ilyen r utáni óbolg. 'k-t tényleg a-nak mondják
(LAVROV, Obzor 68.). A Psalt. sin.-ban erre példák ezek: ne>rp<\E<Ab?u
(norp'kKí\b?vi h.), npaiipATH (npiiKpaTH h.), upaAUA (np'k/viiA h., v. ö.
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GEITLER, Psalt. sin. bevezetés XXII.). Ha már most e két jelenséghez hozzákapcsoljuk a harmadik hangtani sajátságot, azt kell állítanunk, hogy a másolásba az orosz és bolgár határ nyelve is befolyással volt; e harmadik sajátság az orosz polnoglasije. A Psalt.
sin.-ban ugyanis a LXXI. 15. (kiadás 150. 1.) versben ezt olvassuk:
OTT*. £<M'kTA, azaz o t t zolota (T> = o. v. ö. pl. ugyanitt CA'KKÉCA —
slovesa 31. 1., iioKprkKiTíAk == pokrovitelt, KJVKUH = krovi 176. L),
a mi szemben a rendes óbolg. cT'k %AATA (V. Ö. Psalt. sin. CXVIII.
72, 127, CXXXIV. 15.) kifejezéssel csakis orosz alak lehet (v. ö.
még más forrásokból VONDRÁK, Altk. gr. 36.). E tények nagyon
megnehezítik a feleletet arra a kérdésre, milyen lehetett a kézirat
eredetije. Lehet, hogy több eredeti, egyes részeket magában foglaló kézirat lehetett, s a másolásnál, a mely a kézirat glagolita.
írású alakja miatt semmi szín alatt se történhetett keleti Bulgáriában, az orosz nyelvhatárral érintkező területen, ez eredeti kézira
tokat egyesítették. Ez a másolás azonban csakis Maczedóniában
történhetett. Ha azonban a kézirat mai alakja fiatal is, a benne
levő szókincs olyannyira a legrégibb nyelvemlékek szókincse (v. ö.
pl. a tuzdh alakot), hogy a zsoltárok eredeti fordítását kétségtelenül
a IX. századba kell tennünk. Még megemlítem, hogy a kéziratban
itt-ott oldalszéli jegyzetek, glosszák vannak. Nagyon érdekes pl.,
hogy az óbolg. evangéliumokban és zsoltárokban a veréb-nek ki
zárólag irkTHUA (v. ö. JAGIC, Cod. Mar., index és a szavak tárgya
lásánál: veréb) a neve. így van ez a Psalt. sin.-ban (v. ö. X. 1.
IITIH<\ = Keszth.-k. X. 2 : wereb, LXXXIII. 4. iikTiHA = Döbr.-k.:
veréb, CXXIII. 7. nkTHiu = Döbr.-k.: veréb). A kézirat valamely
használója azonban a X. zsolt. 1. IITIIIA = veréb szava mellé oda
írta a KJMKÍI = vrabej alakot (v. ö. Psalt. sin. kiadás 18. 1.) is.

5. Euchologium, glagolski spomenik manastira Sinai brda.
Izdao Dr. Lavoslav GEITLER. U Zagrebu 1882. (Opera academis&
scientiarum et artium slavorum meridionalium, Tom. II.). —
Eövidítése : Euch. sin.
E nyelvemlék néhány töredékét ismerte a tudós világ SREZközléséből; az egész nyelvemléket azonban GEITLER fedezte
fel a Sinai hegyén levő Katalin kolostorban tett kutatásai alkalmá
val. A nyelvemlék külömböző alkalmakra írt imákat s végén a
pcenitentialis könyvekből részleteket tartalmaz. Érdemes a feljegy
zésre, hogy a kódex néhány imájának a görög eredetijét vagy pedig
más, későbbi szláv forrásokban való előfordulását máig sem sike
rült kimutatni (Arch. VII. 133.). A jelenlegi kézirat másolat, a
mely valahol Maczedóniában, a XI. század vége felé készülhetett
(Arch. VII. 133, XI. 590—594.). A kódex palseographiai és nyelvi
sajátságai azonban a kódexet a legrégibb óbolgár nyelvemlékekek
NEVSKIJ
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közé sorolják. Nem állítja ugyan a tudomány, hogy a kéziratban
levő összes imák meglettek volna a CYRILL- és METHOD-féle fordí
tások közt, de kétségtelen, hogy vannak egyes darabok, a melyek
határozottan pannóniai eredetűek. Ilyen bizonyíték a többek közt,
hogy az Éuch. sin. imái közt van egy (v. ö. GEITLER, Euch. sin.
131, 132. 1.), a mely Szent Emmeram ófelnémet imájának a fordí
tása (v. ö. VONDRÁK, ALTK.GR. 360—362, Arch. XVL 118; Szent
Emmeram vértanú egyháza Nyitra várában áll, SZABÓ KÁR., Emlék
iratok : Szent Zoerárd élete IV. 107.). Már pedig ez a fordítás
csakis Moráviában vagy Pannóniában történhetett. E tanítás mel
lett a legfontosabb bizonyíték azonban, hogy ez Euch. sin.-béli
ófelnémetből fordított ima szorosan összefügg az ószlovén Freisingeni nyelvemlékek harmadik töredékével (v. ö. VONDRÁK, Frisinské
památky, 12, JAG. Zur Entst. I. 18, II. 52—55.). E tanításhoz már
most hozzákapcsolhatunk néhány szókészleti bizonyítékot is (v. ö.
JAGIC, Zur Entst. II. 77.). Ilyenek a következő szavak: KAAH (Euch.
sin. 153.1., Arch.XV.351.), oyKAA©ytT'k(153.1.), KM* KAA©KAHkn> KpivAOAVk (9.1.), A*kHHIIi'kCKrkl (147.1.), KOAVkKATH (128.1.), NÉfipH'ksNk

(26, 73, 77, 78, 80, 89, 149, 173.). Ilyen helyi kifejezés nézetem
szerint is még a Ck AP,í>f"K1 ( = m - dórotokkal) az óbolg. CTV
APkKOAk/wH-val szemben (v. ö. Arch. VII. 128, Cod. Mar. index).
A dorong-nsik (óbolg. ApkKOAk) a hazai szlovénben droug a neve
(v. ö. KÜZMICS, Nuovi zákon, Máté XXVI. 47, 55, Márk'XIV. 43,
48, Luk. XXII. 5 2 : zdrogmí, ellenben az osztrák szlovén bibliá
ban: z...koli, z...kőli, és PLETERÖNIK szót. drQg alatt).—Mindezek
ből látható, hogy a nyelvtudománynak kétségtelen bizonyítékai
vannak arra, hogy.az Euch. sin. egyes darabjai egykorúak a CYRILLés METHOD-féle korral. Az egész kézirat azonban mai alakjában
nem lehet CYRILL és METHOD korabeli. Vannak e kéziratban sza
vak, a melyek az óbolgár nyelv szókészlete történetében fiatalab
bak a IX. századnál. Ilyen pl. az eredeti fordítatlan óbolg. írnoKpHT'k (bTtoy.pizrfi) helyett a AHii.EM'kp'k (v. ö. Euch. sin. 17. 1.: HE
AHii.íM'kp'kHrís, 98. 1.: AHUiAvkpH'fe), ilyen az óbolg. ckNkAVk,
rkNkA/\Hiim helyett a ckccp'k (ckKop'k 73, 74, irk ckKoprk 73,
Arch. XV. 352.). Azt is fontos tudnunk, hogy itt-ott találunk
középbolgár nyomokat a kéziratban, ilyen a kézirat TkicALUA
alakja (v. ö. Euch. sin. X, 27, ft-nal 171.) a várható helyes T'kicftu.iTA helyett, ilyen továbbá a II.VWKHÉ (Euch. sin. 92, v. ö. mai
bolg. pládne «mittag» CANKOF. JIRECEK, Gesch. d. Bulg. 107;
BRANDT, Grig. Par. 107. lp. I. Mózes II. 10: w Bfi,(MA HA IIAA^HÍ) az
óbolg. iXMO\fAkH« helyett (v. ö. Euch. sin. 32, 70, 92, 99. 1.), s
ilyen végül az AATVKATH (V. Ö. Arch. VII. 127. JAGIC, Evang. Dobr.
Sitzungsber. 140. 28.) a IIOCTHTH helyett. Mindezek a tények azon
ban semmit sem vonnak le a kézirat nagy értékéből. A kéziratban
előforduló evangélium-idézetek (Máté XXVI. 2—14, 196. l.-on),
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zsoltárok (III, XII, XXIV, XXXVII, LHL), az egész szókincs (pl.
mindég ToyjK,a»k •' alienus, v. ö. Sitzungsber. CXII, 775, HCTHNA:
veritas, r/uck/Mk rMCOMk helyett 79. 1., v. ö. Zogr. Máté XIII. 14:
c/ioifX"kMk, iiAo^ock: íi/\0y\,'kck 25, 1. stb.) és a palasographiai saját
ságok e nyelvemléket a legrégebbiek közé sorolják. A mai kézirat
ban levő külömbségek is úgy magyarázódnak, hogy a kéziratban
levő imádságok nem egy időből valók s nem egy személytől eredő
fordítások. Innen a másolásban levő eltérések.
6. Glagolita Clozűv. Vydal Dr. Václav VONDBÁK. V Praze
1893. — E nyelvemlék mindössze 14 levélből áll; ebből 12 levél,
a mely a többek közt Cloz grófé is volt, ma a trienti Museo civicoban van. Ezt a trienti kéziratot KOPITAR B. adta volt ki «Glagolita
Clozianus . . . . Vindobonae 1836» néven más nyelvemlékekkel
együtt. A nyelvemlók hátralevő két levele az innsbrucki Ferdinandeumban van. Ezt a két levelet MIKLOSICH adta ki (Denkschriften
X. Wien). Az egész nyelvemlék együtt VONDRÁK kiadásában van
meg. — Rövidítése : Cloz.
A kódex másolat; a másolást minden bizonynyal horvát
nyelvterületen végezték. JAGIC szerint vagy Dalmatia, vagy Horvát
ország a másolás helye (JAGIC, Cod. Zogr. XX), OBLAK szerint pe
dig horvát nyelvterület (Arch. XV. 348.). Horvát nyelvterületen
történt másolás mellett bizonyít VONDRÁK is (Glag. Cloz. 6.). Támo
gatja e nézetet a kódex vándorlásának története, s támogatja a
kódex nyelvének hangtana. így a többek közt érdekes tudnunk,
hogy a kézirat a XV. században FRANGEPÁN JÁNOS grófé volt (f 1482).
Erről a kódex következő bejegyzése értesít: «mihi dono dedit D.
Lucas de Eeynaldis, presbyter Veglensis, qui habuit a Magnifico
Dominó Johanne de FRANGEPANIBUS, dominó insule prefate Vegle».
A kódex tartalma: homiliák. Kérdés már most, hol készül
hetett az eredeti fordítás, mert hisz ezek a homiliák is görögből
való fordítások. Ha megengedjük is, hogy a fordítás megkezdődhe
tett Pannóniában, a kódex nyelvének hangtani és szókészleti bizo
nyítékai mégis a mellett tanúskodnak, hogy az egész fordítás vala
hol Maczedóniában vagy a legdélibb horvát nyelvterületen készült
(Arch. XV. 353.), még pedig közvetlenül a CYRILL- és MüTHOD-féle
nyelvi korszak után. Erre a következő bizonyítékok vannak:
1. A Glag. Cloz.-ban az evangéliumi idézetek nem egyeznek a
Zogr., Assem. ós Mar. evangéliumfordításokkal, hanem a későbbi
redactiót tüntetik fel, azt, a mely a Savina knigában, Cod. Suprasl.ben, az orosz redactiókban és a középbolg. Ev. Dobromiri és Trnovói ev.-ban van (v. ö. Arch. XV. 354, VONDBÁK, Glag. Cloz. 9.);
2. A Glag. Cloz. szókészletében az óbolgár nyelvemlékek szavainak
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történeti fejlődése szempontjából a fiatalabb redactióju kifejezések
fordulnak elő (v. ö. Arch. XV. 348—49.); 3. A hangtani részben
az "h helyett o, B helyett e a fiatalabb szerkesztés mellett bizonyi
tanak; ugyanitt kell megemlítenem, hogy középbolgár nyom a két
esetben előforduló /sv óbolg. & helyett (v. ö. VONDRÁK, Glag. Cloz.
16.); 4. Végül bizonyítékul hozható fel az is, hogy a Glag. Cloz. homiliáinak egy része előkerül a God. Supr.-ben, a délszláv Horn.
Mih.-ban és a középbolgár Zlatoust-ban (v. ö. Sitzungsberichte
139. köt. JAGIC, Bericht über einen mittelbulg. Zlatoust). E bizo
nyítékok támogatják azt a feltevést, hogy a fordítás is későbbi a
CvEiLL-METHOD-féle korszaknál, s valószínű, hogy ez délszláv terü
leten a X. vagy XI. században Maczedoniában készült.
7. Kisebb glagolita óbolgár nyelvemlékek: a) Fragmentum
Ephraemi Syri, más néven Maczedóniai glagolita levél. Kiadta
JAGIC, Specimina 27—29. 1., és SREZNEVSKIJ (V. Ö. VONDRÁK, Altk.
gr. 14.^; P) Evangélium Achfidanum. E nyelvemlék két levélből
áll s facsimile kiadásban megvan GEITLER L. «Die albanesischen
und slavischen Schriften» ez. müve mellékletei közt. A nyelvemlé
ket SREZNEVSKIJ adta ki (VONDRÁK, Altk. gr. 14.).

b) C y r i l l - b e t ű s

nyelvemlékek.

1. Savina kniga. Kiadta SREZNEVSKIJ: Drev. starosl. pam.,
Sbornik III. — Rövidítése: Sav. kn.
Ez a nyelvemlék ép olyan aprakos-evangelion, a milyen az
Assemani féle evangelistarion. A csonka kéziratot Moszkvában, a
synodalis nyomda könyvtárában őrzik. A kézirat régóta van orosz
földön; mai neve SREZNEVSKUtől való, a ki a kézirat 25, illetve 30.
lapján ezeket a lapszéli bejegyzéseket találta: non CAKA ^•AA'K és
IIOMOSH TH paiioy TKOíMOif CARH (esetleg CAKK»? v. ö. Arch. V. 583.
és SREZNEVSKIJ, Drev. slav. pam. 6.). E beírásokból SREZNEVSKIJ
azt következtette, hogy a kéziratnak SAVA pap vagy a másolója,
vagy pedig egykori tulajdonosa. Ma az a nézet, hogy SAVA a kéz
iratnak csupán a tulajdonosa volt. A Sav. kn. a XI. századból való
nyelvemlék s SREZNEVSKIJ adta ki (v. ö. Drevnije staroslavjanskije
pamjatniki jusovago pistma: IZB Savvinoj knigi, az orosz tud.
Akad. Sbornikjának III. köt.-ben, 1—154. 1.). A SREZNEVSKIJ-féle
kiadás pontatlan, s azokkal az emendatiókkal használható, a me
lyek jAGictól az Arch. V. 580. 1.-án megjelentek; kívánatos, hogy
újabb kiadása minél hamarabb megjelenjen. SŐEPKIN V., a moszk
vai történelmi múzeum őre, nagyobb tanulmányt írt e kézirat
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nyelvéről, s szándéka a nyelvemléket is újból kiadni (VONDRÁK,.
Altk. gr. 14.).
Mint minden nyelvemléknek, a Savina kniga-nak is ismer
nünk kell az eredetére vonatkozó kérdéseket. A Savina húga má
solat, s ezért két kérdésre kell megfelelnünk; az első kérdés, hol
készülhetett a másolat, a második, milyen volt az eredeti. Azt,
hogy bolgár kézirat volt az eredeti, senki kétségbe nem vonta. Áz.
sem okoz zavart, hogy a Savina kniga-ba.n a legrégibb evangélium
fordításoknál valamivel fiatalabb szerkesztésű szöveggel van dol
gunk. Tanúságot tesz erről az a tény, hogy a Glagolita Clozianus
és a Codex Suprasliensis evangélium-idézetei jobban egyeznek a
Savina knigá-val, mint az Assemani-íélével vagy a Zographos-szal
(v. ö. Arch. XV. 354, VONDRÁK, Glag. Cloz. 9.). Az óbolgár nyelv
emlékek csoportján belül tehát a Savina kniqa a fiatalabb óbolgár
redactiónak a képviselője, s valószínűvé teszi azt a nézetet, hogy
az evangélium- és zsoltárfordítások Bulgáriában a X. században
újabb átdolgozáson mentek keresztül (Arch. XV. 342.). A legrégibb
óbolgár evangéliumok azonban c s a k i s glagolita betűkkel voltak
írva. SCEPKIN V. N. a Savina kniga nyelvéről írt értekezésében
(Razsuzdenije e jazyké Savvinoj knigi, Szt.-Pétervár 1899, hason
mással, I.) azt igyekszik bizonyítani, hogy a Savina kniga jelen
alakjában k ö z v e t l e n ü l glagolita eredetiből van másolva. Igaza
van jAGicnak, a ki azt állítja (Zur Entst. I. 68.), hogy SCEPKIN
bizonyításában csak a gondolat helyes, az t. i., hogy minél régibb
egy cyrill betűs óbolgár nyelvemlék nyelvileg, minél inkább ki
mutatható szókészletileg is az összefüggés a legrégibb glagolita
emlékekkel, annál valószínűbb, hogy glagolita eredetiből van má
solva. ScEPKiNnek az érvei azonban a Savina knigá-m nem meg
győzők (v. ö. még Arch. XXII. 247. s köv. 1.). Minden jel arra mu
tat, hogy az eredeti is délszláv: bolgár (és nem maczedón) földön
íródott, s ezt támogatja a kézirat cyrillbetűs írása és oroszföldi
vándorlása. A második kérdés már most az, hol készült a másolat.
VONDRÁK régebben azt bizonyította, hogy a másolat bolgár eredeti
ből orosz földön készült (v. ö. VONDRÁK, Altslov. Studien, Sitzungsber. CXXII : VII. 71.); ezzel szemben OBLAK (Arch. XV. 356.) a
mellett érvelt, hogy a másolás Dáczia éjszaki részein történt. Ez
érvelését arra építette, hogy Luk. X. 34.-ben az óbolg. KTK TOCTHNHU«fi ( = Károlyi: a vendég fogadóba, Münch.- és Jord.-k.-ékben
más szóval van fordítva, Supr. 207. KTK rocTHNbHHUH) helyett egye
dül a Sav. fcwi.-ban áll K'K rocncvVfi, ez pedig cseh-tót kifejezés
(v. ö. kralici cs. biblia: do hospody, tót: do hospodi, ellenben a
cseh Václav-féle biblia : do chlewa). Valószínű, hogy ilyen kifejezés
a iipax'H'kN'k is (v. ö. t. prchtmt, Máté XII. 33. Arch. XV. 356.
JAGIC, Zur Entst. II. 64.). VONDRÁK e bizonyítás alapján később
úgy módosította nézetét, főleg mert rociicw* a kisoroszban is «gast-
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haus, wirtshaus, herberge» (ZELECHOWSKI : Ed. Wb.) jelentésben
megvan, hogy a másolat a tót-orosz nyelvhatár közelében készült
(Arch. XXII. 249.). A r o c n o ^ kifejezésből is azonban annyit min
denki láthat, hogy még az sem mind óbolgár kifejezés, a mi az.
óbolg. nyelvemlékekben tényleg előkerül, mert e szókészlet hoszszabb fejlődés szülötte s így benne gondosan ki kell válogatnunk
a helyi hátterű kifejezéseket.
2. Monumenta linguse palaeoslovenicse e codice Suprasliensi
edidit F. MIKLOSICH. Vindobonse 1851. — Eövidítése: Supr.
A kódex kéziratából 118 levél Laibachban, 151 Varsóban
(Zamojski-könyvtár) s 16 Pótervárott van (Csász. nyilvános könyv
tár, BYCKOV hagyatékából). A kézirat 24 legendát és 22 homiliát
tartalmaz, a melyek közül némelyek (v. ö. GAORO CKATaare> GÍIH4>AHH« Supr. 337. 1. 8. sor — 342. 1. 16. sor = Cloz. 751. sor—
956. sorig) a Glag. Cloz.-ban s más fiatalabb emlékekben is meg
vannak. A kódex nevét a SUPRASLL folyó mentén fekvő kolostortól
vette (Oroszország, Biaiy Stok táján), a melyet CHODKEVIC A. I.
1500-ban alapított (v. ö. Nov. Vrem. 1900 jún. 14. sz.). Ebben a
kolostorban őrizték egykor a teljes kéziratot.
Mint minden nyelvemléknél, a Cod. Suprasliensis-né\ i&
ismernünk kell a kézirat eredetére vonatkozó kutatásokat. S ez ennél
a kéziratnál nagyon fontos, mert a kódex jelen alakjában határozot
tan fiatalabb a legrégibb evangélium-fordításoknál. Akódexegyrésze
nyelvének beható tanulmányozását VoNDRÁKnak köszönjük. Az ő
kutatásai alapján (Sitzungsberichte, Wien, CXXII: Altslovenische
Studien, CXXIV: Über einige ortbographische und lexikalische
Eigenthümlichkeiten des Codex Suprasliensis) a szláv nyelvtudo
mány kimondta a következőket (Arch. XV. 338.):
a) A Codex Suprasliensis tartalmának és terjedelmének jelen
alakját Bulgáriában nyerte. A kéziratban azok a részek, a melyek
egyeznek a Glag. Clozianus-s&l, egyszerű másolatok; a többi rész
vagy közvetlen Bulgáriában történt fordítás (a görög eredetiekről
v. ö. ABICHT, Arch. XV. 321.), vagy már meglévő, de szintén Bul
gáriában történt fordítások másolata.
Ez első ponthoz megjegyzem, hogy a Cod. Suprasliensis né
zetem szerint 3 főrészből áll, a melyek egymástól a fordítás korát
illetőleg külömböznek. A legrégibb rész szerintem a 330—391-ig
terjedő szöveg. Erre a VoNDRÁKnál felhozottakon kívül (v. ö.
Sitzungsber. CXXII. 72, a hol ő a 337—357. közé eső részt tartja
a legrégibbnek) a következő bizonyítékaim vannak: a) A CYRILLés METHOD-féle nyelv a görög x\q visszaadására az eTepi*. szót hasz
nálta. Az egész Cod. Supr.-ben az eTípiv csakis e 330—391. lapok
közé eső részben fordul elő (341, 351, 352, 359, 382; v. ö. VONDRÁK
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Sitzungsb. CXXII. VII. 7.), a többi részben pedig állandóan és
elég sűrűen a későbbi N^KTC, NÍVK'MH stb.; — (3) A Codex Suprasliensisben a CYEILL- és JVÍETHOD-féle IICCT'K : böjt szó csak kétszer
fordul elő, még pedig az általam legrégibbnek tartott 330—391.
lapok közé eső részben (v. ö. 379. 1 : IIOCTK, 379. 9. ÍIOCTOAVK); a
kódex többi részében a b ő j tnek a későbbi AATvYkua a neve (v. ö.
205: AAYTVKAMH, 260: o AAKANHH, 263: AAIÍANHM, 264, 265: Kk
Bp'liUA AAY'kK'kl, 2 8 9 : AAYktTkN'kl/ft A^NH, 320, 3 2 1 : AAYkE'kN'klH
TpoyA% 3 2 í •" AA'Y^TK, 397, 429: MYhKffi, 397: AA'YGOKK, 400:

AA'iún-k, 412, 413, 429: Aav-kKOh?;, 429, 430, 448: AAYku-k; v. ö.
még 39, 129, 235, 254, 257, 258, 261, 263, 296, 301, 323);
7) A CYEILL- és METHOD-féle óbolgár nyelvben az «alienus, áXXóTpto?»-nak rc»Y^Ak v °lt a n e v e (v- ö. VONDEÁK, Sitzungsber. CXII.
775.); a mi kódexünkben ez csak a 375. 1. 15. sorában fordul elő
(0 TOipíAípc^AÉNHH), máskor mindég a későbbi ituídb, stuZdh (a
helyeket lásd VoNDEÁxnál) és cuz'db (385. 1.) fordul elő; 5) kisebb
bizonyító erővel bír, hogy a pap-nak itt fordul elő a Hfpm alakja
(337, 339; v. ö. azonban 35, 36. 1.), itt használatos a PAH a későbbi
nopoyvA (paradicsom) helyett; itt van meg a régi KATAHÉ-O^AM
(342.) a későbbi CIIOHA helyett (361, 371, 387.). — A kódex fiata
labb fordításai volnának szerintem az 1—330. lapig és a 391—452.
lapig terjedő részek. E részek közül a 391—452. közé eső egy
hangtani sajátságban külömbözik a második résztől s ez az óbolg.
pA3- helyén levő cseh-tót-kisorosz roz- (v. ö. POIIIHPHTH 417, p©3iHv
298, 438, 441, p©3KHTH 404, pc3AVkiiiuura 425, p03AVkicAHR'k
4 2 9 , p03AHYkHHH 4 0 7 , p03AHYkH T klA 4 3 7 , p03AHYkN'klA\H 4 3 8
[pA3AHYkH'klA 450.1, poCTKOpHK'k 4 3 6 , OT'k p©3K©HNHK'k 4 3 9 , p*53-

KCHHHKAAVk 440.). Főleg ennek a hangtani sajátságnak a tekintetbe
vétele alapján mondta ki VONDEÁK, hogy a Cod. Suprasliensis kéz
iratát kisorosz ember másolta (Sitzungsber. CXXII. VII. 48.). Erre
azonban az a megjegyzésem, hogy a bizonyítékokúi fölhozott ada
tok nincsenek meg az egész kódexben, hanem csupán az általam
harmadik résznek tartott szövegben.
b) A Cod. Supr. az óbolg. nyelvemlékeknek nem a legrégibb,
hanem fiatalabb szerkesztését tünteti fel. E tételt VONDEÁK a kódex
evangélium-idézeteiből bizonyította be (Arch. XIII. 242, XV. 338.
Sitzungsber. CXXII. VII. 35.). E tény megerősíti azt a feltevést,
hogy a legrégibb CYEILL- és METHOD-féle zsoltár- es evangélium
fordítások Bulgáriában a X. században egy kis revisión mentek
keresztül (Arch. XV. 342.). — E ponthoz azt adom hozzá, hogy az
óbolg. nyelvemlékek szókincse történeti fejlődése alapján állítható,
hogy e nyelvemlékben a szókincs fiatalabb a CYEiLL-METHOD-féle
nyelvemlékek szókincsénél. Az egész nyelvemlékben csakis CKopo
van a régi HAAP© helyén, KÉ3©YAAA a régi CITKITH, AIUIOTTV helyén,
AMCAÓ az OA'kH helyett, AÍÍKTV a régi UIK»H helyett (56, 107, 123,

SZLÁV JÖVEVÉNYSZAVAINK.

173

399, 403.), spaYk a régi KAAHII helyett. Sőt a fordítatlanúl hagyott
régi görög kifejezések is itt nagy részben a későbbi szerkesztésű,
szavakkal vannak fordítva (v. ö. pl. Psalt. sin. viiocrack 83. 1.,
vnecTACk 201. 1. — Supr. 342: OCHÜK, Cloz. 939, Zlatoust orcihK,
Horn. Mih. EoraTkCTKo). Mindezekből következik, hogy a Cod.
Supr. fiatalabb a legrégibb emlékeknél s a mi tárgyalásunknál
ennek nagy súlya van.
c) Az így Bulgáriában, nézetem szerint három részből, eset
leg három különféle kéziratból megszerkesztett szöveget a XI. szá
zadban (MIKLOSICH, JAGIC, VONDRÁK szerint) lemásolták s ez a má
solat a mai Codex Suprasliensis (Sitzungsber. CXXII. 52.). A kér
dés már most az, hogy hol és ki másolta.
SAFARIK óta folytonos vita tárgya, hol történt a kódex máso
lása. JAGIC vette először észre, hogy a Cod. Supr. hazája többek
közt azért sem lehet Pannónia vagy Moravia, mert e kódexben a
Duná-nak Dunavb a neve (v. ö. 142. 1.: ^©yNdirk, 145. 1.: EAHS'k
,/\oifNaKa, 145. 1.: irk ^©yNAirk, y. ö. Arch. I. 331, Sitzungsber.
CXXII. 41, 50; MÜLLENHOFF, D. Alt. II. 362.), Pannóniában pe
dig a Duná-nak mindég ^oyHaii volt a neve. JAGIC akkor azt
vallotta, hogy a kódexet a regi Dácziában írták, a hol a dunai bol
gárokkal nyelvileg rokon szláv törzs lakott. VONDRÁK szerint a kó
dexet orosz földön egy kisorosz ember másolta. E nézet mellett,
mely szerint a másolás orosz földön történt, sok ok szól. Ilyen a
kódex külső története, ilyen az a tény, hogy a legrégibb orosz em
lékekkel a kódex tényleg összefügg (v. ö. Sitzungsber. CXXII. 45,
46, 68.). Hogy a másolást kisorosz ember végezte, azt VONDRÁK a
pa3- helyett álló pc>3-zal bizonyítja s azzal, hogy néhány esetben
az <¥i helyett oy áll. Ez érvekhez én még egyet adok hozzá. A Cod.
Supr.-ben a K/ure>,<yipHTH (=s gratias agere) mellett a személy mindig accusativussal áll (v. ö. VONDRÁK, Altk. gr. 270, ugyanígy a régi
orosz és szerb nyelvemlékekben); a Cod. Supr.-ben egyszer dativust találunk az accusativus helyett (v. ö. 227. 1.: B / u r o ^ p ^ TH
[helyesen TVA volna], IÜKO cAOifiiiareiiiH AAÉNK). EZ a használat megmagyarázódnék a kisorosz nyelvhasználattal, a hol a EAArcwpHTH
mellett előforduló népi .níiKoyBaTH (.= gratias agere) mellett a
személy tényleg csakis dativusszal állhat (VONDRÁK e használatot a
VEáAíf. irkSA^^ hatásából magyarázza, Sitzungsb. CXXII. 45.). —
JAGIC ma szintén orosz földre teszi a másolás helyét (Arch. XXII.
37.), s nem ragaszkodik többé Dacziához. Egyedül OBLAK nem
fogadta el VONDRÁK bizonyítását, s azt fejtegette (Sborn. IX. 17,
Arch. XIII. 246, XV. 344.), hogy a másolás Dáczia északi részén,
a Kárpátok tájékán történhetett. Az én nézetem szerint a kérdést
azért nem lehet eldönteni, mert a kéziratnak nincs egységes ere
dete. A kézirat szerintem három részből áll. A legrégibb a máso
dik rész; az első és a harmadik egymással szorosan összefügg. Ezt
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bizonyítja az, hogy e két részben fordul elő npoNkipHK'k ( — 76,
151, 157, 244, 249, 273, 282, 321, 334, 393.) = gonosz, icovíjpós;
az első és a harmadik részben fordul elő az óbolg. iv helyén fel
lépő középbolgár A (V. Ö. lejjebb). Ezekből a tényekből nekem az a
meggyőződésem, hogy a Cod. Supr.-ben vannak olyan homiliák ós
legendák, a melyeknek eredetije Dácziában készülhetett; a kódex
jelen alakjának másolását azonban, miután a kódex Bulgáriában
meg volt szerkesztve, orosz földön végezték a XI. században. Az én
nézetem szerint tehát külömböző helyről eredő kéziratokból szer
kesztették össze Bulgáriában a Cod. Supr.-t, s egy ilyen szerkesz
tésű kéziratnak oroszföldi másolata a ma meglevő szöveg. E kü
lömböző részek közt lehetett Dácziában készült rész is. S Dáczián
értem az Erdélylyel határos megyék területét is. E területek egyes
részein tényleg bolgár nyelvű lakosság volt, a mely keresztény
volt. A Gellért-legenda szerint AJTÓN Bodonban (ma Widdin) tért
át a gör. kel. vallásra s a Maros mentén görög barátok voltak a
XI. század elején (ENDLICHER : Mon. Arp. 214.) ; a Szamos mente
Kean bolgár fejedelem birtoka volt, a mely SZENT ISTVÁN koroná
jához a XI. század elején csatoltatott (Századok XXXV. 1055.).
Kereszténységről beszél az a tény is, hogy Beszterczéhez közel van
Jdd (legrégibb előfordulása 1334.), a mely az óbolgár a^T., gör.
ad-qc, «pokol» szóból ered, s ugyanitt találjuk Kerlés-t is ( = kyrie
eleeson, a két helynévre v. ö. KISCH, Nösner Wörter und Wendungen 77, 83.). Ugyanezen a vidéken fekszik Kajántó is (Kolozs-m.).
Mellőzve itt más adatokat (pl. hogy a Maros mentén volt a XI.
században görög kolostor), tény az, hogy e területeken a X. század
végén és a XI. elején bolgár nyelvű keresztény nép lakott, a mely
Bulgáriával összeköttetésben állt. Lehetett itt egyházi szláv iro
dalom is.
A Cod. Supr. jelen kéziratának oroszföldi másolója meg
hagyta az eredeti kéziratnak néhány középbolgár hangtani sajátsá
gát. Ilyen kettő van. Az első az ,¥. helyén fellépő A, a másik az
óbolg. i\ helyén fellépő a. Az elsőre két példa van: 1. T'KICAUIT'KNoy 200, T'KiCAiiiTk 255. (máskor mindig ^-nal, v. ö. 80,212,254,
321, 350, 366, 381.); 2. CTÉAAMITA 245. (^helyesen CTÉAHKIIITIA).
Itt jegyzem meg, hogy A helyett t áll két esetben (63'KIKTV 417,
ORAAHIIH 162.). A második hangtani sajátság az óbolg. *k helyén
levő A. A Cod. Supr.-ben ugyanis KÍC^AM-K (268, óbolg. KÉrk^A/MTv,
v. ö. Grigor. Parim. 7. Ezsai. XI. 3 : no Kícia^'k), CAMO (95. óbolg.
rk/uo, v. ö. Dobrom. Ev. CAMQ, Sitzungsber. CXXXVIII. 21.),
Uacapotf (14^.), cA/wapAHk (397.), caMapairk (309, 403, de caMap'kN'k
400.), CAMapÁH'M (400, v. ö. Apóst. Grsk. VI. 14: HCK n.\3Jp<\nn»rk,
Sis. Na3dpraHHH'k) alakok fordulnak elő. Legfeltűnőbb ez alakok
közt a Dnjeper folyó neve, a mely szintén a-val van meg (K'k
CTpdHAjpk pivivki /^kNdnpa 421. 1.), pedig orosz kútfőkben csakis
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^HinpT. fordul elő (v. ö. Let. po Ipát. spis., és a magyar Anonymus
Deneper szavát). E hangtani sajátság nem fordul elő az általam
legrégebbinek tartott középső részben, hanem a két fiatalabban.
De másért is ki kellett emelnem e sajátságot. Egy magyar szóban
és egy magyar helynévben mi szintén ilyen a-t találunk az óbolg.
"Ív helyén. A székely marázsa (— óbolg. Mp*t>KA), a Krassó-Szörény-,
Bihar-, Alsó-Fehér-megyei Preszáka ( = gyepű, v. ö. CSÁNKI,
Magyarorsz. tört. földr. II. 39. 1412. 1445. 1496. Gyepew, Gyepew
•al. nom. Prezaka, ma Priszaka) ilyen 'k helyén levő a-t mutatnak.
A marázsa lehet oláh közvetítés is, de a külömböző Preszáka-k
okvetlen a Szent István korabeli gyepű-rendszerrel s Erdély elfogla
lásával függnek össze (v. ö. KARÁCSONYI J. czikkét, Századok XXXV.
1039 : Halavány vonások hazánk Szent István korabeli határairól).
Ebből a helynévből is gyaníthatjuk, hogy hazánk X. XI. századi
bolgár lakossága keleti bolgár nyelvjárást beszélt, s ez a mi kuta
tásainkhoz végtelenül fontos.
Még egy szó az, a mely határozottan bolgár, s ez a 202. és
421. lapon levő: iiprkitAa,\,Hi!n, np'kiiAAAkNHK1., irk ILU^M-ÍMC. Vé
gül az orosz másoló mellett legfeljebb a cptcpo szó tanúskodhat
nék, a mely az egész kódexen keresztül CKpÉupo, ckpeupct-nak van
írva (31, 70. 91, 92, 122, 163, 196, 198, 268, 273, 279, 292, 296,
318, 378.). Ez azonban egyszerű analogikus írásalak is lehet.
A Cod. Supr. egész szókincse, evangélium- és zsoltár-idézetei,
egész hangtana fiatalabb a legrégibb emlékekénél. Joggal kérdez
hetné valaki, hogy a nyelvemlék azért mégis óbolgár-e. A legna
gyobb valószínűséggel állítható, hogy egyetlen darabjának sincs
semmi köze CYRILL és METHOD moráviaí munkásságához. Mind
azonáltal a nevet kétségtelen bolgár eredete alapján megérdemli
(VONDRÁK, Sitzungsb. CXXIV., II. 1.). S ezen kódex alapján jutunk
olyan nagy szókincsnek a birtokába, a melyet nélkülöznünk kel
lene, ha a kódextől az óbolgár nevet megtagadnék. A szókincs tár
gyalásánál látni fogjuk, mit köszönünk e szókincsnek; itt csak azt
jegyzem meg, hogy idézeteimben csakis az előfordulás lapszámát
jelzem, s a sorokat, mivel az adat megtalálása így se okoz nagy
fáradságot, jelöletlenül hagyom.
3. Kisebb cyrill-betűs óbolgár nyelvemlékek: a) Psalmorum
fragmentum Slucense. Eövidítése: Psalt. Sluck. — A töredék a
118. zsoltárt tartalmazza s ki van adva: JAGIC: Specimina linguse
paheoslovenicse. St. Peterburg 1882, 52—56. 1. és SREZNEVSKIJ:
Drev. slav. pam. 155—165. 1.
(3) Fragmentum Chilandariense. — Eövidítése: Chil. — Ki
a d t a SREZNEVSKIJ (Drevn. slav. pam. 187—191.), JAGIC (Specimina,
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64—66.) s legújabban a görög eredetivel párhuzamosan és hason
mással KULBAKIN (Chilandarskije listki. St. Peterburg, 1900.).
KULBAKIN szerint a nyelvemlék a XI. századból való, kétség
telenül orosz másolat, ezt bizonyítja az M\rtt\A, AHríACnWK : angyal
szó g-és alakja. A nyelvemlék régisége mellett tesz tanúságot az
oupa3'k/Wk (egyes instrum.) alak (v. ö. Zogr. Márk I. 26, Luk. XXIII.
46, Euch. sin. 7 9 : r/tárkMfc, LESKIEN, Altbulg. gr.8 72.), a mely
rag azonban már az óbolg. nyelvemlékekben is csak a későbbi
-OMk alakkal járja.

7) Evangeliorum libri fragmentum Mosquense, máskép
Undolski]-féle evangélium-töredék. — Tartalma: Máté: XIII.
24—30, 36—43. — Rövidítése: Undol. — Kiadta JAGIC (Specimina
48—49.).
JAGIC kiadása jegyzetében azt mondja, hogy az AssEMANi-féle
giagolita evangeliariumhoz hasonló cyrill-betűs evangeliariumok
is voltak. Egy ilyen evangeliariumnak (v. ö. Sav. kn.) a része az
előttünk fekvő emlék. A mennyiben egy ilyen töredékről Ítélni
lehet, itt is ANTÉAI alak fordul elő, s ez orosz leíróra vall.
§) Evangeliorum libri fragmentum Petropolitanum. Kiadta
JAGIC (Specimina 50—51.) s tartalma: Máté XXIV. 26—37, Ján.
XI. í—16. Eövidítése : JAG. Spec.
Ezt a nyelvemléket is orosz földön írták; itt is az angyal
szónak g-és alakja fordul elő (Máté XXIV. 3 1 , 3 6 : ANTEAH), de a
töredék régiségét bizonyítja a AU'p'k/Mk (Ján. XI. 2.) instrumentális
alak a későbbi MvpoMh helyett. VONDEÁK a töredéket ó-orosz
nyelvemléknek tartja (Sitzungsber. CXX1I. VII. 69—69.).
Mielőtt forrásaim ismertetésében tovább mennék, két dolgo
tartok szükségesnek megemlíteni. Az egyik a kétféle szláv írás kér
dése, a másik az óbolgár nyelvemlékek legfontosabb hangtani saját
ságainak a felsorolása.
A legrégibb óbolgár nyelvemlékek nem a közönségesen cyrillica, cyrill-betűk néven ismert jegyekkel vannak írva, hanem a
kevésbbé ismert giagolita betűkkel. Mivel az én czélom az. hogy e
kérdésben is a tudomány mai álláspontját vázoljam, jAGicnak
Entstehungsgeschichte ez. műve alapján a következőket írhatom:
CYEILL nem a ma cyrill-betűk neve alatt ismeretes írásjegyeket
találta fel, hanem a giagolita irást. E tényt SAFAÉIK bizonyította
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be először kétséget kizáróan (Ueber den Ursprung und die Heimat
des Glagolitismus, Prag 1858). Minden jel arra mutat, hogy CYEILL
és METHOD magyarországi működésük ideje alatt a glagolita írást
használták. Ezt támogatják a Kijevi töredékek is. S ha aztán tekin
tetbe vesszük a horvát szögletes glagolitához való átmeneti glago
lita írásjegyeket a Bécsi levelek-hen vagy a Grskovic-íéle glagolita
apostolus-töredékben (Starine XXVI.), akkor e hitünk még inkább
megszilárdul. A glagolita elnevezés az óbolg. r/uroA'k (píjfi/x ver
bum, rwiróíMTH : Xéfw, dico) szótól ered; ebből való az egyházi
szláv horvát glagolita kifejezés, a mely a XIV. századtól fogva
jelentette a horvát nyelvű dalmát-horv.-isztr. tengerparton azt a
papot, a ki az isteni tiszteletet glagolita betűkkel nyomtatott köny
vek szerint róm. kath. szertartással szláv nyelven végezte (v. ö.
BEBCTC, Citanka IX, VONDEÁK, Glag. Cloz. 1. jegyzet, ÁSBÓTH, Magy.
Könyvszemle, új folyam, IV. 121.). A mai glagolita elnevezés tehát
horvát eredetű szó, s hogy CYEILL és METHOD korában volt-e e
jegyeknek valami nevük s mi volt az, nem tudjuk. A ma cyrillbetűk néven ismert írásjegyek nem CYEiLLtől valók; ennek a
cyrill-betűs írásnak az eredetéről csak annyit tudunk mondani, hogy
a X. században SYMEON czár idejében (893—927.) Bulgáriában és
Maczedóniánan már használták (Arch. XXIII. 114). Abból, hogy a
cyrill-betűs írásban a betűknek számértéke a görög hetük értéké
vel teljesen egyezik (a glagolita betűknél nincs meg az egyezés, pl.
gör. p = cyrill B = 2, ellenben glag. <y> = v = 3), továbbá abból,
hogy Bulgáriában a bolgárok közt még a X. század elején is a
görög volt a hivatalos nyelv (Arch. XXL 551.), végül abból, hogy
az óbolg. nyelvemlékek közül a későbbi szerkesztést feltüntető
Sav. kniga és Cod. Svprasliensis cyrill-betűkkel vannak írva, s
ezek közül a Cod. Supr.-t Bulgáriában szerkesztették, s hogy csak
innen terjedhetett el az oroszokhoz a cyrill-betűs írás, következ
tethetjük, hogy a ma cyrilliea néven ismert írás, a mely a régi
CYEiLL-féle glagolita írást elnyomta, a X. század folyamán Bulgá
riában fejlődött ki, még pedig valószínűen a görög uncialis írásból
(Arch. XXIII. 113—121.). E cyrill-betűs írás legrégibb, keltezett
emléke a 993-ból származó maczedóniai felirat (Arch. XXI.
543—551.).
A másik kérdés, a melyre szintén feleletet akarok adni, az,
hogy melyek azok a hangtani ismertető jegyek, a melyek az óbolNyelvtudományi Közlemények XXXII.
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gár nyelvemlékeket jellemzik. Hangsúlyoznom kell azonban, hogy
e
gy _e gy nyelvemlók óbolgársága megítélésénél a hangtani krité
riumok mellett egyenlő fontossággal bírnak a palaeographiai saját
ságok és a nyelvemlék szókészlete. Mivel azonban éppen ennek a
szókészletnek a történeti fejlődése, viszonyítva a mi legrégibb
szláv jövevényszavainkhoz, értekezésem tulajdonképpeni tárgya,
itt e nyelvemlékek szókincséről nem szólok. A szókincsnek és a
hangtannak egyenrangú bizonyító erejét azonban itt is hangsú
lyoznom kellett.
SCEPKIN V. az óbolgárban három nyelvjárást vélt kimutat
hatni. E nyelvjárások volnának: 1. ősszláv nk = óbolg. 'K, ősszláv
k = óbolg. k; 2. ősszláv 'k = óbolg. T*, ősszláv k = óbolg, e;
3. ősszláv *K = óbolg. o, ősszláv k = óbolg. t (Izvjestija XI. archeolog. sjezda v Kijeve. 1—20. aug. 1899. Kijev 1899. 49—50. L).
Mivel ez az osztályozás a szláv félhangzók (*k, k) történeti fejlődé
sének és a nyelvemlékek anyagának a félreértésén alapul, SCEPKIN
tanítását egyszerűen félre kell tennünk s az óbolgár nyelvemlékek
jellemző hangtani és alaktani sajátságait a régi, de helyes JAGICféle összefoglalás szerint adnunk. JAGIC a jellemző tulajdonságokat
tíz pontba foglalta s mi a következő sorokban erre az összeállításra
(Arch. I. 4, 5.) támaszkodunk. E sajátságok a következők:
1. A Tk és k szabályos használata tőszótagokban, a képzetlen
ós képzett szavak végén. E pontnál különösen kiemelendők a szó
tagképző p'k, pk és tVK, Ah, a melyeknek az ősszlávban kettős meg
felelésük van [a) ősszláv p, A + vocalis = óbolg. p'k, pk, A'K, AW;
P) ősszláv vocalis + p, A = óbolg. p'k, pk, A'k, Ak]; — 2. Az orr
hangzók (<R, hR, A, bft) szabályos használata; — 3. A jotatio hasz
nálata az p, u, Y, m, iii, HÍA, "» T hangoknál, esetleg a lágyítójel
^7. alkalmazásával; — 4. Az l- epentheticumnak nem egészen szakályos keresztülvitele (B, M, K, n után, v. ö. VONDRÁK, Zur Kritik
der altslovenischen Denkmáler, Sitzungsber. CXII. 744—766.); —
5. Az u. n. synekphonesis használata, pl. HSAO/iioy = H3TV JS,OA\*\',

KícnpHT'kYA = KÉST*. íipHTkY/SN stb.; — 6. A melléknév határozott
ragozásánál és az imperfectumban az összevonatlan alakok hasz
nálata, pl. Ncirklii, gen. N©isai€ro, dat. HOKoyieMOij* stb.; imperf.:
iifrlvAiiie stb.; — 7. Eövid part. prset. act. I. alakok használata
3
(LESEIÉN, Altbulg. gr. §. 97.); — 8. Néhány alaktani formának a
kedvelése (a sigm. aor., sigm. aor. régiesebb formája, KTUAVK és

SZLÁV JÖVEVÉNYSZAVAINK.

179

RTvijp*. közti külömbség); — 9. Néhány szónak a kedvelése (EpaTp'k:
Kpanrk helyett, v. ö. VONDEÁK, Sitzungsber. CXII. 770—771; 431*
aa'K helyett, ToyjKAh. stb.); — 10. Néhány palaeographiai sajátság.
Acyrillbetűs emlékekben az OT'K prsepositio soha sem w, az oy ritkán
a későbbi 8 (ez alól kivétel a Cod. Supr.); a glagolita emlékekben
külömbség a z és dz hang között. — E tiz ponthoz hozzá kell még
vennünk a következő kettőt: 11. Az-KI hang meg van külömböztetve az H-tői (egy kivétel a Cod. Supr.-ben); — 12. Az ősszláv
ti, di helyén a bolg. HIT, JKA áll. — Kisebb bolgár sajátságokat, a
milyen pl. a ck és TT*. névmás hátratétele s mint articulusnak való
használata (v. ö. Arch. III. 522.), a mely sajátság valamennyi
óbolg. nyelvemlékben megvan, itt figyelmen kívül hagyok. —
Nincs óbolgár nyelvemlék, a melyben a 12 pontban összefoglalt
hang-, alaktani és palaeographiai sajátságok mind tisztán megvol
nának. Még az oly jellemző bolgár hangtani sajátságnál is, a mi
lyen a >KA, találunk óbolg. nyelvemlékeket, a hol a HÍ^ helyén
más, nem óbolg. hang áll. Ilyen két szó van. Az egyik az óbolg.
poJK^kCTKO (YsvvTjat?, hazai vend rojsztvoj ; a Glag. Cloz.-ban (v. ö.
a III. számú melléklet 1. sor, VONDEÁK Glag. Cloz. és a szótárt)
kétszer rodzhstvo , a Cod. Mar.-ban egyszer rozhstva (Máté XIV. 6.)
áll, s ez a Prágai töredékek roz'bstvo szavával együtt (VONDEÁK,
Glag. Cloz. 12.) határozott cseh-tót hangtani sajátsággal bíró szó.*)
Ezzé avatja az óbolg. JK/I, helyén fellépő z, illetve dz hang. OBLAK
e rozhstvo alakot assimilatióval a roMhstvo-hől akarta magyarázni
(Arch. XV. 356.), ámde ha itt assimilatió történt volna, akkor a
szónak ro&dvo-nsik kellene lenni, a mint a szó tényleg meg is van
a kisoroszban (v. ö. kisor. rozdvó, MAK., Malőr, pésni 206.). A má
sik ilyen szó a Psalt. sin. Níirk3íCTE0 adata az óbolg. NíKrk>K,A,kCTBc>
helyett (v. ö. a források közt Psalt. sin.).
A többi hangtani sajátság szintén nincsen kivétel híján. Az
óbolg. <¥>, A közül különösen az & itt-ott oy-val van írva, de ez a
másolók rovására Írandó. Kétségtelen ugyanis, hogy CYEILL és
METHOD korában e jegyek tényleg orrhangú magánhangzók voltak,
s ezt a többi közt olyan adat, mint a milyen az Euch. sinaiticum
90. 1. (49. a.) n,¥iTh.cKOif<v\©y nH/\<rro\f ( = Pontius Pilátusnak) adata,
*) V. ö. e helyeket párhuzamosan Cloz. 877-—900. = Supr.
340—341, Zlatoust és Horn. Mih.
12*
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fényesen igazolja (v. ö. Máté XXVII. 2 : Mar.: noNTkCKOif/woY
nHAAT0\f, Zogr.: n^HTkCKOif/VAO^, Sav. kn.: nc*NkTkCKO\\woif, Assem.ban nincs meg | Luk. III. 1. Mar.: nc>NTkCKO\f/Woy, Assem.: pon'frhskumu, Zogr.: nffiN'TkCKOifMOY; Supr. 131: npH iiífiNTbCT,k/v\'k
nH/UT"k). — Az ÍJ alól is van kivétel és néha i-vel találunk szava
kat, v. ö. pl. Supr. 205 : irk AMNACTHPH.
Nem részletezem, mely nyelvemlék mennyiben tér el az
óbolg. nyelvemiekek fent elsorolt sajátságai megtartásától. Tény,
hogy a hangtanilag aránylag legtisztább nyelvemlék, a Cod. Zogr.
is mutat nemcsak szókincsében, de hangtanában is eltéréseket.
S ez az eltérés azért van, mert a meglevő nyelvemlékek X—XI.
századi másolatok, még pedig külömböző helyeken történt s külömböző személyektől eredő másolatok. De ez a körülmény bizo
nyos mértékben szerencse; munkám második részében, a hol
jövevényszavaink hangtanát fogom bemutatni, látni fogjuk, hogy
ebből a körülményből igen sok fontos tanulságot meríthetünk.
•

*

*

-K

Az óbolgár nyelvemlékekbeli szókincs történeti fejlődésének
megállapítása végett át kellett kutatnom más régi egyházi szlávnyelvemlékeket is. Nem akartam abba a hibába esni, hogy a magyar
nyelv egy-egy szláv eredetű keresztény terminologikus kifejezéséből
vonjak következtetést az óbolgár szóra, mert igen könnyen megesik,
hogy a régi nyelvemlékek közt megvan a magy. nyelv szláv eredetű
szavának az egyértékese. Hogy csak egy példát említsek, felhozom
az eretnek szót. ASBÓTH szerint a magy. eretnek bizonyítja, hogy
CYBILL és METHOD nyelvében erethnikt, volt a szó alakja (NyK.
XVIII. 359.). Az eretnek-iaek azonban az orosz (SREZNEVSKIJ, Materialy), a szerb (DANICTC, Kjec.), a középbolgár (v. ö. MIKL. Lex.
pal.), az óbolgár nyelvemlékekben (v. ö. Suprasl. 424: HA ípfTHKnu,
148: ípíTHYkcKdATk) kizárólag eretikh volt az alakja. Mivel már
most vannak szláv nyelvek, a hol az eretnek-et tényleg eretnik-nek,
jeretnik-nek nevezik (v. ö. hazai szlov. jeretinsztvo: eretnekség,
általában idegen, nem keresztény felekezet, jeretnik: eretnek,
horv. heretnik, eretnik, Jambr.), a pozitív vizsgálódás azt mondja,
hogy a szó csakis innen való lehet. Mivel tehát én nem kikövet
keztetett, hanem tényleg előforduló alakokból indulok ki, át kellett
kutatnom más régi szláv nyelvemlékeket is. Az óbolgár egyházi
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nyelv a X. századtól tovább él a délszláv népeknél, innen kerül az
oroszokhoz is. Ennélfogva lesznek régi egyházi szláv nyelvemlékek,
a melyeket orosz, középbolgár, szerb, horvát területen írtak, a hol
azután az illető nyelvterületek helyi háttere a hangtanban is, a
szókincsben is erősen kidomborodik.
Hogy megmagyarázzam, mit értünk egy szláv nyelvemlék
ilyen vagy olyan szerkesztésén (redactio), egy pár példát fogok fel
hozni. A XI. századi glagolita K i j e v i l e v e l e k-ben az óbolg. st,
zd helyén következetesen c és z áll. Mivel pedig az ősszláv ti, di
nek — óbolg. ét, zd-nék c s a k i s a cseh-tót nyelvben van meg a
c, z megfelelése, következik, hogy a K i j e v i l e v e l e k az egyházi
szláv nyelv cseh-tót szerkesztésű nyelvemléke. — A JAGIC felfedezte
XII. századi glagolita B é c s i l e v e l e k az óbolg. «fi helyén követ
kezetesen ©y-t írnak. Összekapcsolva ezt szókincsbeli bizonyítékok
kal, e nyelvemléket horvát szerkesztésű nyelvemléknek kell tarta
nunk. — A MiHANOvic-féle Apostolus-töredék (Starine II.), továbbá
Apostolus Sis. Horn. Mih.-emlek szerb szerkesztésű nyelvemlók.
Mindegyik az tf», A helyén ©y-t, É-t ír; az utóbbi szókincsbelileg is
szerb eredetre vall. így azokban a részekben, a hol az óbolg. Supr.és a középbolg. Zlatoust- tal egyezik, az óbolg. Moy,/»,HTH igét követ
kezetesen Kh.cH'kTH-re javítja (v. ö. Supr. 352, 353, Zlatoust és Horn.
Mih. 46, 48, s lásd Cod. Marianus). A középbolgár szerkesztésű
nyelvemlékeknek hangtani sajátságait, a milyen az ÜK helyén álló
v\ és megfordítva, LESKIEN állapította meg. E nyelvemlékek közül
is a legrégibbeket át kellett kutatnom, mikor a felvetett kérdést a
történeti fejlődés alapján akartam megfejteni. Nem bocsátkozhatom
abba, hogy a külömböző szerkesztésű nyelvemlékek főbb ismertető
sajátságait itt elmondjam. A felhozottak is eléggé megvilágítják,
mit kell a szláv nyelvemlékek külömböző szerkesztésén értenünk s
mikép kell történeti fejlődésében a CYRILL- és METHOD-féle óbolgár
nyelvet a nyelvemlékekben egész a legújabb időkig lekísérnünk.
MELICH JÁNOS.

Adalékok az obi-ugor nyelvek szókészletének
eredetéhez.
i.
A finn-ugor-szamojéd nyelvrokonság kérdését tudtomra elő
ször CASTRÉN vetette fel egy 1845-ben megjelent értekezéseben:
Anteckningar om samojediskans förvandtskap med de finska spráken.1) A két nyelvcsalád rokonságát több mint száz, nagyobbrészt
szamojéd-finn egyeztetéssel bizonyítja. Igaz, hogy a legtöbb eset
ben a helytelen módszertani elvek s az egyes nyelvek hangviszo
nyainak hézagos ismerete hamis nyomra vezetik,2) de azért néhány
egyeztetése még ma is megállja helyét: pl. szám. hadi gran «v» f.
kuusi, osztj. kut; szám. műid lefver ~ f. maksa; szám. njalam ~
f. nielen ; szám. pideá fogelbo ~ f. pesá, stb.
Ugyancsak a Suomib&n jelent meg JOHAN ADOLF LINDSTEÖM
értekezése a finn-ugor, ural-altaji és kaukázusi nyelvek egyező
szavairól: Samling af med Jinskan beslágtade ord frán de uralska,
altaiska och kaukasiska spráken.8) Az értekezés minden rendszer
nélkül összehordott szóhalmaz, de a rendkívül nagy anyagban 4 )
igen sok érdekes megfigyelés is akad. Sok tekintetben értékes
AHLQVIST értekezése : Ueber die Kulturwörter der obisch-ugrischen
Sprachen,5) a mely az obi-ugorság szamojéd jövevényszavaival is
x

) Suomi. I. folyam, 1845. 177—186.
) í m e n é h á n y példa: szám. jiend strid ström «<i f. virta; szám.
jier (kas. jier, ell. jiel) midt <-o f. vdli; szám. taliem stjála <~o f. piillan.
3
) Suomi. 1852. 1—110. 1.
4
) Több mint 1200 finn szó van egyeztetve finn-ugor, ural-altaji,
2

kaukázusi, indogermán, sőt még sémi szavakkal is.
5
) Journal de la Soc. Pinno-Ougr. VIII. 1890. 1—22. 1.

ADALÉKOK AZ OBI-UGOK NYELVEK SZÓKÉSZLETÉHEZ.

183

foglalkozik. Igaz, hogy értekezése, a mennyiben csak a szorosabban
vett kultúrszavakra terjeszkedik ki (csak 19 szó szamojéd eredetét
mutatja ki, s ezek közül is 6 kétségtelenül nem szamojéd eredetű)
nem tekinthető a kérdés végleges megoldásának, de legalább sok
tekintetben kijelölte a további kutatás irányát.
A mi nyelvészeti irodalmunkban, HUNFALVY jelentéktelen
czikkét nem tekintve,*) a BuDENz-BEGULY-féle jurák-szamojéd
szójegyzék megjelenése adta meg a kérdés tanulmányozására az
impulzust. A NyK. XXIII. kötetében MUNKÁCSI BEKNÁT összeállí
totta a jurák-szamojéd első tekintetre föltetsző egyezéseit a finn
ugor, főkép a vogul-osztják nyelvekkel.**) Ugyancsak a NyK. XXIII.
kötetében kezdte meg HALÁSZ IGNÁCZ AZ ugor-szamojéd nyelvrokon
ság kérdése czímü hosszabb tanulmányát, a mely a finn-ugor és a
szamojéd nyelvcsalád ősi egyezéseit állítja össze.
Evvel azonban a kérdésnek csak egyik oldala volt úgy a
hogy tisztázva; hátra volt még annak tanulmányozása, hogy a
szamojédségnek milyen hatása volt a vele érintkező obi-ugor nyel
vek szókészletére; mert eleve kétségtelennek látszott, hogy a vogul
osztják s a szamojédség föltűnően egyező szavainak nagyobb része
nem ősrokonsági, hanem átvételi viszonyból magyarázandó. SIMONYI ZSIGMOND már MUNKÁCSI értekezése alkalmával reámutatott az
ilyen irányú kutatás fontosságára, de mind ez ideig semmi sem
történt ezen a téren.
A NyK. XXVIII. kötetében s a tavali kötetben közölt pótlá
sokban megkísértettem kimutatni a vogulság újabb keletű tatár és
orosz jövevényszavait. A szamojéd elemek kutatásánál nem tartot
tam czélszerűnek csupán a vogulságra szorítkozni, a mennyiben
világos, hogy a szamojéd nyelv hatása a vogulokkal szomszédos
osztjákok, sőt részben a zűrjének nyelvére is kiterjed. Annál aján
latosabb az ilyen együttes tárgyalás, mert gyakran nem tudjuk el
dönteni, hogy pl. a vogul és az osztják külön-külön vette-e át az
illető szamojéd szót, vagy hogy a jövevényszó a vogul nyelv
területről kiindulva terjedt el az osztjákságban, illetőleg meg
fordítva.
*) MNy. i n .
**) Adalékok a szamojéd-ugor nyelvhasonlításhoz. NyK. XXIII :
87—93.
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A szamojéd nyelvhatás kimutatását két körülmény nehezíti ;
nemcsak az átvétel irányát kell meghatároznunk, hogy t. i. a finn
ugorság vagy a szamojédség-e az átvevő fél, hanem szét kell vá
lasztanunk az ősrokonság s az átvétel eseteit is. Az alaki egyezés
még az olyan esetekben is, midőn kétségtelenül ősrokonsággal van
dolgunk, gyakran olyan meglepő, hogy az átvételt csak a legna
gyobb óvatosság s körültekintés mellett mondhatjuk ki. Mindazon
által néhány általános módszeres elv elég biztos támasztékot nyújt
kutatásainkban. Pontos alaki és jelentésben" egyezés mellett ki
mondhatjuk, hogy az obi-ugorság az átvevő fél:
1. ha a szamojéd szó megfelelői a többi észak-szibériai
nyelvben is megvannak. Ebből a szempontból nagyon értékesek a
nem ural-altaji nyelvek (kamcsadál, csukcs, jukagir stb.) vallo
másai ;
2. ha a kérdéses szó szorosabb értelemben vett terminus
technicus, s különösen, ha a magasabb szélességi fok alatt lakó
szamojédség speciális flórájára, faunájára vagy foglalkozásaira vo
natkozik (1. erre nézve a tárgyi körök szerint való csoportosítást a
befejezésben);
3. ha a kérdéses szó szamojéd képzés vagy hangállapot nyo
mait tünteti fel, pl. vog. nantsati rénünő ~ szám. namdaseda ti
szarvatlan rén.
Igen sok esetben megbízható kritérium híján kénytelenek
vagyunk az egyezés konstatálásával beérni, a nélkül, hogy az át
vétel irányát közelebbről meghatározhatnék.
A szamojéd jövevényszavak kérdése szoros kapcsolatban van
az obi-ugorság keleti-altaji elemeinek kérdésével is. Kétségbe
vonhatatlan tény egyrészt, hogy a vogul meg az osztják szókészlet
nek is vannak keleti altáji elemei vagy pontosabban beszélve, van
nak olyan elemei, a melyeknek megfelelőjót eddig még csak a
keleti altáji nyelvekben, szorosabban a tunguzban sikerült ki
mutatni. Tekintve már most azt, hogy a tunguz szókészletet eddig
mindössze néhány jelentéktelen szójegyzékből ismerjük, valószínű,
hogy számuk szaporodni fog. Másrészt ma tudomásom szerint sem
az osztjákok, sem a vogulok nem érintkeznek a tunguzokkal s így
a tunguz nyelv közvetlen hatása ki van zárva. E két, egymásnak
látszólag ellentmondó ténynyei szemben kétféle magyarázat is
lehetséges. Vagy fel kell tennünk, hogy az obi ugorság régebbi
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hazája Dél-Szibériának a tunguz nyelvterülettel szomszédos részére
esett,*) vagy azt kell feltennünk, hogy a keleti-altaji elemek egy
harmadik nyelv közvetítésével kerültek az obi-ugorságba. Ezen
feltevés, legalább a szóbanforgó szavak nagyobb részére vonatko*
zólag, annál valószínűbbnek látszik, mert nem szenved kétséget,
hogy a tunguz a szamojédre szókészlet tekintetében nagy hatást
gyakorolt.
E hatás legszembeötlőbb az állatnevekben, pl.
1. szám. Jen. kére/ Chan. | kéde Baich. wildes Eentier < tung.
Kond. yirú unkastrirtes Eentiermánnchen | Vil. hiru id. || mandzsu
íren wildes Rentier (CZEK. 376.).
2. szám. Tav. namVá Eentierkuh; nameanku dem. (CASTR.
W. 58.) < tung. Kond. namí Eentierweibchen | Vil. nami id. |
neami Pali. | name id. Midd. (CZEK. 388.) || mandzsu anami Elentier
(GAB. 11.).
3. szám. Tav. satera || Jen. sedoro (Chan.) Steinfuchs (CASTR.
W. 285.) < tung. Kond. cátira | Vil. catera | MID. catara Stein
fuchs (CZEK. 383.)
4. szám. 0. sar N. | sar Baich. Tas. Kar. Meerschwalbe
(Sterna hirundo) (CASTR. W. 132.) < tung. sar Möve (CASTR. 91.) ||
mong. sar der grosse Máusefánger (eine Geierart) (SCHM. 343. b.).
5. szám. Jur. haro, haru || Tav. kokaWe id. || Osztj. kara N.
Jel. Baich. Tas. Kar. karra Np. || Kam. kuro Kranich (CASTR. W.
243.) < tung. Kond. karaú | Man. karáw (CASTR.) (CZEK. 371.).
Az érintkezés tartósságát bizonyítja, hogy nem egy köznyelvi
szó, sőt néhány ige is tunguz eredetű.
1. szám. Jur. sumba || Tav. sunfa || Jen. subo || Osztj. sumba \
K. Ts. FO. sümba Axt (CASTR. 202.) < tung. Kond. súko \ suka
(CASTR.) id. (CZEK. 396.) || jak. sügá Beil (BÖHTL. 172.)
2. szám. Tav. naga, ríagei adv. nageikia sehr gut (CASTR. W.
230.) < tung. Man. ür. naka gut (CASTR. 104.).
3. szám. Jur. tunudm rauchen (CASTR. W. 261.) < tung. Kond.
tánden er raucht, tángikal rauche | Vil. tandám id. (CZEK. 390.)
4. szám. Kam. iavelim festnehmen, fangen (CASTR. W. 187.)
< tung. Man. Ur. gawam fangen, haltén; gawucam haltén
(CASTR. 93.).

E néhány példa (számukat természetesen szaporíthatnám)
*) Talán e mellett bizonyít az is, hogy PÁPAY JÓZSEF szíves közlése
szerint az általa gyűjtött északi-osztják énekekben a Taiis ( = tunguz)
mint m y t b i k u s alak szerepel.
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valószínűvé teszi előbbi föltevésünket, hogy a vogul-osztják keletialtaji elemei a szamojédség közvetítésével jutottak el az Ob vidé
kére. Különösen áll ez az állat- és növényvilágra vonatkozó sza
vakról.
Mindamellett nem zárkózhatunk el egészen azon föltevés
elől sem, hogy valamikor más földrajzi elhelyezkedés mellett az
Obi-ugorság valamely keleti-altáji nyelv közvetlen hatása alatt
állott.
II.
Szójegyzék.*)
1. VogÉ. ayxa hófajd II. 337. | K. epkhé id. 397. | T. ayghq,
id. 163. || osztjD. eygh V., ünk KyponaTKa (fajd) (NyK. XXVI:
16, 20.).
~ tung. Man. iyki Haselhuhn (CZEK. 344. id. SCHIEFNER) |
*) A rövidítések jegyzékét lásd a NyK. X X V I I I . 150—151. Addenda:
AM. = Dietionnaire tartare-mantchou francois, composé d'aprés un dictionnaire mantchou-eliinois, p a r M. AMYOT, missionaire á P é k i n ; Eedigó et
publié avec des additions et l'alphabet de cetté langue p a r L. LANGLÉS.
Paris. 1790. I — I I I . köt. | CASTE. =: déli osztják, szamojéd, jenissei osztják,
kott, koibal-karagas, tunguz, burjét adat után a Nordische Reisen und
Forschungen illető kötetére vonatkozik. | CZEK. = ALEXANDER CZEKANOWSKI'S tungusiscbes Wörterverzeichniss, herausgegeben von A. SCHIEFNEK.
Mélanges asiatiques tirés du Bulletin de l'Académie Impériale des Scien
ces de St.-Pétersbourg. Tome V I I I . | GAB. = Sse-schu, Scbu-king, Schiking in mandschuischer Uebersetzung mit einem Mandschu-Deutschen
Wörterbuch herausgegeben von H . C. von der GABELENTZ. Abhandlungen
der deutschen morgenlándischen Gesellschaft I I I . 1. 2. Leipzig, 1864. [
RADL. Tsch. == Ueber die Sprache der Tschuktschen und ihr Verháltniss
zum Korjakischen von L. RADLOFF. Mémoires de l'Académie Impériale
des Sciences de St.-Pétersbourg; VII. série. Tome I I I . 10. 1861. | RADLI.
= IGNACY RADLINSKI. Slowniki narzeczy ludów Kamczackich. I. Slownik
narzecza Ainów, ze zbiorów Prof. B. DYBOWSKIEGO. I I . Siow. narzecza
kamczadalów zamieszkaiych nad rzeka Kamczatka z. zb. DYB. I I I . Siow.
nar. kam. poiudniowych. z. zb. DYB. IV. Siow. nar. kamcz. zachodnich
z. zb. D Y B . V. Siow. nar. koryaków wschadnich z. zb. DYB. Kraków
1891—4. | SCHIEF. J u k . — Über die Sprache der Jukagiren. A. SCHIEFNEB.
Bul. 1859. | SCHIEF. B. = Beitráge zur Kenntniss der jukagirischen Sprache
(nach von Báron G. v. MAYDELL gesammelten Sprachproben) Bul. 1871. |
SCHIEF.-MAYD. = Über die von Bar. G. v. MAYDELL gesamm. tungusischen
Sprachpr. 1874.
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AT. inuki id. MIDD. I. | Udsk. inkican MIDD. II. | Maj. Udsk. inki,
inaki, inkican id. (SPASS.) (CASTR. 125.). A tunguz szó képzésére
v. ö. tung. Kond. legla-kí Anas casarca; tura-kí Kráhe; noká-ki
Machetes pugnax. Tunguz madárnevek -can képzővel: Kond.
iytolgu-can Nachteule; kirak-can Möwe | Vil. yunikican Haselhuhn. Talán ugyanezen tő más képzővel: tung. Kond. enán j Vil.
inam, ónon PÁLL. Birkhahn: Tetrao tetrix (CZEK. 360a.) v. ö. tung.
Vil. hiru ~ mandzsu iren wildes Kentier. Az alapszót tünteti fel
tob. sor. agün das Kebhuhn (EADL. W. I. 172.) j bar. agaun id. j
sag. ágii id. (RADL. W. I. 145, 154.) alt. aguna KyponaTKa
(Altgr.'l40.).
2. vogE. yal! nyírfa; yalasi nyírfaerdő | KL. khel' id. | AL.
id. j K. id. | P. khel id. | T. kai' id. khal'khás nyírfaerdő (Nyr. 29 :
107.) || ? mordv. M. kelu | E. kilej, khilij Birke (PAAS. Mordv.
Lautl. 83.).
ps» szám. Jur. hö, ho Birke, Birkenwald (CASTR. W. 9.) ho id.
EEG. (NyK. XXII : 332.) || Tav. kua id. (49.) || Jen. kua id. (81.) ||
Osztj. kwé N. id. ] Tas. Kar. kwd \ kwál-pu id. j KOb. K. Ts. Jel.
köe | FOb. Np. küe j Baich. ka, kál-pu | Kar. ka, kal-pu | Jel. köelpu id. (128.) | Kam. küjü id. (182.) MUNKÁCSI szerint a vog. /ai f
kaukázusi eredetű fanév: v. ö. chürkilin galga; akusa galgi, kaitach, varkun kalka baum (ERCK. 44.). Nem tekintve a jelentésbeli
nehézséget, a kaukázusi eredet valószínűtlen azért is, mert nem
csak a szamojédségben, hanem alakra és jelentésre még pontosab
ban egyező másai megvannak több észak-szibériai nyelvben: tung.
Man. Úr. holo, hologdan Esche (CASTR. 83.) | Nor. hullö id. (122.) |
AT. hul Pappel (129.) | Kond. ulá \ Cap. yúla | Man. olóka, óluya
Pappel,Espe (CZEK.368.) || kamc. kilch- brzoza; Betula álba; kilchm
betulaceus (BADLI. I I : 41.) | Zách. kilch id. (IV : 40.) || korj. gulgilin
id. (BADLI. V : 24.) Vog. yal ~ tat. fajin (NyK. XXVIII : 157.)
MUNKÁCSI helyreigazító észrevételei után törlendő.
3. vogÉ. yaysd pipa | osztjD. kelse TpyŐKa (NyK. XXVI:
23.) | I. yaysa \ S. kansa id. (CASTR. 83.)
«>* szám. Osztj. kanZa N. Jel. | kansa MT. | kanza KO. Np. j
kanzza K. | kayza FO. Ts. | kansa Baich. Tas. kanca (CASTR. W.
113.) || koib. kayza Pfeife | kar. taysa id. || soj. tayza id. (CASTR.
153.) II alt. kayza TpyŐKa (Altgr. 122.) || tung. Man. Ur. gansa j
AT. ganza id. (CASTR. 81, 129.) || mong. jansa Tabackspfeife (SCHM.
191.) || jak. yamsa id. Uw. changsa Erm. (BÖHTL. 79, 181.) || Jen.
Osztj. kansa iá. (CASTR. 166.) | kott kansa id. (CASTR. 205.) || korj.
kanz fajka; aptus hauriendo tabaci fumo tubulus (BADLI. V : 32.).
4. osztjD. kharne malicza-suba (NyK. XXVI : 26.) 1 J. yarna,
yarni (KK.) cserzett bőr (NyK. XXXI : 427.).
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szam. Osztj. kirri Np. Oberkleid der Mánner und Frauen aus
Eentierfell, mit den Haaren nach aussen. | Kar. kirenay j Tas.
kirnay (CASTR. W. 122.) || alt. kurjuk das Feli (EADL. II. 941.) [| ?
juk. kar Feli. Bettlager; (BAIS.) %ar id. (BILL.) (SCHIEF. B. 416.).
5. vogÉ. yasiy mohos III. 17 ; yassay id. III. 52. %asli moh;
yasliy ma ingoványos föld; /asliti mohosodik; yaslitim mohos |j
osztjl.%osar (PATK. = yos-arT) bölcső-moha; Moos in der Wiege,
das den Harn einsaugt (NyK. 30 : 434.).
~ szam. Osztj. kié Tas. Baich. | küt Jel. (CASTR. W. 253.)
6. osztjD. khaulayg kacsa-féle (NyK. XXVI : 26.).
~ tung. Man. Ur. galaf Gans (CASTR. 81.) [| burj. galuy (n)
T. | galun Ch. ] galú S. Gans (CASTR. 130.) || mong. jalajun Gans;
oft auch der Collektivname für Schwimmvögel überhaupt (SCHM.
(192c.) || korj. galig kaczka, kaczki; — anas, anates (EADLI. V : 16.)
galga Ente (Vogel überhaupt) (EADL. Tsch. 34.).
7. vogÉ. yajéy { KL. khajéy | K. khajéy | P. khqjey Möve
(*ianKa, MapTHiDKa) (Kauk. 284.) || osztjD. kallik, khgMiy K. MapTHinKa halászmadár | S. kallek Meerschwalbe (CASTR. 80, UgF.
12 : 14.) || zürj. kala.
~ szam. Osztj. kal'ak FO. | katek, kal'ey Baich. Tas. Kar.
Möwe (CASTR. 112.) || osztj. Jen. Haley I. ÜaVay B. Möwe (CASTR.
119.) yaley pl. ydleyen id. (171.) || sag. koib. kainak die Möwe
(EADL. W. II, 27; CASTR. 90.) | sor. sag. ak-kaijilk ^anna, die
Möwe (EADL. I : 90.) || burj. kala Nü. yala T. Ch. Möwe
(CASTR. 108.).
Mindenesetre összefügg az idézett alakokkal: vogÉ. /aleu
csüllőmadár II. 166. /alleuw halászmadár (NyK. 26 : 23.) || osztjE.
yaleu Sterna caspia, auch Larus (AHLQV. 68.) | I. yaleu halász
madár, Seeschwalbe C. Möwe; larus yaleu%- adi. (NyK. XXX :
425.) || ~ szam. Jur. haleu Möwe (CASTR. W. 6.) v. ö. vogÉ. kasáuw
<~ magy. keszeg.
- 8. vogÉ. yq,pt rénökör IV. 372; yqptép, yqptiy adi. u. o. |j
osztjE. yopti verschnittenes Eentier, Wallach; yoptija vériem verschneiden, entmannen (AHLQV. 73.).
< szam. Jur. habta, habt, habié, habtie Eentierochse, habteko,
hábtiey dem. (CASTR. W. 8.) habtie herélt rén, rénökör BUD. habt
id. EEG. (NyK. XXII: 330.) habdau verschneiden | Kan. j hábtayau
Tas. (C. 8.) haptenta castriren (E. 330.) || Tav. kuabtaa Ochse (CASTR.
W. 50.) || Jen. káte'o Chan. káte'e Baich. Eentierochse; kattuyabo,
kattoyabo verschneiden (CASTR. W. 79.) [| Osztj. kopte-hir Ochse;
castrirtes Pferd; kuopte, köpte- sir Np. | küpte Baich. Kar. | köpte
Jel. Tas.; köptap, koptembap verschneiden, castriren; kopteynam,
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köpteybam, kopteyeliam; kopt e у nam ; köpteybam, köpteyell'am Tas. |
köpteynau Kec. КО. | kuopteynam FO. Te. j kuoptaynam | Np. kupteynam Baich. Kar. (CASTR. W. 120.)
9. vogE. yqrayt-jiw Erlenbaum (вольха) | KL. kwareytä-jiw
id. (NyK. 23 : 89.)
~ tung. Kond. trakta Lärchenbaum; irawan Lärchenwald
(CZEK. 361.) | Man. Ur. iräktä id. | UKan. iräkta MIDD. II. (CASTB.
107, 127.) A tunguz hangviszonyok szerint valószínű, hogy az ere
deti alak ^kirakta; hasonló képzésű tunguz növénynevek: tung.
Kond. bolgikta Zirbelfichte; innokta Traubenkirsche; galankakta
Holunder, nukta Eberesche.
10. vogK. khorep vörösfenyves; Lärchenbaumwald, II. 235.
khworép czirbolyaerdő III. 226.
<: szám. Jur. haru лиственникъ EEG. (NyK. XXII : 331.);
hara, haru Lärchenbaum (CASTB. W. 7.) [| Tavg. karu Lärche (CASTB.
245.) || Jen. kari Chan. | kádi Baich. Tanne (CASTB. 79.) || tung.
Nor. garra Lärche MIDD. I. (CASTB. 127.) || jak. parija Tanne Uw.
yarijaläy mit Tannen versehen, reich an Tannen (BÖHTL. 81.).
MUNKÁCSI (NyK. XXIII : 89.) helytelenül veti egybe az idézett szamojéd stb. alakokat a vogK. yqrayt-jtw «Erlenbaum» szóval.
11. vogE. yqryei j L. K. khwqrkhei \ P. khqrkai j T. kharkhaj
picus varius, Buntspecht (дятель) (Kauk. 329.).
A MUNKÁCSI idézte alakok mellett számba jön az alakra és
jelentésre pontosabban egyező tung. Kond. kirakta Schwarzspecht
(CZEK. 372.) | tung Man. kirakta id. | kirakta id. PÁLL. | gold.
kúrakta id. Egyéb tunguz állatnevek hasonló képzéssel: silakta
Specht; irgakta Bremse, даnmakta Mücke stb.
12. vogE. '/.qrtyqn II. 42. yq-rtyén I. 7. | K. khartkhän id. II.
224. ölyv || osztjE. yorte^ön (AHLQV. szerint yorte-yön) Astur palumbarius (AHLQV. 74.) | 1). yar$agan Habicht, Taubenhabicht | I.
kardagän (K.) ölyv (CASTB. 24. NyK. 30 : 427.).
~ kojb. kart aga \ Kar. hartaga Habicht (CASTB. 91.) || burj.
karsaga NU. xarsaga Т. у arcaga Falke (CASTB. 109.) || mong. %arcayaj Habicht (SCHM. 142. b.).
13. vogE. yis fövény; y.-sam I. 12; y.-nampér II. 26.
fövényszem.
~ osztj. Jen. yäs pl. yßd'ey Sandufer (CASTB. 171.); keäs I.
pl. keädey id. (CASTB. 170.)

14. vogE. yüé szolga I. 165 ; yqsi: yqsi-у amié-närin qtér sokszolgájú férfiúcska, szentséges hős; yqséy: rusiy aulép-yqséy-sai
bojtos végű sokszolgájú hajfürt | T. khqsiy-khar katona [| AHLQVIST
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szerint idetartozik zürj. kes-jalni dienen, gehorchen, Knecht od.
Magd sein; kesjis dienend, gehorsam, Diener, Bote (WIED. 98.).
< szam. Osztj. kaj | KOb. кос | K. hotte | KK. kote | Ts. koiö j
Np. kot \ Baich. кёс \ Tas. кёсе | kar. keie Arbeiter, Leibeigener,
Knecht (CASTR. W. 113.).
15. vogK. khwöpge: lg-kh. tkp. Pferd-Bentier (Kauk. 304.);
khoyyä rén IL 235; khwonfé-ppn rénszarvas szőre IL 223. j KL.
khunnä rénszarvas 46. j kunna, kunnie, konge, kuonge Bentier
(AHLQV.).
HALÁSZ

szerint megfelelői (NyK. 23 : 30.) lp. K. ko^te, kotnt
wild, wildes Bentier f F. godde tarandus ferus | S. kodde (kotte)
id. | E. kodde id. || íi. kuntus vierjähriges Bentier || szam. 0. könd,
kündde, kündü, (und, tünd, cönd, cünde, cund Pferd \\ Jen. katós,
kate'e Bentier (NyK. 23 : 30.). Mindenekelőtt megjegyzendő, hogy
a jen. szamojéd alakok nem egyeztethetők az osztj.-szam. könd
stb.-vel (1. 8. czikket). A finn, lapp és szam. Osztj. alakok össze
tartozása valószínűnek látszik ugyan, bár viszonyuk egyelőre tisz
tázva nincsen (HALÁSZ ősrokonságot vesz föl), de másrészt az is
bizonyos, hogy a vogul khonyä stb. hangalakját nem magyarázzák
meg. Tekintve, hogy a vogulban a rénszarvas specialis nevezetei
nagyrészt idegen (szibériai) eredetűek, eleve valószínű, hogy
a khonyä szó sem tartozott a vogul nyelv ősi szókészletéhez.
Csakugyan pontos megfelelői a szibériai török nyelvekben: sor.
kunak: kunak alik козелъ по третьему году, ein dreijähriges
Behjunges; kunayas жеребенокъ, das Füllen j leb. kunajin моло
дая лошадь по третьему году, ein dreijähriges Füllen | tel. alt.
kunajin трехлЪтнш теленокъ, ein dreijähriges Kalb | ? alt. tel. leb.
kirg. ,jb»is kunan трехлт>тшй жереденокъ, ein dreijähriges Fül
len (BADL. W. IL 910.). A jelentés fejlődésére v. ö. az osztj. veli
szót. Teljesen hasonló hangmegfelelést mutat: vogÉ. x^PX^> /ßPTa
nyárfa I T. khäpkha id. ~ oszm. ,*Ls (kavak) тополь, die Pappel
(BADL. W, IL 463.).

^ ^

16. vogE. inV csipkerózsa III. 18. ] KL. jini id. | K. id. || osztj.
E. and'i Hagebuttenbeere; Pfeffer, andi-ju% Hagebutte, Dornenstrauch (AHLQV. 65.) | D. сёпсе/-)и^ шитичникъ (csipkerózsa-fa)
(Ug. F. 12 : 9.) | I. anßa, ange Hagebutte, an$a-ju% Hagebuttenstrauch ; anßa csipkerózsa és bogyója (NyK. XXX: 412.) | S. an$e%,
angey-ju/ id. (CASTR. 76.)
~ tel. änä высоюй кусть, ein hoher Strauch (BADL. I. 729.) ||
tung. Kond. innókta Traubenkirsche (Prunus padus) (CZEK. 363.) j
Man. Ur. iyäkta id. (CASTR.) | AT. innakta MIDD. (ibid.) A tunguz
szavak -ta képzőjére nézve 1. а 9. czikket.
17. vogP. jasi ró III. 5 2 1 ; pal-jäsi szóthasít, felszíjai 18.
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< szam. Jur. jaseau, jeseau hobeln, schaben (CASTR. W. 12.)
jeserda- vakarni; jeserbo- faragni, gyalulni; jesett- hobeln (EEG.
NyK. 22 : 338.).
18. vogE. jákti metsz; jáktli vagdal | K.jciyti id. j KL. id.
< szam. Tav. jagi'ema zerschneiden (ein Eentier) jakqjeama,
jagatatema (CASTR. W. 51.) || Jen. johibo, johebo zerschneiden
(CASTR. W,

83.).

19. vogÉ. JQ% : no%siy jayi nyuszt-galléros | K. jq,kh bőr, suba
(II : 235.).
< szam. Jur. jikoda: iuone harta jiukina jikoda as jirime a
róka az ő ezer tanácsával subagallérra talált lenni (NyK. 22 :
91.)(?) |] Jen. jeggo Chan. | joggo Baich. Pelzverbrámung von
Hundefell (CASTR. W. 83.) || alt. tel. jakki ein Pelz aus Eehfell, der
mit den Haaren nach aussen getragen wird; 2. ein Pelz mit Sbawlkragen, gewöhnlich aus Murmeltierfell (EADL. III : 32.) j bar. jayi
ein Pelz, der mit dem Fellé nach aussen getragen wird (EADL. I I I :
41.) | Uv.jua Pelz (EADL. III : 628.).
20. vogÉ. jolti igéz II. 150; rendel II. 242. (?)jolt/ati támad
II. 331.
< szam. Jur. jiltenu wahrsagen EEG. (NyK. 22 : 340.) jilíe
ein Holz, das eine halbe Elle láng ist, auf dessen Ende der Schamane Erde legt, und die Bewegungen derselben erforscht. jilietádm, jiltetayudm ; jilsitam, jilcetadm, jilcetayum zaubern (CASTR.
W. 14.).
21. osztjE. joremalem, joremilem vergessen (AHLQV. 83.) [1 D.
jaradem, jardem I. jorodem S. vergessen (CASTR. 85.).
< szam. Jur. jurua- felejteni, saóbiTi. | jurrla- B. id. (NyK.
XXII : 341.) jurau, jurayü, juruyü id. (CASTR. 15.) || Jen. julotabo
Chan. jurotabo Baich. vergessen (CASTR. 84.).
22. vogE. jq,rén szamojéd [ K. joryén id. |) osztjD'. jarghan
(FO.) lg. jargan S. jorén KO. jerghan id. (NyK. XXVI : 28.) | I.
jaran \ S. jargan id. (CASTR. 85.)
< szam. Tav. Jura'ka \ Jen. Julako Chan. | Jurako Baich.
Jurák (auch Samojede) (CASTR. 239, 267.).
23. vogK. jorsti áld II. 379.
< szam. Tav. jarsadetama, jarsadetema
51.) || Jen. jedoribo Chan. lieben. (ibid. 83.)

lieben

(CASTR.

W.

24. vogÉ. jot közép III. 423. | K. jot id. | KL. ját id. I T.
jét
középső
]ez Kozepso s321.
z í . \\|| osztjD. jege középrész (NyK. XXVI : 29.) | S.
jece
Mitte
(CASTR.).
jece Mitte (CASTR.).
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< szam. Tav. jutea Mitte jutene zwischen
judá Chan. jodea Baich. Mitte (CRSTR. W. 84.).
25. osztjE. joura schráge, schief, krumm
joura,jourai ferde (NyK. 30 : 455.).
< szam. Jur. jaro schief (CASTR. W. 11.).

(CASTR.

55.) | Jen.

(AHLQV.

84.) [ I.

26. zürj. Ps. jyé Schwan (GEN. 0. 15.) || votj. jus (Sar. Kaz.)
hattyú (MŰNK. 283.).
~ szam. Jen. jedu Schwan (CASTR. W. 83.) || ? juk. jayza S.
jayée B. layg^a E. landza P. Gans (SCHIEF. B. 419.).
27. votj. jürmák tengeri nyúl; menyét (Kaz.) (MŰNK. 280.)
jurmak (Jel.) d'urmák, durmak tengeri nyúl; tüde durmak menyét
(Mustela vulgáris; jiacoiKa) (MŰNK. 287.).
~ szam. Osztj. nármák sibirischer Feuermarder (Mustela
sibirica) (CASTR. W. 142.). A votj. és szam. alakok összetartozása
kétségtelen, bár viszonyuk egyelőre tisztázva nincsen. SCHIEFNER
szerint a szam. nármák alapszava narg Baich. Tas. Kar. roth;
nárga kur Mustela sibirica (ibid.). Megjegyzendő, hogy a cseremisz
ben is van nerge, borz, Dachs (SZIL. 135.).
28. osztjE. kalay (Obd.) Eentier (AHLQV. 85.).
~ soj. kolun das Füllen j alt. tel. sor. leb. kuár. sag. koib.
kirg. krim. kulun ein einjáhriges Füllen (EADL. W. II. 979.). A je
lentés változására nézve v. ö. a 15. czikket.
29. osztjE. kalnor Möve (AHLQV. 86.) | D. kanar VI. rjiyxapb
kakasfajd-féle madár; nem eszik, csupán a bőrét húzzák le, mely
ből subadísz készül (NyK. 26 : 22.) ^ jak. %oyor eine Art wilde
Gans Uw. (BÖHTL. 85.) || tel. kuyurla KV.JIHKT> die Sumpfschnepfe
(EADL. II. 900.) || kún. koyra die Sumpfschnepfe (EADL. II. 523.)

tel. koyrocok mranuca ein kleiner Vogel (EADL. II. 254.). EADLOFF
szerint alapszavuk kuyur- schreien (von Vögeln) || ? korj. kegergivgi
(tkp. többesszám, -vgi a többes jele) Mewy nadmorskie, Larus
marinus (EADLI. V : b3.).

30. osztjD. kán I. kon AS. kön F . S. Steinfuchs; Canis lagopus (CASTR. 80.) k'óen necei^i. (Eisfuchs, Steinfuchs, Polarfuchs)
(UgF. 12 : 15.).
^ osztj. Jen. kágan, Jceagan Fuchs (CASTR. 169.). Hasonló
hangalakú állatnevek zürj. kőin, votj. kion, zürj. kan (Wolf, Katze),
de hogy az előbbiekkel egyeredetűek, mint MUNKÁCSI véli (Kauk.
387.), nagyon kétségesnek tartom.
31. osztjD. kanek őpycHHKa (Preisselbeere) (NyK. 26 : 21.).
< tung. Kond. kayáktn Bárenbeere (v. ö. a -ta képzőre nézve
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a 9. czikket); kanamkura Strauch der Beere | tung. Vil. id. | gold.
yinayta prunus padus. Ez utóbbinak a kondogiri tunguz hang
viszonyok szerint pontos megfelelője volna tung. Kond. innókta is
a szókezdő gutturalis elkopásával (Traubenkirsche). A kanam-kura
összetételhez hasonlóak tung. Ohlca odogkura rhododendron chrysanthemum | gold. dulgin-kura alnaster; bolbien-kara pinus cembra,
pumila. Kúra valószinűleg = kaz. tat. kúra das Eberesehengebüsch; kúra cilák die Himbeere [ kun. kúra das Unkraut (BADL.
II. 920.).
32. vogE. kanúiri a sapka karimája, ernyője (NyK. 23 : 88.)
kantürén ernyős süvegű III. 257. | P. kani ernyős III. 529.
< szám. Jur. hand'ari, handarea, hant'eri Bing, grosser Bing
(am Gurt) (CASTR. W. 7.) haniati BÉG. (NyK. 22 : 330.).
33. vogP. kasi szeg.
~ tung. Man. Ur. kdd'i, kagi Saum des Weiberpelzes, kdd'elám einen Weiberpelz besáumen (CASTR. 80a.).
34. vogÉ. kelt láp I. 105. || osztjÉ. kai Morast (AHLQV. 85.).
«>3 szam. Osztj. káig Np. eine feuchte schlammige Stelle |
Tas. schmale nasse Tundra mit Wald auf beiden Seiten (CASTR. W.
112.) || ? kott. kaim gen. kalsui pl. kalsutn mit Gestrüpp bewachsenes Flussufer (CASTR. 204.) || kamc. Zách. koly Stagnum, lacus,
kol%an adi. (BADLI. IV. 45.)

35. vogÉ. kirt: k. nolp-ekwá fáczánkacsa-orrú asszonyi. 19. j
FL. kirt hegyes farkú récze (IV. 37.) [| osztj. D. S. kewert, koivert
Enteart (Anas acuta) (CASTR. 81.).
<-o küár. kurta TeTepeBT., das Birkhuhn (BADL. II. 1461.) |
koib. Soj. kiirkü, kürtkü Ke. j kar. kürtü, hürtü Birkhuhn (CASTR.
100.) || alt. tel. leb. sor. kürtük id. kara-k. der Birkhahn sári k. das
Birkhuhn (BADL. W. II. 1461.) || jak. kurtujak D. Uw. Birkhuhn
(BÖHTL.

71.).

36. osztjD. kqliu, kaleu KO. khalip BH^pa (vidra), nighelkhalip (KO.) aeTyqaa BH,a;pa (repülő vidra) (NyK. 26 : 22.).
*"•>» tung. Man. Ur. kalun ; kal'un id. Otter (CASTR. 79.) || mong. ;
yaliyun der Fischotter, der Biber (SCHM. 136. a.) j burj. NU. kal'un \
T. Ch. yalun (n) id. | 8. \alu~ Otter (CASTR. 108.) || mandzsu kajlun
id. || korj. katakai Bóbr morski, Castor marinus (BADLI. V. 32.) |j
kamc. Pol. kulch fóka, Phoca vitulina (BADLI. III. 11.).
37. osztjD. kuj (K. S. KO.) küj, khuj *iHCToe ŐOJIOTO ; tiszta
mocsár, a mely körül erdő van; küiy id. (NyK. 26 : 24.) | kui Mó
rást (CASTR. 82.).
~ tung. AT. yoi tundra MIDD. (CASTR. 134.)
Nyelvtudományi

Közlemények.
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38. osztjD. kujike KOMapt (szúnyog) | kajni V. K. kéné id.
(Ug. F. 12, 16.)
? ~ jak. kulaki Floh (BÖHTL. 71.).
39. osztjD. kukét cupoKT, (halnév) (NyK. 26 : 24.).
< szám. Osztj. kuegarN. Baich. Stör (Acipenser Sturio) | kuagan K. | kuana Ts. FOb. kuekar Tas. | kuogar Kar. (CASTR. W. 123.)
40. osztjÉ. kurik Adler (AHLQV. 91.) | I. kuruk (CASTR. 82.)
id. | D. kurék VI. koreg, kuro/ opejrL (sas) (NyK. XXVI : 25.) | I.
kurek, kuruk sas; kurük-tilis (K.) Adler-Monat, Name des 12 Monats, wenn die Adler aus dem Süden ankommen (NyK. XXXI: 67.).
A MUNKÁCSI idézte alakok mellett (Kauk. 352.) számba jön a
jelentésre pontosabban egyező tung. Kond. kíron schwarzer Adler !
tung. Man. kíran Aquila naevia | kyrén Aquila albicilla, Aquila
clanga (CZEK. 372.) | üds. klran Adler MIDD. II. (CASTR. 119.)
41. vogKL. (térén-)lánsán kór gyötörte 20.
< szám. Tav. lansamiem sich abquálen (von Eentieren) |
lansamasuina \ lansamada''ama plagen, quálen (CASTR. W. 55.).
42. vogÉ. lipi weisser Hund || osztjÉ. lépek, lébek (Canis lagopus) (AHLQV. 94.).

~ szám. Jur. l'ib weisser Hund (dickes Haar) EEG. (NyK. 2 2 :
375.). MUNKÁCSI szerint ide tartozik (Kauk. 521.) finn repo, osztj. I.
rapa zottiger Hund | lp. riehpie.
43. osztjÉ. logali Anas clypatea (AHLQV. 94.).
•^ jak. liglik Baumgans, Anas crythropus Uw. (BÖHTL. 151.) I|
tung. Kond. leglaki Gans, Anas casarca (CZEK. 344.) \\ korj. lege
gatunek gagary Gagara srednia Colymbus sp. (BADL. V. 38.) BÖHTLINGK szerint legleg, légiek ,Storeh', a kaukázusi tatár nyelvekben
(KLAPROTH Kauk. Spr. 275.).
44. vogÉ. lyni kopó IH. 208. | KL. id. medvebocs III. 351.
~ tung. Kond. lóko 0 . luku G. langhaariger Hund (CZEK.
382.) [| szám. 0 . loga Fuchs | loka Baich. Tas. Kar. | lokka K. loka
Tas. [ loga Tél. id. (CASTR. 131.) LINDSTRÖM idevonja a kaukázusi
nyelvekből láz lagi Hund j abass. lah id. alakokat (? gör. Xóxo?,
lat. lupus LINDST. Suom. 1852 : 56.).
45. osztjÉ. l'uk Tetrao tetrix (AHLQV. 95.) piti- luk Tetrao urogallus (AHLQV. 121,) | D. luk (KO.) K. l'uk rjryxapb TeTept (nyír
fajd), Lukkeng-rep.-p. (falu neve), lok id. (NyK. 26 : 63, 64.) | luk
Auerhahn; yui-luk, pegda-luk Auerhahn, ney-l., ^angen-l. Auerhenne (CASTR. 87.).
< szám. Jur. luk Auerhahn Kan. (CASTR. 17.)
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46. vogE. mayti: yülpét ma/tsém hálómat kivetettem (NyK.
22 : 48.).
szám. Jur. mö- (mögu-) vetni (pl. hálót) (NyK. XXII : 372.),
möu werfen (CASTR. W. 41.) [| jak. mup/a Fischernetz (HeBO^!.) Uw.
munyala, munyalibin mit einem Fischernetze fangen (BÖHTL. 150.) I|
tung. Kond. munka | Wil. müpga | Man. id. Zugnetz (CZEK. 402.).
47. zürj. maibir glücklich. glückselig; maibirtni glücklich
preisen (WIED. 165.) || votj. maibir (Sar.) a szerencse kedveltje vagy
gyermeke (MŰNK. 701.).
*v szám. Jur. maibidm, maimbidm, -jimbidm sich freuen;
maijimbarkadm dem. (CASTR. W. 39.)
48. osztjÉ. makir Puckel (AHLQV. 101.) | I. müker Buckel;
mükrep mit einem Buckel versehen (CASTR. 104.) (NyK. XXXI: 83.).
< szám. Osztj.mogor | K. mögér j Np.mo/cár j B. Tas. Kar. mokal
Bücken, Axtrücken (CASTR. W. 175.) || Kam. begel (bögel) Kücken,
Axt- oder Messerrücken (CASTR. W. 191.) [| mong. muyur mousse,
émousser (Kow. 2034. a.) s'émouesser muju^u (Kow. 2032. a.) || >
jak. mupur stumpf, ohne Spitze; Mupur süöm die Spanne des
Daumens und des im ersten Gelenk zusammengelegten Zeigefingers
(wodurch dieser stumpf wird), der dicke Darm. Uw. (BÖHTL. 150a.)
49. vogÉ. manéik farok II. 112. | FL. mansék (IV. 37.) ||
osztjD. messey, i%-m. medve, XBOCTT. (fark) (NyK. 26 : 60.).
«^» szám. Osztj. maca Baich. | maíaTas. | méta Kar. Schwanz,
Bentierschwanz (CASTR. W. 173.). Közvetlen kölcsönvételröl nem
igen lehet szó, valószínűleg mind az ugorság, mind a szamojédség
egy harmadik közös forrásból merített.
50. vogT. (pál-)malémti szétszakít 316.
< szám. Jur. maim, malau, mallieu, mallijeu zerbrechen;
maíuk Bruchstück | NB. mal'embiu, malliembiu ich zerbreche (CASTR.
W. 40.) |j Tavg. maruam zerbrechen, in Stücke gehen; maru'ama
zerbrechen (tr.) (CASTR. W. 74.) || Jen. mohi Chan. | morei Baich.
in Stücke gehen (CASTR. W. 96.) || 0. mornam zerschlagen, zerbre
chen (ibid. 175.).
51. vogE. mékés gyarló II. 329.
<~ mong. majo schlecht, verwerflich (SCHM. 210. c.) mayu
mauvais, mai, vilain, laid, difforme (Kow. 2027.) > jak. mökü
hásslich; schlecht, verwerflich Uw. (BÖHTL. 149.).
52. vogÉ. mii: milpa süveges II. 321. || osztjÉ. mii Mütze
102.) | KO. Kond. mül inanita; vüríipg m. KapTysTb (ernyős
sapka), vay-m. (sisak?) mülloy hajadon fővel (UgF. 12:54.) | I. mii j

(AHLQV.
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S. mül Mütze (GASTE. 103.) | I. mii sapka, kalap, milta, mute ohne
H u t ; miley sapkás, kalapos (NyK. 31 : 79.).
~ szam. Osztj. mola Tas. Sommermütze (CASTR. W. 174.) [|
burj. malyai NU. T. malagai Т. S. Ch. Mütze (CASTR. 172.) malja
sapka, föveg (NyK. 13 : 247.) || mong. malájai die Mütze, die
Kopfbedeckung; der Deckel (SCHM. W. 211. c ) .
53. vogE. mohäy maliczabunda (I. 152.) |J osztjÉ. mol'say
auch molipsa innerer Pelz, mit den Haaren nach Innen (AHLQVIST 104.).

< szam. Jur. mälit'e, maliiea, malice, mälicea Pelz (CASTR.
W. 40.).
or. малица, малка (éjszak, és szib.) одежда въ вид* рубаки,
изъ олень, шерстью къ тЬлу (DALJ.).
54. vogK. mar lehelet П. 232.
~ szam. Jur. meaharadm, meharam athmen (CASTR. W. 199.).
A vogul névszó a szamojéd ige *mehar alapszavának felel meg.
55. vogE. moray sárga málna III. 143. 360. moréy id. j KL.
marey | AL. möréy | K. mq,ré% \ Р. mq,réy | T. mq,rqy sárga mocsári
málna, морошка (Kauk. 172.) || osztjÉ. moray | D. moréy bogyó;
nuyés-m, калина (juharbogyó), pücke-m. земляника (földi eper)
(UgF. 12 : 53.) | ÁB. mörak | FS. morénk | I. müray Moltebeere
(CASTR. 104.) müray, mürey földi eper (NyK. XXXI : 84.).
~> tob. ta,t. o ' / * id- (mrak) (BUDAG. II. 221.) || szam, Jur.
maraya Schellbeere (CASTR. 40.) | Tavg. mura'ka id. (CASTR. 75.) j
Jen. molagga Chan, moragga Baich. Eubus спашазтогиз (CASTR.
W. 96.) || tung. Werch. móloka Traubenkirsche (CZEK. 400.). Vájjon
nem ebbe a szócsaládba tartozik-e a finn marja?
56. vogE. móri bolondság 1 : 18; közönséges II. 74; könynyen | K. mcimi' hiába, czól nélkül; marV hitványán II. 233. | R
mqré hiábavaló 21.
< mong. mari sot, ignorant (Kow. 2020. b.) > jak. mari
Schwätzer; märilä, märilibin schwätzen Uw. (BÖHTL. 148.)
57. vogE. morjäm zsombék III. 360.
~ jak. mär Moosgrund, Uw. Moor M. (BÖHTL. 471.)
58. osztjÉ. naysemalem, naytenlem niesen (AHLQV. 107.) [ D.
naytesem id. (CASTR. 89.)

~

mong. nait-yo niesen, чихать (SCHM. 79. c ) ; naita-yo
[ burj. naitanam NU. naitanap T. naitainap Ch. naitanap
S. niesen (CASTR. 143.). Mint burjét kölcsönszó, megvan a tunguzban is: naitäm niesen (CASTR.85.). Vájjon az osztják nayt- egyszerű
assimilatióval keletkezett nait-hói ?
(CASTR.)
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59. vogSzigv. nälV Schöpflöffel (NyK. 23 : 91.) || osztjÉ. nali
Löffel; nalina janslem mit dem Löffel essen; nali-tel Löffelvoll
(AHLQV. 106.) | I. úal'a kanál (NyK. 31 : 168, CASTR. 90.').
< szám. Jur. nal'ku Schöpflöffel REG. (NyK. 22 : 347.)
60. vogÉ. nalkän-yul Hering; nalék-yul id. II. 160. III. 134. |
szigv. nalék id. (NyK. 23 : 91.)
< szám. Jur. nilok: vog. meul сельдь, hering (NyK. 22 :
350.) |] szám. Osztj. ~ ? norak Np. Barbe, Cyprinus lacustris (CASTR.
W. 203.).
61. vogÉ. пЩк vörösfenyő II. 120. näykläsi vörösfenyő erdő
II. 381. | KL. niy-jiw fekete fenyő IV. 98. niyläs vörösfenyő | K.
niy id. | P. niypé-ju fenyőág III. 539. || osztj. E. паук, nayk-juy
Pinus larix (AHLQV. 107.) | D. пеук лиственница (pinus larix,
vörösfenyő) (NyK. XXVI: 44.) | пйпк Lärchenbaum (CASTR. 89.) | I.
nánk, näy vörösfenyő (larix sibirica) (NyK. XXXI : 160.) || zürj.
nija, nla, n.-pu Lärche, Larix sibirica (WIED. 192.).
~» tung. Kond. náyta (пихта) Edeltanne (CZEK. 386.) | tungF.
Maja gaguta Silbertanne SPASSKY (CASTR. 132.) | tung. Nor. yäytö
Ceder Mnrn. I. (CASTR. 121.) j tung. Uds. yänkta Tanne MIDD. II.
(CASTR. 133.) | tung. Amur. nanta Cederschaalen (GERSTENFELD)
(CASTR. 121.). Hasonló képzésű tunguz növénynevek: nukta Eber
esche, hékta Weidenruthe, onikta (tungWil.) Apfel arpikta Haselnuss.
62. vogÉ. namék puha III. 287. 439. puha ágy III. 278. | K.
nq,ykem id. (NyK. XXV: 264.) || É. osztj. nämik weich; namiksämpa weichherzig (AHLQV. 107.) j D. namak schwach, locker,
schlaff (CASTR. 90.) | I. namak, narnek lágy. langyos (NyK. 31 :
168.) H ? zürjPs. tiibet weich (GEN. 0. 24.).
< szam. Tav. namagä weich (von Häuten, Eiemen) | namageikia sehr weich [ namatiku etwas weich | úámay weich | namamté'ama weich machen; namameam weich werden (CASTR. 58.) tj
Jen. nuggo Baich. weich; nuggeddebo erweichen; nuggemedo\ weich
werden (CASTR. W. 87.) || tung. Kond. nömuma weich j Wil. nämamukan id. (CZEK. 389.)

63. vogÉ. napréjawé átázik III. 295. napréjayti id. III. 343. |
KL. napréjayti átázik III. 203. näpräjawe (pass.) lucskos lesz
III. 355.
< szam. Tav. natebeá nass; úatebeajer etwas nass, natereáma nass machen; ?latereseama nass werden (CASTR. W. 58.) || Jen.
nudäro' Chan. | nudádo' Baich. nass werden; nudabä nass; nudatai Chan. | nudarai Baich. etwas nass (CASTR. W. 87.).
64. osztjl. (nara)

nar szőnyeg, takaró; yanf,éy narat tuat
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lip-tagamöt er bedeckte sich ganz mit einer bunten Decke (NyK.
31 : 160.) || zürj. tiar, nar-ku dünnes Ledér, sámisches Ledér,
Hundefell (WIED. 188a.).
«^» szám. Jen. nári Chan. nádi Baich. feiner Oberpelz (CASTB.
W. 85.). Talán idetartozik mandzsu nereku espéce d'habit qui n'a ni
manches ni boutons; c'est un long manteau ou simplement une
couverture qu'on met lorsqu'il pleut ou qu'il tömbe de la neige. II
s'appelle, en chinois teou pong. On en fait avec de la peau ou avec
de la toile huilée (AMYOT I. 289.).
65. vogE. nárV, nq,rV | K. neri | KL. nari | T. naro knorpel
(Kauk. 367.) || osztj. É. nor id. (AHLQV. 111.) ] I. id.(NyK.~31:172.)
~ szám. Jur. ner Knorpel (bei Fischen, Kentieren) (CASTB.
W. 21.). MUNKÁCSI szerint ide tartozik osszét dig. nawr, tag. noar,
nuar Ader, de v. ö. cser. nörgö porczogó (alighanem más szó: nörge
bimbó, nörga sarj, hajtás; nörge ág) (SZIL. 138.), norgas, nörgas
porczogó (SZIL. 138.).
66. osztjE. narip Schabeisen (AHLQV. 107.) | I. nárép tiló
(NyK. XXXI : 160, CASTB. 89.) || zürj. narjan Elachs- oder Hanfbreche; kos narjan altes Weib, langer hagerer Lümmel, Abgezehrter; narjalni brechen (Flachs oder Hanf), quálen, peinigen (WIED.
188.) (GEN. 0. 24a.).
< szám. Jur. nadornau, nadortau, nadorpiu schaben, nádorié
Schabeisen zum Weichmachen der Fellé (CASTB. W. 18.) || Tavg.
natúrum schaben (CASTB. W. 56.) |j Jen. no'ard' schaben, schálen;
nödode\ nudode' Schabeisen (CASTB. W. 86.) || Osztj. norbannau K.
abschaben j norbannam FO. Ts. Np. | norbennam Jel. | norpennau
Tas. | norbennam Kar. | norpálnam Tas. (CASTB. W. 143.)
67. vogE. nari szablya II. 14. 33. || osztjD. neré% szablya,
kard (NyK. 26 : 44.) j I. náre, nára (neara poet.) id. (NyK. 31 : 160.)
< szám. Jur. narea Speer (CASTB. W. 18.).
68. vogE. nantsati rénünő II. 49.
< szám. Jur. úamdaseda hornlos (CASTB. W. 20.) ( < namd,
namd Horn (ibid.); namta szarv; namta-ta pori. E. (NyK. XXII:
346.); szám. Jur. úamdaseda ti hornloses Eentier (ti = Eenthier) CASTB. W. 263. a. A vogul nantsati a szám. jelzős kifejezés
összerántása. Hasonló körülírása a rénszarvasnak szám. Jur. páwaeseda Eentier (tkp. nackenlos); szám. Jur. sonedí hornloses Een
tier (CASTB. W. 33.) v. ö. szám. Jen. sója, sojae kurzer Hornstumpf
des Eentiers (CASTB. W. 91.).

69. vogKL. nár-jiw toló-rúd (a ladikon).
«-«» szám. Osztj. nará-pu Baich. | Tas. id. Treibstock

(CASTB.

W.
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138.) || ? tung. Kond. у ora Schneeschuhstab der Weiber (собгуръ
женщинъ) (CZEK. 381.).
70. osztjE. перЫ das Rentierkalb, bis es ein halbes Jahr
alt ist (AHLQV. 109.). AHLQVIST szerint (Journ. 8 : 7.) szamojéd ere
detű, a rendelkezésemre álló szamojéd nyelvanyagban azonban
nem sikerült megfelelőjét megtalálnom. Megjegyzendő, hogy az
oroszban is van неплюй, неблюй (Archang. Szibéria) оленш теле нокъ, старая пышика, до полу года (DALJ. 517.), a mely AHLQV.
szerint szamojéd eredetű. Hasonló szavak, a melyek talán kapcso
latban vannak az idézett alakokkal: vogE. nap jávortulok II.
298. | osztjl. пор (Dem.) egyéves jávor (NyK. XXXI : 172.).
71. osztjE. nesamlem gleiten, glitschen; nosimlem gleiten
109, 112.) || D. nasamdem gleiten, ausgleiten (CASTR. 90.).
< szám. Jur. nensahalyau ausgleiten; nensahalmi glatt,
schlüpferig ; nenzadä, nesadä glatt; nenzadädm ausgleiten (CASTR.

(AHLQV.

W. 21.) (HALÁSZ).

72. osztjl. nikém, nékem (fr. niktem, néktem) taszítani (lassan) j S. nikibem stossen (CASTR. 89.).
< szám. Osztj. nugudap N. | nokkonnan~K. | nokkvnnamN]).]
nogonnam Ts. FO. | nokkolnam Tas. | nokalnam Kar. | nogornam
Np. | nokayam Baich. Tas. [ nokambam stossen (CASTR. W. 286.).
73. vog. puna nili v. nilmi (шерсть валится) szőrét hullatni
(NyK. XXIII : 91.) || zürj. nilol (nilov) munny, niloltny
(nilovtny)
schwitzen, bähen (int.) | nilödny feucht werden, schwitzen, be
Schwitzen, beschlagen (v. Fenstern, Wänden), nilalny
(nilavny)
schwitzen, bähen (inte.), nilaltny schwitzen lassen, bähen (tr.);
nilöm schweiss (WIED. 192, 193.) || votj. nidal Kaz. nülal izzadni;
nulam izzadság (533.).
~ szam. Jur. nälena szőrét hullatni, мнать, пускать волосы
(NyK. XXII : 348.); naiiedm Haare lassen (von einer Haut) schwi
tzen ; nalierieu, nallereu, naUed'ieu, naliedieu, zum Haare lassen
bringen, kahl machen (CASTR. 19.) | nohädm schwitzen (CASTR. W.
21.) || Tavg. nlkaam schwitzen (CASTR. 59.) | Jen. noha'aro' Chan.
nuhaedo Baich. schwitzen (CASTR. 87.) || osztj. nälgäk schwitzen ;
nälcay KOb. пеЦау, -embay Baich. neltay Tas. neltay Kar. id.
(CASTR. 142.) || Kam. ?w^o Schweiss; nogolam schwitzen (CASTR.
W. 185.) || tung. Kond. náldören er schwitzt | nasundiii er ist in
Schweiss | Wil. näßim id. | Kond. násoy J Wil. nähuy \ nasin,
nähin (CASTR. 85.) | mands. nei Schweiss (CZEK. 388.).
74. zürj. nie Moos (számos összetételben, pl. jag-n. Gyrophora
deusta, jala-n. Cetraria islandica stb.) (WIED. 194—5.), nica moo-

(
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sig; nicalni bemoosen, mit Moos verstopfen (ibid.) | Ps. nic id.
0 . 23.)
< szám. Osztj. nu% N. Tel. Baich. Tas. Gras; nuge Np. Ts. WMJ
K. úüt Kar. nüge FO. (CASTK. W. 143.) || Tavg. nóta, not Gras
(CASTE. W. 229.).
(GEN.

75. vogKL. niti : nari pü, nari oai nitép wanném gyöngéded
fiút, gyöngéded leányt szülő erdőm (III. 345.) | FL. niti kölykező
(IV. 112.).
~ szám. Kam. nieiám gebáren (CASTR. W. 185.) || Jur. úi'idm
geboren werden; úibidm, nitadm id. (CASTE. W. 21.)
76. osztjD. no/ (KO.) VI. nu/ JIOCB (jávor) | S. no/, nou/
Elentier C. (NyK. 26.) | I. no/ id. (NyK. 31 : 171.) || vogK. nou
jávorcsillag, gönczöl (Kauk. 360.).
? ~> szám. Kam. ni Hirsch (CASTE. W. 185.).
77. vogÉ. nqyér czirbolyatoboz | KL. nér czirbolyatoboz
magva (NyK. 23 : 92.) || osztjE. nögor Cederzapfen ; nögor-ju/ Pinus
cembra (AHLQV. 110.) | D. nagar Cedernuss (CASTE. 88.) | I. nagar,
nager id. (NyK. 31 : 159.).
~ szám. Jur. nahar Zapfenfrucht (NyK. 23 : 92.).
78. osztjD. nögolgem támasztani; nögolgep támasz (CASTE. W.
89. NyK. 31 : 164.).
< szám. Osztj. nugudap N. | nokkonnau K. | nokkunnam Np. |
nogonnam Ts. FO. | nokolbam N. | nokkulbam Np. | Nogolbam Ts.
FO. | nogornam Np. | nohkalbam B. | nokkolbam Tas. stützen
(CASTE. W. 287.).
79. vogÉ. nalé/ vékony (hangú) II. 29; nawlé/ zsenge III. 4 ;
nqréx zsenge; nq,r/ai vékony zelnicze II. 247; III. 455. || osztjE.
nulak-pun, nda/-pun
Flaum, Flaumfeder, tkp. «puha toll»
(AHLQV. 112.).
< szám. Jur. nulak, nulk weich; dem. nulkaku; nulkadm
weich sein (CASTE. W. 301.) || jak. nuolayai weich, zárt anzufühlen
(BÖHTL. 119.).
80. zürj. nomir Wurm, Ma,de ;jai nomir Fleischmade; nomiröé (nomres) voll Würmer, Maden; nomirös-sini voll Würmer,
Maden werden (WIED. 197.) [| votj. numér id. tél-nomér szentjános
bogár; nomér Kaz. féreg, kukacz, nyű (519.) | numires nyüves,
férges, kukaczos; numirg- nyüvesedni, férgesedni, kukaczosodni
(MüNK.).

~ szam. Jur. niberu, niberu 1. Moschka (thrips); 2. kleine
Mücke mit grossen Flügeln (greift Menschen nicht an), mberoku
dem. (CASTE. 22.); nibru = vog. kápsi BEG. (NyK. 22 : 350.) fj
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szam. 0. nure eine kleine Mückenart (MOiima) KO. K. neure j Ts.
FO. neureá ( Np. niuri Baich. Tas. nimara | Jel. nimer | Kar.
nimere (CASTR. W. 143.). Talán ebbe a szócsoportba tartozik vogÉ.
numvirs csúszó-mászó I. 163.
81. vogÉ. nqr | KL. nor bérez.
? < szam. Jur. yoner gebirgsspitze (NyK. XXIII : 88.).
82. osztjÉ. nöta Rentiermoos (AHLQV. 112.) | I. nata rozsda,
illetőleg a halászó szerszámokra rakodó üledék (NyK. 31 : 169.).
< szam. Jur. nada Moos; nadaj Eentiermoos (NyK. 22 :
346.) || Jen. nára Chan. | náda Baich. Moos; náraggo Ch. nádaggo
B. moosig (CASTR. W. 85.) || Kam. ? nor Moos (C. 185.).
83. vogAL. nqti segít 72. [ K. nöti id. II. 228. | T. nq,ti id.
327. || osztjE. notlem, notitem zulegen, helfen; notip Zugabe, Zulage (AHLQV. 112.) | D. nodem helfen (CASTR. 89.).
< szam. Jur. nadau, ríadaa; dem. nádaeibüeu helfen, hinzufügen (CASTR. W. 235.).
MUNKÁCSI szerint (Kauk. 477.) vog. nqt- stb. < szkr. nathhülfe suchen.
84. vogKL. nau rekettyefűz, Bachweide III. 355.
< szam. Jen. nigga Weidengebüsch (CASTR. W. 86.).
CSI a magy. nád rokonaihoz vonja (Kauk. 477.).

MUNKÁ

85. vogÉ. nuj posztó III. 101. | KL. id. III. 355. || osztjÉ.
noi, nui Tuch (AHLQV. 110.) | I. nui posztó, posztóruha, posztókaftán (NyK. XXXI : 166.) | D. nuj (K.), cyKHO (posztó); (lg.)ruha
féle gyöngygyei; káveng n. (K.) fekete gyöngyökkel kivarrott női
ruha, melyet esküvőn vesznek fel (NyK. XXVI : 45.) | nui Tuch
(CASTR. 89.) || zürj. noi Tuch, Wollenzeug, Wadmal; vösnid-n. feines
Tuch; jur-n. Brauthaube (WIED. 196.) j Ps. noj id. (GEN. 0 . 23.)
«-«-» szam. Jur. nöi, noi Tuch (CASTR. W. 18.); naj B. (NyK.
XXII : 359.)
86. osztjE. nuga, nuka, nugi, ríuki Sámisch, Ledér, nugi-yir
Ledersack, Beutel; nuk-kei Biemen; nuga voi ostjakische Sommerstiefel (AHLQVIST szerint belőle származik az orosz HeroBan) | I.
nuk, nuka szattyánbőr (NyK. 31 : 173.) || finn nahka bőr || lp. Lule
nadke Feli, Haut (WIKL. 71.).
A finn nahka-% már LINDSTRŐM összeveti a gör. váxi\, váxoc
«wolliges Fell» szóval (Suomi 1852. 63.). Ujabban MUNKÁCSI is az
idézett alakokat (a lappot kivéve) a csecsencz néha, nea szavak
mellé állította, nyilván azt akarva az egyenlőségi jellel jelezni,
hogy az idézett finn-ugor alakok szerinte kaukázusi eredetűek.

•

202

GOMBOCZ ZOLTÁN.

A kaukázusi eredet sokat veszít valószínűségéből, ha tekintetbe
vesszük a keleti altáji nyelvek következő adatait:
mong. nekei das Schaffell (SCHM. 84C.) || > jak. nak ein abgeschabtes Feli (Uw. BÖHTL. 119.)[|gold. naiaysa gegerbtes Feli
(CZEK. 347—8.). Képzésre nézve v. ö. gold. tamnaysa Nebel, anaysa
rothe Farbe, yimaysa Fett.
Nem tartozik ide vogT. nuy «posztó bolyha», a melynek meg
felelői MUNKÁCSI szerint magy. nyüst, ímn niite [talán inkább nukka
pehely, pihe, finom szőr 271. nuuha pehely 273.].
87. vogE. nuli jegenyefenyő III. 103. szurokfenyő III. 317.
nulas lúczfenyves I. 105. | K. nol vörösfenyő II. 378. | P. nuiluezfenyő 8. | T. nuli id. AT. nolo 163. || osztjÉ. nolya, nolyi, nolya-juy
Silbertanne (Pinus picea) (AHLQV. 111.) [ I. natya | S. natkai Silbertanne (Abies picea) (CASTE. 90.) | I. natya jegenyefenyő (NyK.
XXXI: 169.) | D. neíki iraxTa (iuczfenyő) (NyK. XXVI: 44.) || zürj.
nyl (nyv), nil (niv) sibirische Tanne (Abies pichta) nol id. (GEN.
0. 24.) (WIED. 203.) || votj. nil-pu, Kaz. nél-pé pichtafenyő, lúczvagy szurokfenyő; nulas (tő: nulask-J erdő, Wald (MŰNK. 527,
533.) [de van nulo «sima szilfa» is, nulas inkább ebből szárma
zik] || cser. nolgo szil (Ulmus campestris) nolg'é id. nolgo ko£ fehér
jegenye (Abies picea) nolugaí id. nolgaÁla Weisstannenwald (SZIL.
137.) | nulao fehér jegenye (SZIL. 139.).
szám. Jur. nalk = vog. null (iraxTa, Edeltanne) E. (NyK.
XXII : 347.) || szám. Osztj. nulg N. Baich. Tas. Weisstanne (Pinus
abies) KOb. nolg K. Np. nulge Ts. FOb. nulgó id. (CASTE. W. 143.) ||
szám. Kam. nelga Weisstanne (CASTE. W. 184.).
88. osztjD. nür qnpoKT. kacsaféle (Anas querquedula).
~ tung.Kond.nigiri Schneeammer(Plectriphanes)(CZEK.347.)
89. osztjl. oka (Őkem) KK. (poet.) sok | viel (NyK. 31 : 175.).
< szám. Jur. ~öka viel, pros. ~ökauna; ~oka' adv. "okarka
dem.; pros. "ökarkauna (CASTE. W. 4.); oka, oka sok BUD.; yuka,
yoka viel B. (NyK. XXII : 326.) || Tawg. ~őka viel; ~amay "oka soviel; "ökaga id. 'ökaga? adv.; ~ökageV vielmals; "ökagimVe zu viel
werden; számos képzett alak (CASTE. W. 45.) || Jen. oka viel; öka*
adv. ökami'e viel werden (CASTE. W. 77.) || Kam. igö viel; -arak
mehr (CASTE. W. 179.) || koib. kar. oga sehr (CASTE. 85.).
90. vogE. aulay császármadár II. 359. || «^» tung. elaki
Schneehuhn SPASSKY (CASTE. 131.) | ~ tung. Kond. helaki Schneehuhn | yeleki id. PÁLL. | mands. fijeleyu id. (CZEK. 380.) Hasonló
képzésű madárnevek a tunguzban : leglaki Anas casarca; nuynakí
Anser segetum; nokáki Machetes pugnax; burbuki Auerhahn stb.
[Talán ugyanez a tő más képzővel OT. J$J aula?' Tetragallus himalayensis, Tetragallus tibetanus (BADL. W. I. 77.).
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91. vogE. q,uUi jeges kacsa I. 29. (Anas hiemalis) || osztjÉ.
oula% Anas glaciális (AHLQV. 116.).
< szám. Osztj. alg Tas. Kar. schwarze Ente (CASTE. W. 98.) [|
koib. ala kar. ale Soj. Quakerente (Anas clangula) (CASTE. 76.) j
soj. ali (*alik) KpaKyraa, Quakerente, ala (képzőtlen alak) rorojiB,
Anas clangula || kas. tat. ala id. (EADL. W. I. 352, 372.) |1 jen. 0.
alg Enteart | kott. aliak id. (CASTE. 158. 197.) || korj. aallek (aajuieK)
gatunek kaczki nurkovatej: Sawka, Fuligula mersa (BADLI. V : 1.).
92. vogT. pajil kárász-hal (NyK. 23 : 99.) || votj. paja (Jel.)
durda-hal (jienrB Abramis brama) (MŰNK. 535.).
•NÍ szám. Jur. paja, paiha peljedka (hal) (CASTE. W. 34.),
pajha (hal-fajta) sirok (orosz CBipoKB Salmo vimba) (NyK. 22 : 361.) j
Jen.faeha Baich. Salmo peljet (CASTE. W. 93.).
93. vogÉ. pal sürü I. 105. III. 18.
~J szám. Jur. paju sűrű (erdő) NyK. 23 : 92. pal! dick (z. B.
Grtítze) (CASTE. 34.).

94. osztjD. paga getrockneter Hecht; paci szárított h a l ;
paceng-jü%e (<ieBaKB-folyó).
< szám. Osztj. peca Hecht, getrockneter Hecht j piiKO. J pétid
FO. | pétied Ts. | picd, piid Baich. Tas. pica Jel. | pite Kar. id.
(CASTE. 165.) Etymonját tekintve talán ugyanez a szó szám. 0 .
pace Plötze (Cyprinus rutilus), páje Barbe (Cyprinus lacustris)
(CASTE. W. 166.).
95. osztjÉ. pender, penser Zaubertrommel; penser-nal der
mit einem Pfotenfell überzogene Zauberstrommelschlágel (AHLQV.
120.).
< szám. Jur. peand'er, peanser, peanzer Zaubertrommel (CASTE.
W. 35.) | szám. Tav. feandír Trommel (CASTE. W. 71.) j| szám. 0 .
pöyer K. Ts. FO. Trommel, Violine (CASTE. W. 168.) [j Kam. phiri
Trommel, Zaubertrommel (CASTE. W. 292.).
96. osztjÉ. pil Gesellschaft, Gefolge; Gesellschafter, Freund
120.) | I. p'it barát, társ (NyK. 31 : 192.).
< szám. Osztj.pal J patté K. Np. Kamerád (CASTE. W. 165.) |j

(AHLQV.

Kam. phele id. (CASTE. W. 190.)

97. osztjl. pime orosz nemezbotos (NyK. 31 : 190.).
«** szám. Osztj.pöitStiefel | Np. pöwa Baich. Tas. | peme, pem
Jel. | pime Kar. Megjegyzendő, hogy az oroszban is van I H M H ,
íreMyiHKH; arch. prm. szib. nHMti canorH H3T. ojreHB KaMBicoBB
(DALJ.).

98. vogE. pirwd felelő rucza (Anas cricca) I. 29. makkrécze
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II. 181. |j osztjE. piri Anas querquedula (AHLQV. 120.) | pira Anas
crecca (ibid.) | D. pülke ^HpoKt Anas querquedula (UgF. 12 : 46.).
< szám. Osztj. j?z*r Ente (Anas clangula) | KO. FO.~K.ec.púra J
püria Np. | pur-kulga Baich. das Weibchen || Kam. phürii Entenart; Mergus merganser (CASTK. W. 169, 191.) || JenO. fir Tauchergans (Mergus merganser) | Kott. fur, pur pl. furán id. (CASTR.
191.) || jak. birgináyj Pfeifente Uw. (BÖHTL. 139.)
99. osztjl. pola (KK.) kés (NyK. 31 : 194).
< szám. Jur. pali Schwert, Degen (CASTR. W. 34.).
100. vogE. pon : yultné-p. Fischreuse, aus Weide geflochten
(Kauk. 176.) keczeháló III. 500. || osztjÉ. pun, pon Fischreuse
(AHLQV. 126.) | D. pon, pon (S. KO.) K. pun Mop,na (varsa-féle)
(UgF. 12 : 44.) | I. pun id. (NyK. 31 : 199.)
< szám. Jur. pöga háló (NyK. X X I I : 365.); poya Netz, Eeuse
(CASTR. W. 35.) || Jen. foga Chan. fuga Baich. Netz (CASTR. W.
94.) || Osztj. pok, war-pok N. Jel. Baich. Tas. Kar. Netz | MO. pop j
K. Np. poya | Ts. FO. poyo (CASTR. W. 166.) || Kam. phaya Netz
(CASTR. W. 190.) || Jen. Osztj. bok, pl. boky Beuse (CASTR. W. 190.).
MUNKÁCSI szerint (Kauk. 176.) a vogul és osztják alakok megfelelői
kabardin, csecsencz bonay Zaun, Einfassung ( > magy. boné).
101. osztjE. pon ein Quartier breites Saumgebráme an der
Malitza von weissem, langhaarigem Hundsfell (AHLQV. 122.).
< szám. Jur. pan der untere Saum am Samojedenpelz;
pande', pand der ganze Saum am Pelz (CASTR. W. 34.) || szám. 0.
pongar Saum, der untere Saum (ibid. 167.) [| Kam. phandar Saum
(ibid. 190.).
102. osztjE. por/a, parya Pelz von leichten und dünnen
Kentierfellen (AHLQV. 123.) || vog. pcjirka BEG. Kleidungsstück aus
dem Feli der jungen Bentiere, wird zwischen Malica und Sawik
getragen (NyK. 22 : 363.).
< szám. Jur. párka = vog. porka BEG. (NyK. 22 : 363.) ||
szám. 0 . porg Nb. Tas. Kar. | porga, porge K. Np. | porgo Ts. FO.
Kleidungsstück (CASTR. W. 166.) || szám. Kam. parga Pelz (CASTR.
W. 189.).
103. osztjl. poro/, pora% belső test, gyomor; pora/ das Innere
(NyK. 31 : 195, CASTR. 100.).

< szám. Osztj. parg N. Baich. | parga K. Ts. F 0 . Np. | perge
Tas. Kar. das Innere, die Eingeweide, der Magén des Tieres (CASTR.
W. 166.).
104. vogÉ. pulép dugó; pulp nyílásfödél III. 98, 444. || Irt.
püdop, pedop, pödep a nyírhéjdoboz tetejének abroncsszegélye
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(NyK. XXXI : 198.) j E. pülep Heustöpsel, womit der Eauchfang
der Winterjurten zugestopft wird; auch Spund; pülép-vis ein solcher Eauchfang (AHLQV. 125.).
~ mong. bügln der Pfropfen; пробка, зашычка; büglekü
verstopfen, verpropfen; зашкнушь (SCHM. 121. a.) || > jak. büö
Stöpsel, Pfropfen Uw.; büöla, büölubün verstopfen Uw. (BÖHTL.
121. a.)
105. osztjl. pura lábikra; pura = kur-pura Wade (NyK. 31 :
200. CASTR. 100.).

^ szam. Osztj. pur03 Wade | pur03 K. | pur aß Jel. Baich. [
puraßet Tas. | puradet Kar. (CASTR. W. 169.)
106. vogE. pütäsi köp | AL. putasi id.
< szam. Osztj.puttu Speichel; pnttunay speien | puttonay id.
K. | (CASTR. W. 170.) A szamojéd nyelvek közül csak az osztjákszamojédban van meg a vogulnak megfelelő alak.
107. osztjD. сауесе зуекъ (Tringa squatarola; Brachvogel)
NyK. 26 : 32. || zürj. cukci Auerhahn (Tetrao urogallus) (WIED. 369.)
«VJ jak. cokcoyo Schnepfe Uw. (BÖHTL. 120.) |j tung. Kond.
cukcaya Tringa зуекъ (CZEK. 384.).
108. vogÉ. sä/i suba 1 : 3 1 , 45. || osztj. É. say, so% Feli,
Hemd, Kleid; say-kus (Hemd und Pelz) Kleider; say-nir (Hemd
und Schuh) Kleider (AHLQV. 129.) | I.say | AL.sa^Sarafan, Weiber
kleid (CASTR. 95.) | D. sak, jargan-s, (FO.) rénbörből készült egé
szen hosszú suba (NyK. XXVI : 39.).
< szam. Jur. sawik, sank Oberpelz (CASTR. W. 30.) | szamO.
sok (sokk) der obere Pelz (CASTR. W. 159.).
109. vogK. sairiy fehér II. 376; sqiréy, sqiriy III. 126. 127. |
P. sairiy 14. (Possessiv -sy képzővel?) | T. sairémé fehéredik (a
gyolcs) 315.
~ szam. Jur. serko fehér (NyK. 22 : 358.); valószinűleg
ugyanez a szó sear, ser, sör Salz, weiss, Eis; searatau, seartau,
serotäu, serutau salzen; seratuku eisfarbig (CASTR. W. 30.) EEGULYnál (NyK. 22 : 357.) csak «só» jelentéssel [| tavg. sera'a weiss;
sera'aimuam weiss werden (CASTR. W. 65.); ser, ser = jég, só [| Jen.
silói weiss (v. ö. sila Chan, sira Baich. Schnee) (CASTR. W. 91.) |
Kam. siri weiss (v. ö. sirä Schnee) (CASTR. W. 189.) || tung. Am.
sayare weiss GERSTFELD (CASTR. 135.).
110. osztjÉ. sakált-ju% Weidenbaum (AHLQV. 129.) | D. sayélt
тальникъ (homok fűzfa) (NyK. 26 : 39.) j I. saget, sagett fűzfa,
sayte-pai fűzfa-bokor (NyK. 31 : 295.).
<•»» ? tung. Man. TJr. éektan, *éiktan Weidengebüsch (CASTR.
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84.) | Kond. héka Weidenruthe, Salix | Wil. hákta (CZEK. 380.). Az
alapszót a kondogiri tunguz héka (< *séka) tünteti fel. A -ta kép
zőre nézve 1. a 9. czikket.
111. vogÉ. sáli rénszarvas; sáli-uj 1 : 50; sdli-purn-uj II.
199. farkas (tkp. rénszarvas-harapó-állat).
«*«•» mong. cári das wilde Eentier, ^HKÍH ojieHL (SCHM. 319b.) |
burj. zári Eentierochse (CASTE.) || tung. Man. Ur. car Stier (CASTE.
92.) || soj. sar Ochse (CASTE. 102.) || jen. 0. sedr, seál' Eentier; sál
id. (CASTE. 186,

188.)

112. vogT. sanaté megízlel 325.
< szám. Osztj. sayam Baich. Kar. | sayásarn, sayayam, sayatam, sayambay id. Tas. schmecken; —• inch. sayanangay, sayan$ay (CASTE. 156.).
113. vogÉ. sánki fekete kacsa I. 29. II. 323. || osztjÉ. siyk
Anas nigra (AHLQV. 134.) | D. sink eine kleine weisse Ente mit
weissem Schnabel (CASTE. 96.)
< szám. Jur. sáneke Chan. | sánneke Baich. Möwe (CASTE.
W. 90.).
114. vogÉ. sáp fatörmelék; sápiy-jiw korhadt fa II. 61. | P.
iap-au (pass.) rothad 22.
< szám. Jen. saibe Baich. sauer, verfault; saibedo sauer
werden; saetabo sauer machen (CASTE. W. 91.).
115. vog. sar Tabak |j osztjÉ. sár id.
~ szám. Jur. sear, sar, sár Tabak || Jen. sara Baich. id.
(CASTE. W. 288.)

|| jen. 0. sar, sal, saH id. (CASTE. W.

256.)

116. vogÉ. sárák rénszarvas-csorda III. 111. sark csorda
II. 280.
«^> mong. sürük die Heerde, CTa^o (SCHM. 374. c.) || kar. sürüg
grosse Viehheerde, Tabune (CASTE. 123.) || kel. tör. ^*\y*> sürük
troupeau, tous ensemble || oszm. ^\ym (süri) 5»^w troupeau, foule,
grand nombre d'hommes ou d'animaux (ZBNK. 525a.).
117. vog. éaw-ne% szarka-asszony [| osztj. É. sav-né, savi-ne
id. | I. sáu, sáv; sáu-ney, sav-ney (CASTE., AHLQU.) | S. seu% id.
Hasonló vogul és osztják összetételeket idéz MUNKÁCSI Kauk. 625.
<-> szám. Jur. saune copoKa BEG. (NyK. 22 : 356.) Ebben az
esetben mindenesetre a szamojéd volt az átvevő fél.
118. vogÉ. sárfal: s.-q,yét-juüán-qjká rénbikaszarvijjas öreg.
«v mong. soryol-boyu ein einjáhriges Hirschkalb, o^HOJiÉmmH
ojieHb (SCHM. 311.).
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119. osztjE. sira einjáhrige Rentierkuh (AHLQV. 134.).
~ szám. Jur. sirej jáhriges Eentierkalb (CASTR. W. 32.) sirej
egyéves rénszarvas EEG. (NyK. 22 : 359.). Bár maga a szamojéd
szó sem eredeti, az osztják sira mint speciális rénszarvas nevezet,
szamojéd eredetűnek látszik.
120. yogK. ser homok, kavics II. 235. | T. ser-ku kavics 165.
< tung. *seruk, *siruk Sand (CASTR. 84.) | sergi id. MIDD. I. |
sirgi id. GERSTF. (CASTR. 130.)

121. zürj. zer Eegen, ji-z. Hagel, kalter Eegen; zerni regnen
445—6.) || votj. zor eső; jo-zor jégeső; zor-vu esővíz; zoresőzni, zoro esős, esőben gazdag (MŰNK. 443.).
? ~ szám. Jur. saro, saru (satu) Kdn. Eegen, es regnet;
Num saru Zso? ősi saruda jayu es regnet (CASTR. W. 29.) [| Kam.
surnu Eegen (CASTR. 29, 189.).
(WIED.

122. vogÉ. sqyértanti vonszolja magát (III. 231.) soyértayti
kapaszkodik (I : 121.).
< szám. Osztj. sokkay Tas. Kar. kriechen | sokarnay Baich. |
sokkarnay, -rpay Kar. | sokkornay Tas. | (CASTR. W. 159.)
123. vogT. saylo fűzfa 163.
co szám. Osztj. sana Eberesche
sanefiá.

(CASTR.

W. 213.) || jen. 0 .

(CASTR. 236.)

124. vogÉ. sorak zúzmara II. 253.
< szám. Tav. sóruay Eegen (CASTR. W. 66.). V. ö. a 120.
czikket.
125. vogÉ. soryilti rovásra metsz; einkerben (III. 445.) soryaliy rovátkos IV. 419. | KL. sarpá rovásfájú IV. 87. [ K. sorkhéljiw rovásfa (IV. 422.).
< tung. ^orgum schnitzen, B. gornap (CASTR. 93.)
126. vogK. sori hazudik.
< szám. Jur. sije hazudni; síjeka hazug; siek falsch E. (NyK.
XXII : 358.); sljedm lügen; sijeibUedm, sijerkadm dem. (CASTR.
W. 32.)
127. osztjÉ. suju (Obd.) Kalb des Eentieres (AHLQV. 137.).
~ szám. Jur. suju ntiniKa Eentierkalb, v. Feli von derű
seiben (NyK. 22 : 359.) suju, suiju Kalb, Eentierkalb; sujako dem.
suiju-jirl Kalbmonat (der achte) (CASTR. W. 32.).
128. vogÉ. sük hajtórúd; Bootstange II. 50. | FL. süw id.
(IV : 20.)
< tung. goko, *gokowun Bootstange (CASTR. W. 93.) || Kar.
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söigö Stossstange ; söigöldrmen mit der Stossstange stossen
123.).

(CASTE,.

129. osztjD. sur Stange, Stock, Pfahl (CASTE. 88.).
< szám. Jur. iur Treibstock für Eentiere; Fahrstange (NyK.
XXII : 344.) || 0. éür Stáb | cür K. | Np. Tas. cüre id. (CASTE.
W. 137.)
130. osztjE. surim Mustela vulgáris (AHLQV. 137.).
~ Talán összefügg vele osztj. Jen. sürnk, *surak, pl. surakn
Feuermarder (CASTE. 187.).
131. vogP. sarkén fajd 18.
~ mandzsu corhon Specht (GABBL. 34.). Ugyanazon tő más
képzővel tung. Man. corkelú | Ur. cotkiru |j burj. coryeru Haselhuhn (CASTE. 92.) || koib. sorklö \ kar. sorklö Haselhuhn (CASTE.
123.).
132. vogE. suw mohlegelő I. 133. sót ujpd ujin suw hét jávorú
jávoros legelő.
•'»•> tung. Kond. cowi schwanker Boden (CZEK. 384.), cawí
Moosplatz (ib. 383.).
133. vogE. tayt Colymbus arcticus || osztjE. taytin Colymbus
cornutus, to%tiy-rÍ%-vol Vaccinium uliginosum (AHLQV. 145.) | D.
ta^eteng V. tartan rarapa búvárkacsa (UgF. 26.).
~ osztj. Jen. taki, I. takti Knákente (Anas crecca) ? ~ toy,
töy Quakerente (Anas clangula) (CASTE. 175, 177.).
134. vogÉ. tája merőkanál III. 423. III. 229.
< szám. Kam. tojó Schüssel; thojo id. (CASTE. W. 185, 186.) [j
JenOsztj. toiga, pl. toigan Eimer (CASTE. 177.) || tung. tiga Gefáss
(CASTE. 87.) | Kond. tiga Holzschale (CZEK. 390.).
135. vogT. (témér-)tansepi (rá-)hág 313.
<C szám. Jur. tanáu, tanau treten; tánambiu, tayalyau mom.;
tanabt'e, tanaié, tanacé1 Treppenstufe (CASTE. W. 23.).
136. vogE. tan%: sis-t. háti uszószárny; kat-t. elő uszószárny; sorvit-t. hastáji uszószárny | L. K. téykh id. | T. tan háti
uszószárny | E. tay hátszárny (Ethn. IV : 302.).
~ tung. Am. digin Eückenflosse GEESTFELD (CASTE. 123.) j|
korj. takatak dorsum piscis; takatam pinna dorsalis (EADLI.
V. 60.).
137. vogÉ. tanerti nyom II. 295; tanrali gyúr; tanrálil. 145,
144. | K. tanerii szorít 372.
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szam. Osztj. tinalbam drüeken | tinalbeyamKeLr. id. | tinaleltam

Tas. id. (CASTR. W.

149.)

138. zürj. Pars. tar Birkhuhn (GEN. 0. 16.).
~ tung. Kond. tarmi yTKa KOcaTKa Enteart (CZEK. 390.).
Hasonló képzésű szavak tung. Vil. körmi Scheide; holmi Brustlappen | Kond. ucismi Schraubenzieher.
139. vogE. tarka j L. tari \ K. toqrei | P. tqri \ T.taru
Perca cernua (Ethn. IV : 303.) || osztj. E. lar trerina cernua, Kaulbarsch; tara id. (AHLQV. 142.) | D. tareyg S. KO. lére/ epnii> (sérincz) (NyK. 26 : 35.) j I. tara KK. tára íd. (NyK. 31 : 322.) || zürj.
darga.
OJ szarn. Jur. lar OKVHL, epnii. BEG. (NyK. 22 : 375.) leara,
lear Barsch, learako dem. (CASTR. W. 17.) Ide tartozik még osztjD.
jeroy (V.) epnii) (NyK. 26 : 29.). A szamojédség volt az átvevő fél.
140. osztjE. taré-/ Fischfloss (AHLQV. 142.).
~ szam. Jur. tora Fischflosse BEG. tora id. Steuerruder,
toraku dem. (CASTR. W. 25.) || szam. Tav. íuaru, tuaru id. (64.) || Jen.
tual'a Chan. | tuara Baich. (CASTR. 89.)
141. vogE. táykw gyújtó moszat IV. 419. | taykw tűzmoha,
moszat II. 94. I : 38. j KL. táykw id. 3. Taykwtur ajka tűzmohástavi öreg |) osztjE. tuyk Moos; tuykiy moosig, bemoost; tuyktaUem
mit Moos belegen oder zustopfen (AHLQV. 148.).
fv mong. tügene die Moxa. das Zugpnaster, MOCKa, MaryiHÍi
njiacTbipb; tügene talbiyu Moxa auflegen, ein Zugpnaster auflegen
(SCHM. 258.) || jak. tüön eine Moxa von Feuerschwamm Uw. (BÖHTL.
111.) || ? szam. Jur. tutuko Sehwamm, Zunder (CASTR. 26.) tudoku
Pilz BEG. (NyK. 22 : 355.) || jen. 0. íadey \ Kott. d'igen weisses Moos
(CASTR. 247.).
142. osztjD. teagat Ceder (CASTR. 91.) | I. teagat, tegat sibirische Ceder (Pinus cembra) —-iegat-kár Cederrinde (NyK. 3 1 : 325.).
<^ szam. Jur. tidi, tede Ceder, Zirbelfichte (CASTR. W. 26.),
Üde id. BEG. (NyK. 22 : 354.) [| 0. tádák Ceder KO. | tádik K. KO. j
tetey Tsl. | tácey Baich. Tas. Kar. | titey id. (CASTR. W. 148.) [| Kam.
thédey Ceder (CASTR. 186.) || jak. tátiy Espe Uw. (BÖHTL. 94. b.) ||
tung. Kond. taktikán Zirbelfichte; taktikagy Cederwald (CZEK. 389.).
143. vogÉ. tinsáy pányva II. 107, 108, 279.
< szam. Jur. tlnde\ tinse, ünde\ tinze1 Bentierschlinge
(CASTR. W. 26.) | Tavg. tánsay id. (CASTR. W. 61.) || Jen. üode' gen.
-eol Chan. üese Baich. id. (CASTR. 89.) | szamO. cesen Schlinge,
Bánd. casen Baich. j cesan Np. Schuhband | K. cesen id. (CASTR.
135.) | tesen Jel. Baich. Kar. Schlinge | íasen Tas. id.. (CASTR.
Nyelvtudományi

Közlemények
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153.) II jak. täsin Halfterriemen Uw.; tösün id. (BÖHTL. 95, 101.) f
tör. (jfc^Cwwö, jjXwwö, ^jiyj', \jy^ id. || morig. degesun (?) corde,
Kens (Kow. 1736a.) || burj. dekäy NU. dehän T. dehen Ch. dese S.
Pferdeschlinge (CASTR. W. 153.) || tung. däsun, dähun Haarstrick,
Eossschlinge CASTR. 89. Úgy látszik, burját jövevényszó. Aligha
tartozik ide kel. tör. ^jh^ö, ^jKj-* tuzak, CÍ4«J tuzag lacet, filét
(ZENK. 321. a.) || jak. tusa% Schlinge Uw. (BÖHTL. 110.) [j tung.
tusä, tusä Biemen um die beiden Vorderfüsse festzubinden (CASTR.
88.) || burj. tusa T. S. Biemen für die beiden Vorderfüsse des Pferdes (CASTR. W. 151.) || tusige v. tusige Pferdespannriemen (SCHM.
254. c).
144. vogÉ. tojás hótalpon való vadászat II. 21. tojänti hótalppal jár II. 129; tojilti id. (IV : 180.)
< szám. Tav. tuta Schneeschuh (CASTR. W. 63.) || Jen, turo
Chan. I tudó Baich. id. (CASTR. W. 89.) || Osztj. ío%'N. Np. Jel. Tas.
id. | told КО. B. id. ! tóték K. toldó Tsl. id. (CASTR. W. 148.) [? tayaé Tas. Kar. mit Leder bedeckter Schneeschuh (CASTR. W. 144.)] |j
tung. tatin Schuhwerk; tatilßem Schuhe anziehen (CZEK. 390.) jj
cukc. tiigit B. Schneeschuhe (BADL. Ueb. 47. b.) || JenOsztj. teäg,
pl. teäJcn Ostjakenschuh (CASTR. 176.) | teäs id. (ibid.); ieäs, pL
teäsen id. (ibid. 178.)
145. vogT. töji havazni 327.
~ osztj. Jen. tik pl. tigey Schnee

(CASTR.

177.)

146. vogT. tayghél liliom (IV : 401.).
~ szam. Kam. dugul Lilienzwiebel (Lilium martagon)
W. 188.).

(CASTR.

147. vogÉ. torié földi giliszta | K. töne id. | P. féreg 10. | T.
tüns földi giliszta | Т. tané id. 156.
«^ szam. Jur. tans Angelwurm, Köder (CASTR. 24.) || Tav. ?
tansú Neunauge || Jen. tad'u Chan. | tasu Baich. id. (CASTR. W.
61, 87.).
148. osztjÉ. tóba (Obd.) tupa Huf (AHLQV. 145.).
^ szam. Jur. tovo pata (rénszarvasé) (NyK. 22 : 355.) || O.
tob Fuss; toppa K. | toppé Np. | töba Ts. | tőbe FO. | topé Tas. j
tup Kar. (CASTR. W. 149.)
BUDENZ MUSz.-ban az

osztj. tóba szót több ugor nyelvi alak
kal együtt (votj. tub- aufsteigen; cser. tosk- treten; észt touze- emel
kedni) a magy. tapod alapszavával egyezteti, v. Ö. erre nézve NyK.
31 : 248.
149. vogÉ. torästi támogat II. 145.
< szam. Jur. täräu sich stützen; tärädm sich bemühen;
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tara es ist nöthig; tarana, tarahad fleissig (CASTR. W. 23.), tarhalidm sicli stützen (ibid.) || jak. tiria, tiribin stützen (BÖHTL. 105.) |j
kel. tör. d L v ó ' (tiremek) ériger, élever, rendre droit (ZENK. I.
331. b.). Megjegyzendő, hogy a kaz. tatárban is van toryoz- fölkel
teni, fölállítani, föltámasztani (BÁL. 120.).
150. vogE. tq,rni zajg II. 30. jöl ta tq/rnenátd svjtildli zaja
aláhallatszik.
<z sz&m. Jur. toriyadm, iörinadm schreien; törinoryadm id.
torinarkadm,, t'orieibtajü dem. (CASTR. W. 28.); t'ore hang; t'orieij
kiáltott 14, 49; 3, 24. torina- kiáltani j iorena- schreien. iorinorgaKpmiaTb E. (NyK. XXII : 343.) || jak. doryön Schall, Echó (Úw.
(BÖHTL. 116a.) || tung. turan Stimme (CASTR. W. 88.) || mong. dayon
die Stimme, der L a u t ; der Gesang, Lied (SCHM. 267. b.) a melylyel BÖHTLINGK a jakut doryön-t összeveti, alig tartozik ide; a mon
gol dayon megfelelője burj. duy, dun, du Ton, Laut (CASTR. 155.).
151. vogÉ. tös talpbőr III. 402. bocskor III. 143. j KL. töskitá bocskorpár III. 491. | P. tös czipő III. 523.
< szám. Tav. tósu kleines Eentierkalb (im Frühjahr), tosúa
Bentierkalbleder (CASTR. W. 62.).
152. vogÉ. turká puska III. 190.
< szám. Jur. turka ^poöoBHKT. (szélpuska) E. (NyK. XXII:
356.)
153. vogE. üs (tő: üns-) nyelmalazacz | L. K. us Salmo
Njelma | P. id. (Ethn. IV: 303.) | T. os id. || osztjÉ. vung, vus, uné,
uns, us Nelma (Coregonus Nelma) (AHLQV. 158.) | D. uné id. (CASTR.
79.) || zürj. ug, uc Coregonus Nelma (WIED. 389.).
<C szám. Osztj. vange Ts. Np. | wueng Tas. Kar. | muen$
Baich. id. vvenge iread der Njelmamonat, der Juli (CASTR. W. 171.).
154. osztjK. 'ut aro^a (bogyóféle) | vot vörös aro^a (UgF.
12 : 11,48.).
~ szám. Jur. yude bogyó BEG. Ue-yud'i qepeMyxa, Faulbeere, Elsebeere (NyK. 22 : 327.), ~odea Wasserbeere, Empetrum
nigrum ;~odembea Traubenkirsche ; Prunus padus (CASTR. W. 4.) ||
Tavg. ~uta Beere || Jen. óde Baich. | óre Chan. (CASTR. W. 78.) || jak.
oton Beere Uw. (BÖHTL. 21. b.)
155. vogE. vqyya gödör; tur-vqyya a tó medenczéje; vitvqy%a víz-forrás; adi. cqyyéy | KL. woankha id. | AL. vqnghá id. |
T. vonghq, vqnkhq id. | K. voqykhéy gödrös || osztj. E. voyylem behauen; voygililem oft behauen (AHLQV. 157.) | D. wany Grube
(CASTR. 101.).
< szám. Jur. vak: pauvan-vak Nacken (tkp. Nackengrube)
14*

*
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Bu.; vay Grube vog. vuoya B. (NyK. XXII : 367.) wäy Grube,
Grab (CASTR. W. 38.) |] Tavg. bár/ka gen. bäya Grube, Nest; bayutua, bayubdla grubenreich; bayu'dma graben (CASTR. W. 68—9.) ||
Jen. baggabo, baggoddabo graben, aushöhlen; bággo Grube; baggago
grubig. baggota Fuchsloch in der Erde (CASTR. W. 92.) |j Jen. Osztj.
bayél, bayel', bayel pl. bay\l Grube (CASTR. 188.).

III.
Ha a szójegyzékben felsorolt szamojéd illetve általánosabban
szibériai eredetű szavakat jelentés szempontjából csoportosítjuk,
két körülmény első pillanatra szembeötlik: 1. hogy a jövevény
szavak legnagyobb része specziális jelentésű szó, többnyire egy
szersmind terminus technicus. 2. hogy, kevés kivétellel, négy fo
galmi körhöz tartoznak. Ez a négy fogalmi kör: 1. Szibéria (külö
nösebben az északibb vidékek) állatvilága. 2. Növényvilága.
3. A magasabb szélességi foknak megfelelő ruházkodás, bőrkikészítés
műszavai. 4. A samanismus. Külön csoportot tesz néhány általá
nosabb jelentésű igeszó; lássuk e csoportokat egyenként.
I. F a u n a , a) E é n s z a r v a s (Cervus tarandus). Hogy az
obi-ugorság a szamojédektől tanulta a rénszarvas-tenyésztést, bizo
nyítja a specziális rénszarvas-nevezetek szamojéd eredete: v. yapt |
o. yopti rénökör (herélt rén); v. khwoygé rén; o. kalay rén; v.
näntsati rénünő; o. nepl'u rénborjú; v. sáli rén; v. sär/al rénbika;
o. sira réntehén; o. suju rénborjú. Ide vehetők még jelentésüknél
fogva v. säräk rénszarvascsorda; v. tinsäy pányva. A rénszarvas
tenyésztés szamojéd eredete mellett tanúskodik az a körülmény is,
hogy a rén jelentésű eredeti obi-ugor szavak legnagyobb részénél
ez utóbbi jelentés másodlagos fejlemény. Eredeti finn-ugor szónak
látszik vogÉ. pq,sV szarvasborjú, rénborjú; yär-p. szarvastulok J
osztjE. pes, pesi rénborjú | I. pec, pes id. || zürj. pe£ rén [| votj.
puiej, puzej rénszarvas [| cser. рисе, püce szarvas, rénszarvas | M.
puca, puse, pücö iramszarvas, росе szarvas || lapp Lu. pocuj gen.
роэси rén. A finn-ugor alapjelentés általában szarvas lehetett. Vájjon az obi-ugor alakok átvétele-e a tájnyelvi orosz п ы щ и к ъ
(молодой сЬрерный олень, без porifi теленокъ на немъ малкая
DALJ.). Eredetileg jávorszarvast jelentett vogE. surti rénszarvas,
s.-%är réntulok. Megfelelői cser. sorcto jávorszarvas; i,-seder nagy
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.
medvecsillag; s.-modo Vaccinium uliginosum || mord. sarda jávor
szarvas A. sardo szarvas W. (NyK. 5 : 198.) A rénszarvas jelentés
az eredetibb «ló» jelentésből fejlődött az osztj. vili szóban: osztjE.
vtti, vil'a, vula rénszarvas; vili-porta-voi farkas ] D. véli ojieHB | I.
veta, veda S. véli, vela id. Az eredeti jelentést megőrizték zürj.
Pais. völ ló, v'ől&n v. vol veién lovon (GEN.) || votj. val ló; er-val
kancza-ló, uZ-val csődör || cser. wülö kancza; wülö, wla j M. wüle>
uülü, wöle id. (SZIL.) Hasonló jelentésfejlődést mutat: vogE. pawél
jávortulok, püwil IV. 307. de v. ö. AL. pawél, pdul másodfű csikó
(Kauk. 445.).
b) M u s t e l a v u l g á r i s e t s i b i r i c a . PÁLL: o. surím,
votj. jürmak [o. kan sarki róka]. Keleti altáji eredetűnek látszik még
vog. E. solsi | L. sqlsi j K. sölié | KL. id. hölgymenyét; hermelin
(ropHocTaii) || osztjE. sos Mustela erminea (AHLQV.) | D. sas, sas
ropHOCTaíi; köiy-s. id. norém-s. Mustela sibirica (PAP.) | SOS Her
melin (CASTB.). Megfelelői: mong. soloyyo, soloyya xopeKi>, KOJIOHOKB, le putois, la martre de Sibérie (Kow. 1401.) | burj. soloyo
Iltis; holor/o Feuermarder, Mustela sibirica (CASTR.) || tung. Man.
Ur. sülakt Fuchs (CASTR.) | gold. soli, soloki id. | tung. Kond.
solongo, solongo, yolongo Wiesel (CZEK.) || mandsu soloyi Zobel
(GAB.) eine Art Iltis (xopeKt: ZÁCH.) || szám. Kam. HU Zobel | kott.
holonka Feuermarder (C). Az összetartozás valószínű, bár a -yi >
•ii hangváltozásra nincsen példánk. Török eredetű osztjD. susar
Mustela sibirica v. ö. csuv. sizar (ZOL.) KyHHii;a |j tat. susar (VOSKR.)
id. || alt. suzar, sosar id. (Altgr.) Ugyancsak török eredetűnek lát
szik a vog. sorás-oysar fekete-róka magyarázó összetétel első tagja
is, v. ö. alt. sar'as (e h. sári as = sárga as [hiúz]) KyHima (Altgr.
248.).
c) E g y é b e m l ő s á l l a t o k : o. kqliu vidra; v. lipi fehér
kutya; v. lq,yi kopó.
d) M a d a r a k , a) Fajd. v. ayya \ o. eygh hófajd; o. luk
fajd; v. éurkén fajd; v. aulay császármadár; zürj. tar fajd. (3) Kacsa
félék : o. logdli Anas clypatea; v. tayt \ o. taytiy Colymbus arcticus; v. auléy \ o. oulay Anas glaciális; v. pirwd \ o. piri Anas
querquedula; v. sdyki Anas nigra v. kirt fáczánkacsa; o. nür; o.
khaulayg kacsafélék (a források ez utóbbi kettőt nem határozzák
meg közelebbről), Y) Egyéb madarak: o. kalnor sirály, Larus rid.
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v. yqjey; o. kqllik sirály; о. сауесе Triuga squatarola (зуекъ); zürj.
votj. jis, jus hattyú.
e) H a 1 a k : v. iialkän-yul hering; v. pajil kárász ; v. us | o.
vung lazacz; o. kukel! halfaj; о. рада csuka. Ide tartozik még: v.
täyy úszószárny; o. täriy id.
IL F l o r a . Az északi sarkkör vidékének flórájára vonatkozó
obi-ugor nevezetek nagy része szamojéd eredetű. Ilyenek: fv. паук
vörösfenyő; ? v. ríuli | o. nolga | z. nil | votj. nil fenyő; v. khgrep
vörösfenyves; o. nqyér toboz ; o. teagat czédrusfa; v yqrayt-jiw
égerfa; v. yat nyírfa; v. sqplo fűz; o. sakált-juy id. v. паи rekettyefűz; v. int csipkerózsa | o. and'i Hagebutte; о. kanek áfonya; o. v.
moray sárga málna; v. täykw gyújtó moszat; z. nie moha, v. yas \
o. yos moha; o. nóta rénmoha; v. suw mohlegelő; v. morjäm
zsombék • o. kaj mocsár, v. kélt láp.
III. Ö l t ö z e t n e v e k : o. kharne suba; v. jqy id.; v. molsän | о. mol'san malicza; o. pon subaszegély; v. parka ! о. рогу а.
suba; v. sayi \ o. soy id.; v. mii süveg; o. nar | z. nar bőr, takaró,
v. nuj | o. noi posztó | o. nuga bőr v. tös talpbőr. Ide tartozik még
v. käsi szeg; v. úili | z. nilol szőrét hullatni; o. närip | z. närjan tiló.
A három szócsoport egybevágó tanúsága megerősíti azt a
következtetést, a melyet AHLQVIST a rendelkezésére álló csekély
anyagból egészen helyesen vont le. Említett értekezésében ezt
írja: «Der Umstand, dass im Ostjakischen samojedische Wörter
unter Anderem als Benennungen für solche Gegenstände ange
troffen werden, die ausschliesslich zur Lebensweise unter diesem
Himmelsstrich gehören, weist darauf hin, — was auch aus der
gegenseitigen geographischen Lage dieser Völker hervorgeht —
dass die Ugrer später als die Samojeden in diese Gegenden gelangt
sind und von diesen letzteren sich die Lebensweise, die allein hier
möglich ist, als eine fertige angeeignet haben» (5.). AHLQVIST sza
vait a szójegyzékben közölt nagyobb terjedelmű anyag teljes mér
tékben igazolta. Az érintkezés idejére vonatkozólag bajos valami
feltevést megkoczkáztatni. Eégisége mellett bizonyít az a körül
mény, hogy néhány szamojéd szó mását (nem ősrokonsági esetben)
megtaláljuk még a votják nyelvben is.
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IV. A s z a m o j é d s á m á n i z m u s hatását mutatja, hogy
a varázsdob neve s varázslás műszava szamojéd eredetűek, v. ö. o.
pender varázsdob, v. jolti rendel, idéz. Maga a «saman» szó(osztjE.
éaban, seban Zauberer; Zauberei; s. vériem zaubern; saban-verta-yo
Zauberer, Schamane AHLQV. 138.) keleti altáji eredetűnek látszik,
v. ö. tung. Man. Ur. saman Zauberer, Beschwörer (CASTR.) | Kond.
hamán Schaman [ Vil.háman Schamane (CZBK.) |] mandzsu: saman
id. (GAB.) v. ö. még szám. Kam. samalam zaubern (CASTR.). A végső
elemzésben minden valószínűség szerint iráni eredetű a vog. E.
najt-yum sámán II. 374. Megfelelői: finn noita varázsló, boszorkány
mester, javas-ember, boszorkány; noita-akka javas asszony, boszor
kány: noiti-, noitu- bűvölni, igézni, varázsolni; noituri varázsló ||
lappD. noqitie, St. F. n°qitie, nqitie, noitie, F. nuqitie, nuqjetie St.
varázsló, boszorkány; noqitastallet inch. noqitastallejit, nuqitastallejit varázsolni, bűbájos igéket mondani (HAL. 167.) | Lule
noiete- Zauberer, noitqstala- zaubern (WIKL. 74.) < perzsa, török
Ofc^O (noyud) = 4>«^!ő pois chiche, Kichererbsen (ZENK. II. 908.) |
kaz. tat. nuyit: n. karamak jósolni, wahrsagen (BÁL.); nuyit Wahrsagerei, BopoatBa (OSTR.) | mis. ? noyit, ein Gestráuch mit nussáhnlichen Früchten. Mint ujabb török kölcsönszó, megvan a
mordvinban i s : nogot: nogotso sodi er kann wahrsagen (PAAS. 40.)
(BUDAG. II. 282.).
GOMBOCZ ZOLTÁN.

A nyelvbeli kiegészülésről.
A n y e l v b e l i k i e g é s z ü l é s n e k újszerű nevével óhajtanám —
a német nyelvészet terén újabban használatos s u p p l e t i v i s m u s
kifejezés mintájára — azoknak a jelenségeknek egy részét megjelölni, a
melyeket az iskolai nyelvtan a ,ren db. agy óságok'nak sokat és sokfélét
magában foglaló rovatában szokott tárgyalni. Ertem a sum fui esse,fero
túli latum, bin war sein, bonus melior optimus, sok több-féle csoportokat,
a melyeknek az a sajátossága, hogy az egy rendszerré fűződött alakok
külömböző gyökerekből képződtek, hogy nem az eredet közössége s a
hanganyag egyező volta, hanem csak a jelentesbeli megfelelés kapcsolja
őket együvé. Magukat e tényeket évszázadok óta adja elő a leíró nyelv
tan, természetesen beérve azzal, hogy kivételeknek, rendhagyóságoknak,
esetleg hiányos alakoknak keresztelje el őket. Hogy csak a régi hazai nyelv
tanok körében maradjunk : már ERDŐSI SYLVÉSTEK JÁNOS a

irreguláris (Corpusgrammaticorum

comparatia

13.1.) és verba defectiva (69. 1.) neve

alatt, SZENCZI MOLNÁR ALBERT az anomália

comparationis

(134.1.), KOMÁ

ROMI CSIPKÉS GYÖRGY a defectiva (396. 1.) neve alatt tárgyalja az idetar
tozó jelenségeket s PERESZLÉNYI PÁL pl. a vagyok igéről azt mondja, hogy
«aliqua tempóra accipit a le'szek» (503.1.). Es e jelenséget ily felfogással
tárgyalja a leíró nyelvtan egész az újabb és legújabb időkig.
Az összehasonlító és történeti nyelvtudomány művelői jóformán
kezdettől fogva ügyet vetettek ezekre a jelenségekre is és, mint más
,kivételes alakokat', ezeket sem tekintették fattyúhajtásoknak vagy korcs
alakoknak, hanem ép ellenkezőleg a nyelv ősrégi sajátságainak.
A német nyelvtudomány terén már GRIMM JAKAB hangoztatott
efféle felfogást. Az úgyn. rendhagyó fokozásról szólva ősréginek és orga
nikusnak mondja e rendhagyóságot, alaki szempontból a nyelv kiváló
ságának, a mely változatosságot szül s a nyelv szépségét fokozza. Több
erő nyilatkozik szerinte a gut besser best-íéle változó fokozásban, mint ha
egyhangú gut guter gutest-féle alakok fejlődtek volna ki. Megjegyzi azt
is, hogy ez effajta rendhagyóság mind a fokozás, mind a név- és igerago-
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zás terén főképen a nagyon sűrűn használt szókon mutatkozik (Deutsche
Grammatik I I I [1831], 600. s k. 1.).
Egy más helyen a személynévmások ragozásában feltűnő többtövűséget magyarázza GRIMM (TJber den personemvechsel in der rede czímű
tanulmányában). Itt kifejti, hogy az 1. személyű névmás az egyes szám
ban más tőből alakúit, mint a duálisban vagy a többes számban, mint
hogy az a két vagy több személy maga is külömbözik az egyszerű én-től.
Az ich-nek megfelelő casus obliquusok, mein mir mich is mástövűek,.
valószínűleg azért, mert az ich magát a beszélőt mint gondolkodót fejezi
ki, a többi casus ellenben mint valami gondoltat. A második személy azt
elsővel szemben mindig csak gondolt valami s azért itt egyformaság van
(du, dein, dir, dich). Megjegyzi GRIMM azt is, hogy ha egyes nyelvekbon
az 1. szem. esetei is ezt az egytövtíséget mutatják, ez már aránylag újabb
fejlődés; megemlíti itt a lapp ós a finn nyelvnek egyformán m-mel kez
dődő eseteit is (KI. Schriften III, 239—241.1.).
Az e tárgyra vonatkozó későbbi fejtegetések közül figyelmet érde
melnek a CURTIUS GYÖRGYÓÍ. A Grundzüge der griech. Etymologie (1858—1862) bevezető részének 13. fejezetében (4. kiad. [1873] 94. s köv. 1.)
CURTIUS a jelentés fejlődéséről szólva, kifejti, hogy az indogermán ősnyelv
az egyest, a különlegest előbb jelölte meg mint az általánost. Az ember
évezredeken át nevükön nevezte már az e g y e s állatokat, mielőtt olyan
kifejezésre jutott, a mely az ö s s z e s állatokat magába foglalta. A 1 á t á a
fogalma a görög ember előtt oly kevéssé egységes, hogy még a külömböző időalakokban is más-más gyökérrel él: a hirtelen észrevételt, a meg
pillantást az lőetu fejezi ki, a folytatott nézést a öpav s ha a jövőt, alkal
milag a befejezett cselekvést is ki akarja fejezni, az ox-, orr- gyökérhez
folyamodik. Mindez arra mutat, hogy a sokféleség e téren megelőzte az
egyformaságot. A szavak jelentéseit mindig lehetőleg e g y é n i képzetekre
kell visszavezetnünk. Ha az igerendszer körében szemügyre veszszük a
beálló, tartós ós befejezett cselekvés külömbségeit, azt látjuk, hogy mivel
bizonyos gyökerek már alapjelentésüknél fogva csak tartós, mások csak
beálló cselekvést jelölnek, azért némelyek csak a praesens, mások csak az
aoristos alakjaiban használatosak. Ez az oka annak, hogy a nyelv olykor
külömböző defectiv-gyökereket és töveket egyesített, hogy egy-egy egy
séges jelentésű teljes ige rendszerét megalkossa, m i n t : öpav — eldov —
o<j)o\iai, <pépa> — Yjveyxov — ol'aoj, sum — fui, elpx -— i(pov vagy éj evó\ifjv — r:é<puxa vagy yéyova stb. (id. h. 103. 1.)
Látni való, hogy CURTIUS a külömböző gyökerű igealakok csopor
tosulását nem a szeszélyes véletlennek tulajdonította, hanem valami
okszerűséget igyekezett benne kimutatni. Az ő fejtegetéseire támasz
kodva külön tanulmányt szentelt e kérdésnek TOBLER Die anomalien
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der mehrstammigen comparation und tempusbildung czímmel (Zeitschrift
für vergl. Sprachforschung I X [1860], 241. s k. 1.). Értekezése beveze
tésében TOBLER azt az eló'zetes kérdést veti fel, vájjon itt igazán a n y e 1 vnek avagy talán csak a n y e l v t a n n a k rendhagyóságáról van-e szó?
Mert hisz lehetséges volna, hogy az eleven nyelvérzék e külömböző ála
t o k a t sohasem érezte együvé tartozóknak s csak a későbbi reflexió illesz
tette őket egységes egészszé. Majd részletesen felsorolja az egyes idg.
nyelveknek idetartozó igealakjait és ,rendhagyó' fokozású mellékneveit.
Az emez összehasonlításokhoz fűződő magyarázataiban TOBLER is kiemeli,
a mit már GRIMM megjegyzett, hogy bizonyos k ü l ö n ö s e n f o n t o s
ó s g y a k r a n e l ő f o r d u l ó f o g a l m a k kifejezéseiről van itt szó.
A nyelvnek általában véve az a törekvése, hogy a fogalom módosulásait
alakilag kifejezze; ama fontosabb és gyakoribb fogalmaknál ez a törekvés
oly elevenné lett, hogy a nyelv itt nemcsak a szokásos eszközökre (prassenstő-bővülés, ablaut stb.) szorítkozott, hanem egész külön tövekhez
nyúlt (252. és 274. 1.). Kiemeli továbbá, hogy ebben valami ő s r é g i
á l l a p o t tükröződik: a nyelv olyan korszakának maradványai ezek, a
mikor a teremtő erő még elég eleven volt, hogy a fogalmi módosulások
számára mindjárt más-más szókat hozzon létre, holott a későbbi nyelv
vagy egyazon alakra halmozza ama külömböző jelentésmódosulásokat,
vagy inkább mechanikus módon képez új alakokat. Egyébiránt TOBLER
munkája befejező részében is újra hangoztatja azt a már a bevezetésben
említett gondolatot, hogy e külömböző alakok, főleg a melléknéviek,
tulajdonkép nem is alkotnak szigorúan vett egészet, hanem csak a synonymumok csoportját, a melyek külön-külön tekintve defectivumok
{274. 1.).
TOBLER óta az idg. Összehasonlító nyelvtudomány meglehető hosszú
ideig nem foglalkozott e kérdésekkel, sőt, úgy látszik, hogy e czikk —
bár elég hozzáférhető helyen jelent meg s bár CURTIUS a Grundzüge újabb
kiadásaiban utalt is reá (4 103. jegyz.) — egészen feledésbe ment, a mi a
tudományos folytonosságra annyira ügyelő német nyelvészetben elég ritka
dolog. így pl. OSTHOFF mindjárt említendő munkájában a tőle tárgyalt
kérdést olyannak mondja, a melyet a régibb nyelvészet nem méltatott
figyelemre (woran die sprachbetrachtung der álteren zeitachtlos vorüberging 3. 1.)

és sehol

sem idézi TOBLER értekezését és BRUGMANN is azt

mondja: «merkwürdigerweise hat man ihnen [jenen thatsachen] eíne
zusammenfassende wissenschaftliche behandlung noch nicht angedeihen
lassen» {Zeitschrift f. d. Gymnasialwesen 54 [1900], 459.1.).
Mielőtt OSTHOFF munkájának ismertetésére rátérek, meg kell emlí
tenem, hogy a BRUGMANN és DELBRÜCK nemrég befejeződött nagy össze
foglaló munkájában (Grundriss der vergl. Grammatik der idg. Sprachen)
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DELBRÜCK a mondattani rész illető helyein a fokozásnak (III, 415.) és az
igeragozásnak (IV, 256) szóban levő ama sajátosságát is tárgyalja, hogy
külömböző gyökerű alakok egy rendszerré alakulnak, de pl. az utóbbi
helyen nem igen tudok a CURTIUS magyarázatától lényegesen eltérő fel
fogást látni. DELBRÜCK szerint az idg. gyökerek egy része, még pedig na
gyobb része, oly cselekvést jelölt, mely beálltával mindjárt be is fejeződött
(punktuelle Wurzeln):
eredetileg csak ilyenekből lehetett képezni az
aoristost s valószínűleg a perfectumot is. Ezekkel szemben állott a gyö
kerek másik része, a melyre nem áll ama meghatározás (nicht punktuelle
Wurzeln, lehetne őket határozatlan vagy durativ gyökereknek is mon
dani), ilyen pl. az es ,lenni' gyökér: ebből az osztályból eredetileg csak
a praasens és talán még a futurumot lehetett képezni. Már most könnyen
beállhatott az az eset, hogy egy-egy ,nem punktuell' gyökérből képezett
prassenssel egy ,punktuell' gyökérből való aoristos vagy perfectum tár
sult s vele együtt úgyszólván egy egységes igét alkotott. így pl. a ,lenni'
jelentésű es gy. a praasenst, a bheu gy. az aoristost és futurumot szolgál
tatta : ezt az állapotot tükröztetik vissza a litván alakok: esmi, pra9t.
buvaű, fut. búsiu, inf. buti s a görögben is eredetileg alkalmasint ekkép
alakúit a megfelelő sor: slpi, i<pov, ipúao). DELBRÜCK e magyarázata, a
mint mondtam, nem külömbözik lényegesen a CüRTius-étól: a DELBRÜCK
, punktuell' gyökerei által kifejezett cselekvés az, a mit CURTIUS «mo
mentán gefasste Handlung»-nak mond, s a ,nicht punktuell' gyökerek a
«dauernd gefasste Handlung» kifejezésére szolgálnak (CURTIUS id. h.
103.1.).
A szóban levő kérdéseknek igazán széles alapon nyugvó s a mai
nyelvészeti kutatás módszerével való vizsgálatát legújabban OSTHOFE
ejtette meg Vom Suppletivwesen der indogermanischen Spraehen czímű
tanulmányában (Heidelberg, 1900. 95 1.). Munkája bevezetésében min
denek előtt elutasítja azt a felfogást és elnevezést, mely a szóban levő
alakokat ,hiányosak'nak, d ef e c t i v u m o k n a k mondja. B defectivumféle felfogás szerint bizonyos gyökereknek nem volt meg az a képessége,
hogy a maguk erejéből létrehozzák az alakoknak azt a teljességét, a
mely befejezett rendszer alkotására szükséges. A gut alak ebben az érte
lemben azért ,hiányos', mert nem fejlesztett önmagából közép- és felső
fokot, viszont a besser és best is ,hiányos', mivel nincsen ugyanazon fajtá
ból való alapfokuk. Azonban itt — úgy mond OSTHOFF — nem az a
lényeges, hogy egyik-másik tőalak hiányzik, hanem az, hogy kölcsönös
kisegítés, k i e g é s z ü l é s forog fenn. Ez pedig fennforoghat oly esetek
ben is, a mikor nincs is igazi alakhiány. A lat. túli és látum (régibb
*tlatum) a prassens dolgában voltakép nem hiányos: ott van az ugyan
abból a gyökérből képezett tollo praesens, — csakhogy a nyelvérzék nem
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ezt az etymologiailag hozzájuk tartozó alakot, hanem a fero-t kapcsolta,
amazokhoz s ekkép most &fero tuli latum alakok kölcsönösen kiegészítik
egymást. Ep ezért OSTHOFF e jelenség megjelölésére a s u p p l e t i v i s m u s elnevezést tartja alkalmasabbnak, — én ezt a k i e g é s z ü l é s
szóval próbáltam kifejezni.
OSTHOFF ezután gazdag nyelvi anyagban mutatja be az indogermán
nyelvek körében uralkodó eme jelenséget. Az igei és melléknévi alakokon
kívül a névmások, számnevek s a fó'névképzós köréből is számos példáját
állítja össze. Legyen szabad e példák közül a legjellemzőbbeket itt is
bemutatnom.
Az i g é k sorában az evést jelentő ige a germánságban teljes rend
szert alkot (ich esse, a£, gegessen), ópúgy a latinban is (edo, edi, esus),
több rokon nyelvben azonban kiegészülő alakokat mutat, pl. gör. eőto és
iadUü, fut. idop.o.1, aor. £<payov. Igen gyakori a kiegészülés a jövóstmenést jelentő igéknél: gör. é'p^ofiac, iXeúaofmt, r^uS-ov (^A#ov), éXtfXu&a;
a gót gagga és iddja, a német gehe és ging, az ang. I go és I tvent alakok
szintén külömböző gyökerűek; míg a latinban az Ire és vadere igék ön
állóan vannak meg, addig egyes román nyelvekben ez igék egymás közt s
esetleg még egy harmadik igével is keverednek: fr. je vais, firai és aller;
ol. vo és andare. A ,futni' jelentésű ige a görögben zpé^w, őpa/jioüfj.ai,
idpaiwv stb. A ,vinni, hozni' igék a gör.-ben ipépu), ol'aco, ^vs'fxov, a
latinban a fero, tuli, latum, ellenben a gót bátran, ném. gebdren ige
teljes rendszerű. A látást jelentő igék kiegészüléséről idéztük már CURTIUS
magyarázatát, a ,lenni' ige megfelelő jelenségeiről (ói. dsti — dbhüt, lat.
sum, est, esse —fui, főre, futurus, ném. ist, sind — bin — war, gewesen
stb.) DELBRÜCK nézetét.

Igen gyakori a kiegészülés a nőnevek képzése körében. Míg az.
egyes nyelveknek erre szolgáló ismeretes képzésmódjai (gör. üsóg : &eá,
MCÜV : Ásatva, lat. rex : regina, vietor : victrix, ném. löwe : löwin stb.)
kétségkívül újabb keletűek, a legrégibb eredetű nőnevek nem motio,
hanem külön-külön gyökerekből való szóalkotás utján keletkeztek. Elég
itt a következő szópárokra emlékeztetni: ói. pita — matd, bhrata •—
svasd, sünus — duhita, gör. 7iazifjp — - ftqTiqp, lat. páter •—• mater, fráter —
soror, ném. vater — mutter, brúder •— schioester, sohn — toehter. Es
bizonyos,hogy az efféle,motio útján alakúit szópárok,mint: gör. ádsl(póq:
ádsÁ<p7j, lat. jílius : filia újabb keletűek. Vagy az ói. ndr — gna, gör.
wjifjp •— jwrj, náatq •— aÁo^og bizonyára ősibb felfogásmódot tükröz
tet vissza, mint deanórrjo, : déaizocva, lat. dominus : domina, puer :
puella, ném. gatte : gattin stb. Hasonló elveket látunk az állatok elneve
zéseinek körében is: a házi állatoknál vagy másoknál, a melyekkel az
embernek több dolga van, más-más szó jelöli a hímnemet és a nőnemet,
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•pl. a németben ochse v. stier és kuh, hengst — stute, bock — geiss v. ziege;
a ivolf: wölfin stb. itt is újabb kifejezésmód.
Eészletesen ismerteti OSTHOFF a m e l l é k n e v e k f o k o z á s á 
n á l feltűnő kiegészülés eseteit. I t t is bizonyos általánosan használt
fogalmak, jó és rossz, nagy és kicsiny, sok és kevés azok, a melyeknek
kifejezései a külömböző fokokban külömböző gyökerekből valók. A szám
nevek körében az egy és kettőnek megfelelő sorszámnevek rendesen más
gyökérből vannak képezve: unus •—primus, duo — secundus;
ein—der
•erste, zwei — der andere (még Luthernél; der zweite újabb eredetű);
•one —first stb. A kiegészülésnek nagy szerepe van a n é v m á s o k terén
is. Itt igen gyakori az az eset, hogy a külömböző nemek számára külömDÖZŐ gyökéralakok vannak: a személynévmás terén ném. er, es ellenben
sie; a mutató névmás: gör. 6, 7} — TÓ, gót sa ső — pata, míg a ném. der
•die das már nem tükrözteti vissza az eredeti viszonyokat. Kiegészülés
-viszonyában lehet — a mire, mint láttuk, már GRIMM figyelmeztetett —
az alanyeset a többi esettel is: éyát — \iou, fioí, pi, ego — mei, mihi, me,
ich— mein, mir, mich; világosan újabb fejlődés, ha pl. egy eredeti casus
obliquus alakja nominativusul is használatos, mint fr. c'est moi. Külöm
böző gyökéralakokat látunk a névmások egyes és többes számában is:
ego — nos, ta — vos, ich — wir, du — ihr s itt is a régi állapotot elho
mályosító fejlődés, ha pl. az újgörög a régi yjttseg alakot a erő, iaő hatása
;alatt aelq, saeís-szel helyettesíti.
A mi már most e jelenségek lélektani magyarázatát illeti, OSTHOFF
is hangsúlyozza, hogy az itt szóba került alakok mind olyan képzetek
kifejezései, a melyek a beszélő embert közelről érdeklik: bizonyos min
dennapi, elemi cselekvések, a legegyszerűbb rokonsági viszonyok, gyakori
tulajdonságok és számviszonyok. Az ember az ő lelki szemével a képzetvilág
tárgyait annál élesebben s annál e g y é n i b b m ó d o n fogja fel, mennél
közelebb jutnak az ő érzéséhez és gondolkodásához, mennél mélyebben
s élénkebben ragadják meg a lelkét, felkeltik érdeklődését. A szóalkotás
és formaképzés terén két irány küzd egymással: az e g y é n í t ő felfogás
mód, a mely régibb keletű, a mely úgyszólván tulajdonnevekül alkotja
meg a szókat és a c s o p o r t o s í t ó felfogásmód, a mely a belső okokból
együvé tartozó dolgok neveit a hasonló alakok segítségével fűzi egybe s
-azt, a mi jelentésben egyezik, hangban is egyezővé teszi. Azt az egyénítő
felfogást, mely a sohn és tochterben nyilatkozik, &jilius ésjilia-bíin elho
mályosítja és elenyészteti a csoportosító felfogásmód. A közelebbről
érdeklőnek ez az élesebb, egyénítő megfigyelése okozza azt, hogy egyegy tulajdonság fokozott mértékben egész m á s n a k látszik, az igei cse
lekvésnek mintha megváltoznék a m i n ő s é g e , mikor más időben tör
ténőnek gondoljuk; a személyről való képzet megváltozik, ha nem cse-
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lekvó'nek, hanem szenvedőnek vagy valamely cselekvéstől illetettnek
képzeljük. A nyelvet alkotó naiv ősember élénkebben érezte egy nekünk
egységesnek látszó általános fogalomnak konkrét árnyéklatait s különkülön néven nevezte őket, feltéve, hogy a dolog kellő érdeklődés mellett
elég mélyen hatott kedélyére is. Valami költői vonása van ennek az egyé
nítő felfogásmódnak s azért napjainkban is a költészet az, a mely ama
kiegészülésre emlékeztető kifejezésbeli változatosságot kedvel és alkal
maz. OSTHOFF tanulmánya végén rámutat arra, hogy míg a prózai beszéd
pl. a veszélyesnek külömböző fokait egyszerűen a gefáhrlich, gefáhrlicher,
am gefahrlichsten alakokkal fejezi ki, Schiller Glocke-jében ez esetben a
suppletivismus szellemében jár el:
Gefáhrlich ist's, den Leüt zu wecken,
Verderblich ist des Tigers Zahn ;
Jedoch der schrecklichste der Schrecken,
Das ist der Mensch in seinem Wakn.
OSTHOFF tanulmányának főórdeme — a mint már említettem —
hogy széleskörű nyelvi anyagot tett vizsgálata tárgyává, hogy abból
lehetőleg egységes következtetéseket igyekezett vonni s hogy a lélektani
magyarázatot mélyítette. A lényeges pontokban nem mondhatom egé
szen újnak ezt a magyarázatot: láttuk a kérdés történetének tárgyalásá
ban, hogy

már

az előző kutatók, GRIMM, CURTIUS, TOBLER, DELBRÜCK

kiemelték a jelenségnek régi, eredeti voltát, hogy rámutattak arra, hogy
ép az emberre nézve különösen fontos, sűrűn előforduló fogalmakra vonat
kozik, hogy a sokféleség megelőzi az egyféleséget s hogy a formák bőségét
bizonyos sajátos jelentésárnyéklatok kifejezésére való törekvés idézte elő.
De OSTHOFF mégis alaposabban s találóbban rajzolta meg a nyelvet alkotó
embernek, hogy úgy mondjam, azt a lélektani helyzetét, a mely ama
nyelvi jelenséget létrehozta: most jobban értjük, hogy pl. az embert
kevésbbé érdeklő távolabbi rokonok nevei (mint éxupóg éxupá, socer
socrus, neffe nichte stb.) azonos gyökerűek, míg a szívéhez közelebb
állókéi (páter mater, fráter soror) egyóniebben vannak felfogva s külön
szókúl képezve. Voltakép itt is a mai nyelv bizonyos jelenségeinek ana
lógiájára próbáljuk megmagyarázni a nyelvalkotás szóban levő eseteit: a
mint ma tapasztaljuk, hogy a bizonyos fogalomkör iránt való elevenebb
érdeklődés vagy a szakismeret az illető körre vonatkozó szókészletnek gaz
dagabb kifejtését eredményezi, úgy lehetett az amaz őskorban is. Már
régebben figyelmeztettek arra, hogy «a paraszt szájában a nemzésnek, a
terhességnek, a szülésnek, halasnak, ölésnek majd minden egyes állatnál
külön neve van, így a vadász is szeret külön nevet adni más-más állat járá
sának és teste részeinek» (MÜLLER MIKSA Felolvasásai I, 61), sot GELEJI
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KATONA ISTVÁN már 1645-ben jegyezte meg, hogy: «A lelkes állatoknak
teniszetik mind az önnön nemekhez illendő szókval mondathatnak kL
Mint: az asszony szül; a ló tsikózik, a szamár vemhezik, a tehén borjúzik...
Nem mind fiazik, a mint szoktak szollani . . . A madár továbbá költ, a
hal ívik, a méh ereszt avagy rajzik» (u. o. 448. 1. és Corpus
Gramm.
316. 1.).
Az egész jelenség kiindulópontját, a lélektani magyarázat alapjátOSTHOFF bizonyára helyesen határozta meg s kétségkívül igaza van abban
is, hogy a nyelvnek az a hajlandósága, hogy a közelebb esőt és mélyebbérdeklődést keltőt egyénileg alakúit szavakkal fejezi ki, általános emberi
vonás. A sémi nyelvek köréből — BEZOLD és NÖLDEKE közleményei alap
ján — maga OSTHOFF sorolja fel munkájában az ide tartozó eseteket óa
hogy az ugor nyelvekben sem ismeretlen e jelenség, azt akár csak a ma
gyar nyelvre szorítkozva könnyen megállapíthatjuk. Hisz ugyanaz a
nyelvi ösztön működött közre, ha a magyar nyelv — az indogermán nyel
veknél finomabban egyénítve — megkülömbözteti a bátyát az öcstől, a
nénét a húgtól. Jól tudom, hogy ép e primitiv rokonságneveket egynek
kivételével kölcsönszóknak, mégpedig a bátyát és M^rot árja, az öcsöt a
kaukázusi nyelvterületről került kölcsönszóúl igyekszik újabban kimutatni
MUNKÁCSI (Arja és kaukázusi elemek a finn-magyar nyelvekben 153., 356.,
496. 1.): azonban akár van valószínűség e föltevésben, akár nincs, az
esetleges átvétel s a jelentések megállapodása kétségkívül amaz e g y é 
n í t ő felfogásnak régi korszakában ment végbe, míg az általánosítótestvér kifejezésnek már képzésemódja is világosan mutatja az újabb
keletet. Egyébként azonban feltűnő, hogy a magyar nyelvben aránylag
kevés az igazi kiegészülés példája. A melléknévi fokozás terén a sok —
több, az igeragozás terén a vagyok — Unni, a számnévképzés terén az
egy —• első, kettő — második, a névmásképzés terén az én — mi viszonya.
a szembetűnőbb esetek és, tudjuk, ezek sem egyformán régi példái a
kiegészülésnek: régi nyelvemlékeinkben megvannak még a válni, válván
alakok, a melyeket ma lenni, lévén helyettesít (SIMONYI, TMNy. 273. 1.)
és az én és mi névmásokban a nyelvtudomány egyazon gyökérnek külömböző alakulatait látja (SZINNTEI, Nyelvhasonlítás 29. és 83.1.). Lehet, hogy a
magyarban az általánosításra és kiegyenlítésre való törekvés elenyésztette a régibb korokban az említett alakokon kívül esetleg másokban meg
levő külömböző gyökerű képzéseket, lehet, hogy egyrészt a magyar nyelv
régibb emlékeiben, másrészt a rokon nyelvekben még nagyobb számmal
vannak ama jelenségnek kimutatható példái. Mindenesetre örvendetes
lenne — s ezzel magának OsTHOFFnak előttem kifejezett óhaját is tol
mácsolom — ba valaki, a ki ezen a nyelvterületen nálamnál járatosabb,,
e példák összeállítására vállalkoznék.
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OsTHoirnak, mint mondtuk, elvitathatatlan érdeme, hogy e jelen
ségeket együttesen s egységes szempontból tekintve tárgyalta, ezt az
•érdemét elismerték bírálói is, mint WUNDT (Anzeiger f. idg. Sprach- u.
Altertumskunde
11, 6) és BRUGMANN (Zeitschr.f. das Gymnasialwesen
54, 459). Azért azonban mégis jogosult annak a kérdésnek felvetése,
vájjon ebben az egy kalap alá foglalásban nem rejlik-e valami kis
veszély is, vájjon nem általánosítunk-e mi is kelletén túl? Hisz tud
juk, hogy a nyelv terén gyakran külömböző úton-módon is egyformák
nak látszó eredmények jönnek létre. Kérdés tehát, igazán egyforma suppletivismus uralkodik-e a külömböző kategóriákban, egyformán szoros-e
az összetartozás a főnevek, a melléknevek, az igék, névmások és szám
nevek föntebb felsorolt .kiegészülő' alakjai között ? Erre, azt hiszem,
nemmel kell felelnünk: bizonyos fokozati külömbség van e külömböző
alakok összetartozásának erejében.
Igazán szoros kiegészülés van az i g e i alakok között.
Ásumfui
•esse, bin war sein nemcsak a nyelvtanban szerepel egységes paradigmá
ban, hanem kétségkívül a nyelvérzék is egynek érzi és érezte e rend
szereket. Ennek világos bizonyítékot ép a német bin alak története
szolgáltatja: kezdő hangja a bheu gyökér eleme (1. szem. *bheuö), végső
hangja a régi *esmi személyragjának maradványa s hogy a kettőből contaminált alak keletkezett, ez arra mutat, hogy a nyelvérzék szorosan
egymáshoz tartozóknak, azonos jelentésűeknek tartotta a külömböző
gyökerekből való alakokat.
Ugyancsak erős a kiegészülő alakok összetartozásának érzete a
n é v m á s o k terén: a külömböző nemben, számban és esetben levő ala
kok sűrűn befolyásolják egymást. így tudjuk, hogy a ném. der és die
vagy a litv. tas, ta kezdő dentalisa a semleges alak és a cas. obliquusok
hatása alatt jutott a hím- és nőnemű nominativusba, v. ö. gör. ó i] ró,
viszont a gör. o'i al többes alakok régibb zoí vaí helyett valók stb. (BRUG
MANN, Grundr. II, % 767). Gyakori az az eset is az idg. nyelvekben, hogy
a névmások többesót az egyesszámú alak befolyásolja, az ,én' jelentésű
alak hatással van a ,mi'-re, a ,te' a ,ti'-re, a megfordított eset, hogy pl.
a ,mi'-hez igazodnék az ,én' szó kezdete, úgy látszik, nem fordul elő
(BRUGMANN id. h. 805. 1.). Befolyásolják egymást az esetek i s : a gör. <rú
alak (dór tó) <r-ja a aé hatása alatt (BRUGMANN I 2 311. 1.) stb. Mindezek
a kereszteződések azt tanúsítják, hogy a nyelvérzék egymást igazán szo
rosan kiegészítőknek érezte e névmási alakokat.
Jóval lazább a kapcsolat a névszóképzés terén kiegészülő alakok
között. Itt mindenekelőtt a melléknévi fokozás eseteit említhetjük, a
melyeknek tárgyalása OsTHOFFnál — a mint ezt már WUNDT (id. h. 4. 1.)
és BRUGMANN (id. h. 464. 1.) is megjegyezték bírálataikban, különben sem
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kifogástalan. Az ide tartozó kiegészülő alakok, mint multus — plus,
viel — mehr, sok — több viszonya kétségkívül más, mint az efféle ala
koké : édes édesebb, gonosz gonoszabb. Az utóbbi igazi f o k o z á s ,
gradatio, az előbbi h a s o n l í t á s , comparatio. Mert világos, hogy ha
azt mondom, hogy A gonoszabb mint B, akkor az alapföltevés az, hogy
mindakettő gonosz és a ,gonoszabb' igazán magasabb fokot jelent, —• de
ha azt mondom, hogy .4-nak több a pénze mint J3-nek, ebből még nem
következik, hogy akár .4-nak, akár £>-nek absolut értelemben sok pénze
van. A mi különösen az idg. nyelveket illeti, ezek terén a nyelvtörténeti
kutatás kiderítette, hogy bizonyos tulaj donságfogalmakat korábban használtak pusztán hasonlító jelentéssel, mint absolut értelemben: korábban
mondták azt, hogy valaki egy másiknál jobb, nagyobb stb. s csak későbben
azt, hogy (absolut értelemben, hasonlítás nélkül) jó, nagy stb. DELBRÜCK
összeállította az óind melléknevek elég nagyszámú csoportját, a melyek
csak közép- és felsőfokban fordulnak elő s a melyeknek alapfokuk egy
általában nincsen ( Vergleichende Syntax der idg. Sprachen III, 1, 414)
s újabban SOMMER a latin nyelvi comparatióval foglalkozva kifejtette;
hogy azok a melléknevek, a melyeknek efféle relatív értelme van. volta
kép positivus nélkül szűkölködtek s csak újabb jelenség, másodlagos fej
lődés az, hogy positivusuk is alakúit, a mely az illető tulajdonságnak
mintegy normális mértékét jelöli meg. Ép ilyenkor lehetséges azután,
hogy ama comparativussal egészen más gyökérből való szó associálódik
alapfokúi. Innét van az, hogy a mit a grammatika a melior positivusának tekint: a bonus, egészen más gyökérbői való; ilyen a viszonya a
plus és multusnak (Idg. Forsch. 11, 264.1. NyK. 30, 477.) ós a sok — több
nek is. Az itt kifejtett elmélet értelmében a sok és több eme viszonya is
igen régi lehet s e tekintetben nem vagyok egy véleményen ZoLNAival,
a ki azt mondja, hogy a sok <cősugor eredete ellen egyeben kívül épen
hiányos, még teljesen ki nem fejlődhetett schemája is erős gyanút tá
maszt)) (Defectivumok a magyar nyelvben. Phil. Közi. 15, 1060). A ki
nem fejlődött schema itt ép oly keveset bizonyít az ősi eredet ellen, mint
a hogy pl. a nem. viel ősnyelvi eredete ellen nem szólhat az a körül
mény, hogy nincsen ugyané gyökérből való közép- és felsőfoka, — az
ősnyelvi eredetet itt a rokonnyelvi alakok (szkr. purú, gör. noÁúg stb.)
egész kétségtelenné teszik. Ha ezeket szem előtt tartjuk s ha figyelembe
veszszük azt, hogy ezen a téren aránylag ritka a kiegyenlítődés, hogy a
gut-hól való gutest igazán kivételes korcsalak (OSTHOFF 5.1.), akkor" be
fogjuk látni, hogy a melléknevek ,kiegészülése' már sokkal lazább, mint
az előbb tárgyalt kategóriáké, a nyelvérzék itt jobban érzi az alakok ön
álló voltát s itt már inkább a grammatikusnak volt gondja rá, hogy egyegy rovat ne találjon üresnek maradni.
Nyelvtudományi

Közlemények

XXXII.
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Még lazább a kiegészülő alakok viszonya a szóképzés egyéb esetei
ben. OSTHOFP itt csak egy-két kategória vizsgálatára szorítkozott, a nőnevek és egy pár kicsinyítő szónak a képzése módjáról szólva. Pedig
több-kevesebb joggal ide lehet számítani egyéb eseteket is. Pl. a többes
képzés és a vele fogalmilag rokon gyűjtŐnóvképzés terén is gyakran
hasonló viszonyt találunk. Ismeretes, hogy a németben a mann szó töb
besét bizonyos összetételekben leute helyettesíti (kaufleiite,
landleute),
voltakép ez is külömböző gyökéralakok kiegészülése. A mi a gyűjtőneve
ket illeti, a magyarban az összetartozást jelentő -s képzővel alakultak
egyes erdőnevek, pl. fűz : füzes, tölgy : tölgyes, fenyő : fenyves, de már
a fából nem képződött ily gyűjtőnév, itt erre csupán az erdő szolgál, —
bizonyos joggal tehát azt mondhatjuk, hogy a, fa és erdő szintén a kiegé
szülés viszonyában vannak.
A melléknévről szólva OSTHOFF csak a fokozás jelenségeit tárgyalja,
de ugyancsak a kiegészülés viszonyában vannak egyes melléknevek a
nekik értelmileg megfelelő, de más gyökérből képezett határozószókkal
is, pl. gót góds, ófn. kfn. guot ,jó£ és g. waíla, ófn. wela, wola, kfn. wol
,jól'; csak az úfn.-ben lehet a gut adverbium is. A kfn.-ben michel és
grog mellett határozószóúl sere használatos, a manec mellett vil; az
úfn.-ben a gern a liebnek megfelelő határozószó.
A kiegészülés viszonya létesülhet továbbá — s erre OSTHOFF szin
tén nincs tekintettel — az igeképzés terén is. Pl. a kfn.-ben a sterben
(ófn. stérban),meghalni'
erős ige mellett volt egy sterben, sterbte, gesterbt
(ófn. sterben) ,megölni' jelentésű gyenge ige, a mely az amabból képe
zett műveltető ige volt; szintúgy a töuwen (töun) ,meghalni, haldokolni'
ige mellett a toeten ,megölni'. A mai németben azonban a második és a
harmadik ige kiveszett s most a sterben és töten a kiegészülés viszonyába
jutott: viszonyuk, jelentésüket tekintve, ugyanaz mint pl. a Hegen és
legen-é. Vagy az úfn. tod főnév jelentés dolgában oly viszonyban van a
sterben-hez, mint a lage főnév a liegen-hez.
Ez utóbb említett esetekben az összetartozás érzése kétségkívül
sokkal lazább, mint pl. a sumfui esse alakoknál s így a kiegészülés szo
rosságára nézve bizonyos fokozati külömbségekről lehet szólanunk. Látni
való egyúttal, hogy a kiegészülés jelenségét a nyelvnek számos más kate
góriájában is ki lehet mutatni, a melyeket az eddigi kutatók nem is szá
mítottak ide. Sőt ha a suppletivismust, a kiegészülést a szó tulajdonképi
értelmében lehetne venni, akkor az ilyen, egymást fogalmilag szintén
kiegészítő szócsoportok is tartoznának ide, m i n t : tavasz nyár Ősz tél
(1. BRTJGMANN, Zeitschrift f d. Gymnasialwesen 54, 460). Ezek persze az
OsTHOir-féle elmélet értelmében nem igazi ,kiegészülő' csoportok, mert
az ez értelemben vett ,kiegészülés' kritériuma az, hogy az illető csopor-
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tok mellett, velük párhuzamosan létezzenek hasonló értelmű csoportok,
a melyek egyazon gyökérből vannak képezve, már pedig az évszakok
kifejezésére ilyen egygyökerü szavaink nincsenek.
OSTHOFF felfogása, nézetem szerint, még egy fontosabb pontban
helyreigazításra szorul. Abban kétségkívül igaza van — s ezt már GRIMM
is hangsúlyozta — hogy a kiegészülés jelenségeiben rendszerint valami
ő s r é g i f e l f o g á s tükröződik s hogy a mai nyelvek efféle esetei jórészt
még a legprimitivebb korszakok maradványai. Azonban mégis tartózkod
nunk kell a túlságos általánosítástól s nem szabad a kiegészülésnek minden
újabb jelenségét kapcsolatba hoznunk amaz ősrégi viszonyokkal. OSTHOFF
az újabb keletű kiegészülő alakokat is úgy magyarázza, hogy ezek régi
minták módjára keletkeztek. Pl. a latin fero — túli ós a gör. <pépco —
ol'aa) — 7fse~f**ov paradigmájában a praesens-alakok egyezők, a többiek
eltérők, OSTHOFF ebből mégis azt következteti, hogy a *bhérö ige már az
idg. ősnyelvben kiegészülő volt, a suppletivismus á l l a p o t a itt ősrégi,
azonban az egyik vagy a másik nyelv idővel más — de szintén kiegészülő —
alakokkal helyettesítette a régieket, a mint OSTHOFF mondja: «új bort
töltöttek a régi tömlőkbe» (6. 1.). Vagy feltűnő, hogy egyes román nyel
vekben keverődnek a lat. íre és vadere alakjai, holott a latinban Ire is
külön végig ragozható, vadere is. Ezt OSTHOFF így magyarázza: «Da im
latéin die mutterverba íre und vadere ungemischt eiu jedes für sich bestehen, möchte man vermutén, dass durch irgend einen uns nicht mehr
offensichtlichen nebenkanal der vulgársprachlichen überlieferung die
romanischen konjugationsverhaltnisse mittelbar a u f d i e t r a d i t i o n
d e s a l t é n s u p p l e t i v w e s e n s bei dem verbalbegriff gehen sich zurückleiten» (9. 1.). E szerint egyes alakoknál valami hagyománya volt a
régi kiegészülésnek s az új alakok ama régi minták alapján keletkeztek.
Ez a felfogás, azt hiszem, nem helyes. Magában véve sem igen képzel
hető, hogy egyes igefogalmakhoz a formai viszonyoknak efféle emléke
zete fűződhetnék. De meg aztán miért ne tulajdoníthatnók az újabb
korok emberének — habár csak szűkebb határok közt is — azt az ösztönt
s azt a képességet, a melyet az ősembernek tulajdonítunk, hogy minden
mintától és hagyománytól függetlenül, első sorban jelentéstani okokból,
bizonyos sajátos értelmi árnyéklatok kifejezésére törekedve pl. egy-egy
igealakban más gyökérből való képzést használ és állandósít, mint más
alakokban ? Miért kellene feltennünk, hogy az egyénítő felfogásmód
csak az ősembernek volt sajátja s az utódokban már egészen kiveszett ?
A nyelvtörténet adatai, azt hiszem, ép azt mutatják, hogy a kiegészülés
újabban keletkezett eseteiben nem régi minták mechanikus utánzása,
hanem szintén j e l e n t é s t a n i o k o k szerepeltek, mellettük néha
bizonyos hangtani mozzanatok is. A régi németségben pl. az úrnak
15*
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és az úrnőnek neve egyazon gyökérből volt képezve: ófn. fró és
frouiva, az első alakot idővel kiszorítja a hér melléknév comparativusa
hériro, herro, herre s már most pl. a mai németben herr ós frau nem
egygyökerű, hanem kiegészülő alakok. De, a mint itt világosan látjuk,
ez alakok nem azért kerültek egymás mellé, mivel az Ős- nyelvben
külön-külön alakkal fejezték ki a férfit s a nőt és ennek a kétféleségnek a hagyománya valamikép fennmaradt, hanem egész újonnan:
a szót alkalmasint először a megszólításban, czímezésképen használtak
(KLTTGE, Et. Wb.° 173), az alárendelt különösen ki akarta emelni azt a
mozzanatot, hogy az ura nálánál magasabb vagy tiszteletreméltóbb s e
törekvés állandó lévén, a szó is állandóvá vált. Vagy a lat. magnus,
major, maximus sor helyett az olasz a grandé, maggiore, massimo sort
használja (OSTHOFF 26. 1.): a kiegészülést bizonyára itt sem valami ősi
hagyomány emléke okozta, hanem valószínűleg az, hogy az efféle jelen
tésű melléknevek positivusa az absolut értelem kifejezésére szolgálván, a
magában véve is nagynak, a kiválóan nagynak kifejezésére idővel alkal
masabb volt a grandís, mint a színtelenebb jelentésű magnus. Ugyanez
az eset az, mint mikor a németben a régi mickel ,nagy' melléknevet
kiszorítja a ,terjedelmes' jelentésű grd$ (v. ö. GRIMM, Gramm. 3, 008:
«das ahd. grog hat ursprünglich den sinn von crassus, fortis, mittellat.
grossus, nicht von magnus»), csakhogy itt ezt a melléknevet a közép- és
felsőfokban is használták. Az igeragozás terén a magy. vagyok és lenni
alakok viszonyát említhetjük. Tudjuk, hogy a lenni inf. helyettesíti az
elveszett válni alakot s a jövő időben a leendek, fogok lenni a *valandok
alakot. Kétségkívül itt is az az eset forog fenn, hogy bizonyos jelentés
ben mellékárnyóklatok jobban hozzáfűződhettek a lenni-hez, mint a
vagyok illető alakjaihoz. BUDENZ szerint a lenni mozgást, eredetileg me
nést jelentett (MUgSz. 698) s ma is érezzük ,fieri'-féle jelentését. Mint
hogy már most a jövő időalakkal inkább a valami felé mozgás, mint a
nyugvás képzete associálódik, azért érthető, hogy a leendek, fogok lenni
kiszorította a *valandok alakot. Maga a lenni infinitivus — SIMONYI sze
rint — azért szorította ki a válni iníinitivust, mivel ez alak rendesen czélhatározóúl volt használatos s a lenni alapjelentésénél fogva erre is alkal
masabb volt. Azt hiszem, e példákból kitűnik, hogy a kiegészülésnek újab
ban keletkezett esetei szintén bizonyos jelentésbehárnyéklatokkifejezósére
való törekvésből, vagy, ha úgy tetszik, az egyénítő felfogás ösztönéből
magyarázandók. Mert, hogy ez az egyénítő felfogás épen nem veszett ki,
azt épen egyes ősrégi kiegészülő alakok megmaradása bizonyítja: pl. hogy
a, németben megmaradtak a külömböző gyökerű sohn és tochter alakok s
nem szorította ki őket egy filius : filia-íéle szópár, azt ép az egyénítő
felfogás erősebb hatásának tulajdoníthatjuk.
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Az itt kifejtett nyelvi jelenségek magyarázatában bizonyára nem
egy pont olyan, a mely bizonytalan s még felderítésre szorul. Ezek
azonban inkább részletkérdések; a főszempontokat, azt hiszem, helyesen
állapította meg a nyelvpsychologiai kutatás. S így látjuk, hogy a nyelv
úgyn. rendhagyóságainak egy része nem a nyelv szeszélyének, gyönge
ségének vagy elfajulásának szüleménye, hanem annak az ősi kornak
maradványa, a mikor a nyelvben még nem fejlődtek ki a szabályos és
arányos alakrendszerek, a mikor a későbbi szürke egyformaság helyét
az alakok gazdagsága és költői változatossága foglalta el. Ekkép ez az
elmélet is szolgálatába lép a nyelvtudomány ama nehéz, de szép felada
tának, hogy a maga szövétnekével világosságot igyekszik deríteni arra a
rég letűnt, homályos korszakra, a melybe az emberi gondolkodás kez
detei esnek.
PETZ GrEDEON.
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A határozókról.
(Második közlemény.)

III.
Befoglaló körülmények határozói.
1. Helyhatározók. A helyhatározóról BBASSAI ilyforma nézetet
nyilvánít: «az -on rag az alanynak (a 8. §-ban részletezett szélesebb
értelmében) [vagyis a nominativusnak és accusativusnak]^ helyen, a -ra
•re rag «az alanynak elfoglalandó helyét mutatja» (Akad. Ért. 18<i4. 339.
és 341. 1.). SIMONYI szerint (1883.3 440. §. 1897.5 47. §.) «valamely sze
mélynek vagy dolognak helyét jelöljük meg» a helyhatározóval; SZINNYEI
szerint (1885. 280. §.) (.különféle helyviszonyokat fejez ki», 1897.8199. §.:
«a cselekvésnek, történésnek a helyét határozzák meg»; HALÁSZ szerint
(1897. 24-6. §.) szintén «a cselekvés helyét határozzák meg»; GrüLYÁsnál
(1897. 131. 1.) «érzékelhető alany érzékelhető' cselekvésének érzékelhető'
tárgyból való kiindulását jelenti* a helyi eredetbatározó.
E határozó j e l e n t é s é t fentebb már elemeztem, kimutat
tam, hogy nem csupán a cselekvésnek, hanem többnyire az ala
nyoknak, vagy esetleg egy más tárgyszerű (konkrét) határozónak is
helye. De nem mennék annyira e szabály keresztülvitelében, hogy
mikor semmi olyan mondatrész nincsen, mely a cselekvésen kívül
összeesnék a helyivel, akkor eredménytárgyat (belső tárgyat) képez
nék a hely elfoglalása kedveért. Pl. «Toldira és Piroskára gondolt»,
dToldiról és Piroskáról gondolkodott*), nincs oly bővítő rész, mely
a határozóban helyet foglalna, tehát nincs helyhatározó sem, mint
lentebb látni is fogjuk; de ebben: «Gondolatja Toldiról Piroskára
röppentő, «Gondolata Toldin járt», van helyhatározó, mert a gon
dolat kitett alany és ezt befoglalja a határozó. Az előbbeni monda
tokban is nyerhetünk, bár nehezen olyan tárgyat, mely a határozón
helyet foglalhatna, pl. így: «Toldira és Piroskára gondolt gondo
latot*), «Toldiról és Piroskáról gondolkodott gondolatban, vagy
elméjében». Ily erőszakos úton azonban nem kell keresni a hely
határozót. Hanem mégis van olyan helyhatározó is, melyhez kellő
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egyedi bővítő rész nincsen s mégis helyhatározó marad: homlo
komra ütök, az asztalra csapok, de ezekben könnyű egy eszköz
határozót kiegészíteni, pl. kezemmel, s ennek helye a hely
határozó.
A f o l y a m a t i h e l y h a t á r o z ó b a n a cselekvés folya
mata alatt, vagy ennek valamelyik időpontjában van együtt a hely
a cselekvéssel és alanynyal, tárgygyal, eszközzel stb., az eredetben"
helyhatározóban a megindulás-, a végbeli helyhatározóban a vég
ződés időpontjában vannak ezek együtt, még pedig mindenik egy
szerre: a szobában késsel hadonázik, kocsin jött a városból, kocsin
megy a faluba: a hadonázás, az alany és a kés mind a szobában
Tan; a jövetel, az alany és a kocsi hasonlókép mind a város
ban volt.
A helyhatározó b e f o g l a l j a az alanyt, vagy más tárgyszerű
körülményt, tehát általában nagyobb ezeknél, de ez a nagyobb
terjedelem sokszor csak egy irányban van meg: botjával a szamár
fejére ü t : a fej vastagabb és szélesebb mint a bot, ámbár nem
hosszabb; a madár ujjamra szállt: az ujjam csak hosszában ér
tovább; a kalap egy karón lóg: a karó lefelé, magasságban nagyobb;
a tű hegyén inog a körlap: az eset az előbbihez hasonlít, úgy
szintén ebben is: vállán, vagy válláról köpeny lebeg, ámbár ez
analogikus szerkezetnek is tekinthető, mert a köpeny lefelé is
tovább ér, mint a váll, de elemezhetjük úgy is, hogy csak a vállon
levő rész vékonysága, tehát a fölfelé menő irány jön tekintetbe.
De bármilyen változatosságot mutat a terjedelem viszonya
a hely- és a többi határozók között, a k ö z é p p o n t o k változhatatlanul egybe esnek, középpontúi nem a méréstani közepet,
hanem a tárgy leglényegesebb részét számítván, pl. a köpeny
középpontját a nyaka körül.
A c s e l e k v é s h e z v a l ó v i s z o n y felől kifejtettem, hogy
nemcsak a cselekvés tartalmával és távolságával, vagyis külsőségei
vel, hanem a cselekvés másnemű természetével, pl. hatékonyságá
val is viszonyban vannak a határozók. így a helyfélék tétlenek,
passzív körülmények, a város a jövetelhez, a váll a «lebegéshez»
nem járul hozzá, míg az eszközhatározó még erősebben cselekszik
mint az alany. A tétlen helyből a részvevő határozókhoz átmenetül
szolgálnak az ily mondatok: fején találja a szeget, a «fején» hely
nek látszik, de nem közömbös hely, hanem félig-meddig már tárgy
is, mert nemcsak a szeget, hanem a fejet is üti az alany. A hely
határozó passzív körülmény, a szenvedő tárgy pedig társa az alany
nak, csak kissé távolabb esik a cselekvéstől, mint az alany. E pél
dában: Vállán mente lebeg, helyhatározó van, de ha így mondom:
Vállán mentét hord, vagyis cselekvő igét alkalmazok, akkor nem
csak az alany, hanem a váll is hordja a mentét, a határozó többé
nem tétlen, hanem közös cselekvésű az alanynyal ós még köny-
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nyebb nem tekinteni helyhatározónak. Ebben s az ilyenekben :
arczul ütötte az inast, nyakon csípte a tolvajt, a határozó kisebb
mint a tárgy, sőt egy része ennek, nem is helyhatározó, hanem
tekintethatározó. Ilyenkor attól függ, hogy mit tartunk fontosabbnak, azt-e, hogy az arcz, fej, nyak stb. helye a cselekvésnek, mely
esetben hely határozóval van dolgunk, vagy azt, hogy e testrészek
részt vesznek a cselekvés elszenvedésében, s ekkor már tekintet
határozók.
Tehát igen fontos, hogy a cselekvés tekintetében milyen
viszonyban van a határozó a szomszéd bővítő részekkel.
A k ö z e l s é g ós t á v o l s á g kérdésében csak azt emelem
ki, hogy a közellét esetében minden tényező közel van a helyhez,
a cselekvés is, a tárgyszerű határozók is, míg pl. az okhatározóban
néha az alany közel van ugyan a határozóhoz, de a cselekvés mindig
távolinak számít: örömében tánczol, az alany benne van az örömben,
de a cselekvésnek az öröm műveltető, tehát távoli alanya: az öröm
tánczoltatja az alanyt. A közelség és távolság részletezésében a
helyhatározó oly gazdag, hogy a tárgyak legbelsejétől kezdve
számos fokozatban jelzi a mind jobban növekvő távolságot: -benf
-n, -nál, mellett stb.
Fontos a helyhatározóban a m e t a f o r a kérdése. Mint
kifejtettem, a képleges szó is olyan mondatrész, mint azok az
eredeti kifejezések, melyekhez hasonlít: akár a szó repül, akár a
madár, a repül állítmány, pedig egyik esetben képleges a repülés,
a szó alany, pedig csak képlegesen személy. S ha észszel és fegyver
rel is egyformán eszközök, akkor nemcsak ez helyhatározó: a kés
a zsebemben van, hanem ez is: a kés az emlékezetemben van még,
itt is terjedelmesebb, közös középpontú és tétlen körülmény van.
Tehát azok az állapotot jelentő gondolati (abstract) nevek, melyeket
eddig az állapothatározóba soroltunk, többnyire mind helyhatáro
zók, még az is fölösleges, hogy «képes» vagy «átvitt értelműt)
helyhatározónak nevezzük őket, mert akkor az eszközhatározóban
is meg kellene különböztetni ezt a két osztályt.
Külömben is oly nehéz ezeket jól megmagyarázni. Halász
nál (250. §.) «az átvitt értelmű helyhatározók olyan határozók,
melyek nem jelentenek helyet, de alakjuk olyan, mint a helyhatározóké », mikor pedig majd minden határozó alakja olyan,
még az.okhatározóé is!
Öcsém betegségben fekszik: a betegség is hely, körülfogja
öcsémet, de nem fekszik vele, tehát tétlen, nem közös cselekvósű.
Az ily mondatokban i s : felverték álmából, álomba merült, valódi
helyhatározó van, az álom oly szemlélhetően fogja körül a tárgyat
(vagy alanyt) és a cselekvést, mint akármelyik ágy vagy párna.
Minden nyelvtan szerepeltet a helyhatározók közt tárgyneveket i s :
a batyuba mindenét belekötötte; csak egy lépés kell tovább, hogy
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nemcsak tárgyszerű (konkrét), hanem másféle, eredetileg nem helyet
jelentő szókat is helynév gyanánt használt szóknak ismerjünk el.
Igaz, hogy a betegség, álom, képzelem állapotot jelentő szók, de itt
nem állapotúi, hanem helyűi vannak használva. Az állapot
tulajdonkép nem egyéb, mint kissé múlékonyabb tulajdonság s
látni fogjuk, hogy minden tárgyszerű (konkrét) nevet is használunk
állapot, illetőleg tulajdonság gyanánt. Miért ne lehetne viszont a
tulajdonságot és állapotot is használni átvitt értelemben hely
gyanánt. Ha az álom lehet eszköz (pl. álommal nem kormányoz
zák az országot), akkor talán hely is lehet.,Az ilyen mondatokban:
álomban hever, álmából felriad, egészen azok a kritériumok van
nak meg, melyek a helyhatározóban szükségesek; ellenben hiány
zanak, mint látni fogjuk, éppen azok, melyeket az állapothatározó
ban elvárunk. Legczélszerűbb tehát az állapothatározók közül az
ilyen gondolati neveket kivenni és a helyhatározók közé tenni
őket. Az ily határozók az eredeti helyhatározóktól csak abban
különböznek, hogy nem hol ? honnan ? hová ? hanem miben ?
miből? mibe? stb. kérdéssel kérdezzük Őket.
A l a k j a s z e r i n t lehet tehát a helyhatározó: 1. helyet
jelentő főnév; de ezen kívül minden más hely gyanánt használt
szó, így 2. tárgynév: golyó van a puskájában; 3. tulajdonság- vagy
cselekvésnév: szegénységben él, mulatságon van, izzadásba jött;
4. melléknév, vagy számnév: «mindenben, jóban, rosszban követni
fogunk tégedw (az alany és a vezér benne van a jó dologban s
ebben foly a követés is); «kettő a hatban megvan háromszor»;
5. névmás: abban lakik, bennem van; 6. határozó szó: kunt, bent
stb. ezek már csonkult alakú szók; 7. névutó (nem akármelyik), ez
is úgy, vagy még jobban el van csonkulva, mint a határozó szó,
s még általánosabb és határozatlanabb lett a jelentése; 8. kötőszó,
még pedig a) az alárendelt mondatok kötőszavai közül helyet
jelentenek : a vonatkozó névmás helyi alakjai: melyben, miben stb.
és ezek az elavult vonatkozó névmási alakok: hol, honnan, hová;
b) a mellérendelő kötőszók közül helyet jelentenek: és, meg,
ellenben, viszont, mindamellett (1. SIMONYI : A magyar kötőszók I. k.).
A kötőszók éppen olyanok, mint a névutók, csakhogy nem még
egy névszóhoz, bővítményhez, hanem már csak az igéhez csatla
koznak s eredeti jelentésük még általánosabb lett. Lehet végre
még a helyhatározó 9. rag, eredetileg ezek is külön helyhatározók
voltak, majd határozószók, azután névutók lettek, végre raggá egye
sültek^ a névszóval.
így a mondatszókon kívül, melyek állítmányok, minden más
beszédresz szerepel a helyhatározóban, a mint ez természetes is,
ha mindenik határozó (az alanyt is ide értve) egyenlő rangú
bővítmény.
Néha k é t s z e r e s h e l y h a t á r o z ó v a l élünk : az erdő-
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ben egy fán fészkel egy madár. Az egyik határozó nagyobb, a
másik kisebb terjedelmű és egyúttal része a nagyobbnak. Ha a
nagyobb határozó névmással, vagy más ilyen általánosabb jelentésű
•szóval van kifejezve, pl.: itt születtem én ezen a tájon; vagy itt +
kinn + a pusztákon élek, akkor értelmezős (appositiós) szerkezetet
látunk, de ez tulajdonképen ál-értelmező, inkább partitivus van a
kifejezésben. Némely ilyen általános értelmű szó mellett állandóan
egyféle szerkezetű ál-értelmező ismétlődik: át az udvaron, kerten,
utczán, keresztül az udvaron, vagy más szórendben: az udvaron
keresztül, az udvartól messze. Az ilyen aztán névutóvá lesz s ilye
nek az indogermán prajpositiók. Ennélfogva nyelvtörténetileg teljes
joggal soroltam a többi helyhatározói beszédrészekkel egy vonalba
a névutót s ha ezt jogosan iktattam be oda, önként következik,
hogy a kötőszót és a ragot is helyes volt egyenes sorba tenni a
többi beszódrészek mellé. Nálunk appositio helyett inkább birtok
viszonyos névutók vannak s ezek még jobban igazolják eljárásomat.
A ház mellett ( = a háznak mellette): világos, hogy ebben eredetileg
csak a névutó volt helyhatározó, a ház birtokos jelző volt s csak a
birtokviszony értelmének elhomályosúltával lett a «ház» is a hely
határozó belső része. Tehát egy ragos vagy névutós szóban
tulaj donkép kétszeres, háromszoros határozó van. Az iskolában
azonban elég volna a helyhatározói szókkal csak a fentebbi 6.
számig haladni, mert a többiekben a tanuló nyelvérzéke már nem
támogatná tanításunkat.
2. Időhatározó. Az idó'határozó minden nyelvtan szerint «a cse
lekvésnek idejét határozza meg» (csak GULYÁS fejezi ki máskép magát:
az időt jelentő' névszókból alkotott eredethatározót időhatározónak
mondjuk, 131. 1.), sőt BALOGH PÉTER egyenest kiemeli, hogy «az idő már
tisztán a cselekvésre, a történésre vonatkozik és semmiképen sem a léte
zőre » (értsd alanyra) [Nyr. 26: 355. «A hat. oszt.»].
Az időhatározó tulaj donkép csak a helyhatározónak egy al
faja. Azok a helynek képzelt gondolati nevek vannak benne,
melyek időt jelentenek: betegségben vergődik, futásban fárad,
télben utazik, ezek egészen egyforma mondatok. De most már
külön vált a helyhatározótól, néhány külön ragot, névutót, kifeje
zést fejlesztett s az időt jelentő szót már használhatjuk az első
fajta helyhatározóban is: a lovas eltűnt az éjszakában. Ez már
olyan helyhatározó, mint ez: eltűnt a sűrűben.
Hangsúlyozom, hogy valamint a helyben, úgy az időben is
benne van a cselekvésen kívül az alany is. Az ember idő alatt
tulaj donképen azt a fényt, illetőleg sötétséget érti, mely szemeire
h a t ; ebben pedig csakugyan benne van minden tárgy és személy.
De még elvontabban véve is a dolgot, világos, hogy lehetetlen oly
•cselekvést elképzelni, mely beleessék az időbe, de a cselekvőjét az
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időn kívül hagyja lógni. A. cselekvő is jelen van abban az időben,
a melyben a cselekedete: három órakor járt nálam, este jött a
parancsolat: az alany ólt, megvolt, benne volt a mondott időben;
reggel óta mind halászgat, szellő támad hűs hajnalra: ezek eredetDeli és végezeti időhatározók és ezekben is bennük van az alany a
mondott időpontban.
Tehát az idő is b e f o g l a l ó h a t á r o z ó ; s gondolati dolog
levén, még könnyebben állíthatjuk, hogy terjedelmesebb az alany
nál, oly állandó hozzá és a cselekvéshez képest, mint a hely, pl.
egy mező, sőt az időtől még" nehezebb szabadulni, mint a helytől,
de képzeletünk szerint inkább felülről borúi az alanyokra, fölöttük
nyúlik el. Ha a cselekvést körnek rajzoljuk, a helyhatározó a kör
alatt haladó érintő, az időhatározó a kör felett vont érintő lehetne.
A c s e l e k v é s i r á n t is olyan tétlen az idő, mint a hely.
' Az időhatározó h á r m a s i r á n y á t is könnyű szemléltetni;
feltűnő a folyamati (mikor kérdésű) időhatározó gazdagsága, a
mint hogy a helyhatározónak is erre van legtöbb alakja. A folya
mati időhatározóban megkülönböztetünk egyidejűséget, elő- és utóidejüséget, a mi megfelel a cselekvő, magáraható és szenvedő ala
nyok helyzetének, vagyis az innen, rajta és túl helyzetnek. Az
időnek távolságbeli eredet- és véghatározója pedig a távoli művel
tető alanynak és a tárgynak felel meg:
Eredet

Folyamat

Vég

mióta ?

mikor ?

mikorra ?

elő- .

egyi d e j ü s é g

utó-

Az időtartam és időpont is csak úgy szerepel itt is, mint a
helyhatározóban a kiterjedés (irány) és pont.
Az időhatározóban előforduló beszédrészek a következők:
1. időt jelentő főnév; idő gyanánt használjuk azonban a többi
főneveket is, főkép 2. a cselekvések neveit: lefekvéskor, hazajövet;
<le néha 3. tárgyszerű nevet is alkalmazunk időnév gyanánt:
Mátyás alatt, egy darabig, sőt bármely nevet megtoldhatunk az
«idején» szóval, mely félig-meddig már névutó s ekkor semmivel
sem nyerünk erőszakosabban időhatározót, mint a kor raggal,
mely szintén*főnév: éhség idején, kolera idején : éhségkor. Az idő
(vagy kor) szó jelentése átharapózik az előtte levő szóra s azt időt
jelentővé teszi. Szóval az a képleges szóhasználat, melyet a hely
határozóban kimutattam, itt is megvan. Lehet az időhatározó 4.
melléknév, számnév: jókor, négykor, tizenkettőkor; 5. névmás:
mikor? 6. határozószó: ma, holnap stb.; 7. névutó, külön idő-
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határozói névutó az óta, fogva, múlva ; 8. kötőszó, mint a hely
határozóban : (a) mikor, míg, ha, m e l l é r e n d e l ő k : tehát,
ennélfogva,
még, pedig, hanem, de, mégis, mindazonáltal
(SIMONYI: Magyar
Kötőszók I . ) ; végre 9. rag, külön időrag a -kor. A rag k ö n n y e n
hiányozhatik főkép a nap szóról, -at -et képzős cselekvésnevekről.
Itt általában kikerülte nyelvtaníróink figyelmét az ilyen ragtalan
birtokviszonyos i d ő h a t á r o z ó : most három hete volt itt (mikor?),
három hete nem ettem (mióta?).
3. Állapothatározók.
Ez a legnehezebb határozói osztály, a hatá
rozóknak mondhatni gyűjtőfogháza. BRASSAI, ki nem rendszerezi csopor
tokban a határozókat, elmondja ugyan a felfogását felőle, de nem tudjuk,
mennyi határozót lett volna hajlandó ide osztani be. így szól pl. az -úl
-ül ragos szókról: az -úl -ül ragos nevek tulajdonítmányt [prsedicatumot]
jelző igehatározók, melyeknek mindig bizonyos alanyok felelnek meg
ugyanazon mondatban : a legény katonának állott, emberül küzdött és
nyomorékká lövetett; vagy pedig accusativus-alanynyal: a fiút az apja
katonának adta, a tábornok segédül használta s egy ágyú nyomorékká
lőtte. SIMONYI (Magjar nyelvt. 3 1883) így magyarázza az állapothatározót:
-Í52. §: «A helyhatározókat nagyon gyakran használjuk átvitt értelem
ben, úgy hogy nem igazi helyet jelentenek, hanem a személynek vagy
dolognak állapotát, helyzetét s azért nevezzük ilyenkor á l l a p o t 
h a t á r o z ó k n a k . Az állapothatározó tehát képes beszéd*. 4-53: «Az
állapothatározónak is h á r o m f ő o s z t á l y a van, pl.: Mátyást, ki szo
morú fogságban élt Prága városában, kivették a fogságból ós királyi
méltóságra emelték; itt három átvitt értelmű helyhatározó van : az első
a hol, a második a honnan, a harmadik a hová kérdésre felel»; neveik:
állapot , eredet-, véghatározó. [Mint láttuk, e példának mind a három
határozóját ki kell venni innen s meghagyni helyhatározónak.] 455. §:
az állapothatározók vagy az alany, vagy a tárgy állapotát szokták meg
határozni : búja örömre változott, búját örömre változtatták. — Állapot
határozók SiMONYinál az ilyenek i s : kedvét leli, gyönyörködik, bízik
valamiben; továbbá a társhatározó: eljött családjával; a hasonlítás hatá
rozója : fehérebb a falnál; a helyettesítés határozója: helyette, érte fizet
tem, csörög-csattog szélvész gyanánt; az -úl -ül ragos főnevek: vitézül
harczolt, és a melléknevek: merészül, merészen, szomjasan; eredet
határozók nemcsak az ilyenek: kiszabadult a fogságból, ébredj álmaidból,
hanem az ilyenek is : tud-, megismer valamiről, fél-, külömbözik valami
től ; a szenvedő ige határozója: gyenge széltől földre teríttetik ; vég
határozók az ilyenek: ájulásba esett, továbbá az ilyenek: bele kezd vala
mibe, hozzá szokik valamihez, törekszik valamire; és a részes határozó :
ad valakinek. — Ezt a felfogást megtartja SIMONYI a Magyar Határozók
ban és a Magyar Nyelvben is, azzal a külömbsóggel, hogy két részre
osztja az ide sorolt határozókat: az efféléket: bízik valamiben, fél vala
mitől, törekszik valamire, az állapothatározó különösebb eseteinek, a
többit pedig igazi állapothatározónak nevezi s megkülönbözteti köztük
az essivust, exessivust és factivust. «Az e s s i v u s azt a viszonyt jelöli,
melynek rendes kitevői nyelvünkben -úl, -kép, -an, finnül -na: pl. gyűrűje
zálogban van nálam = zálogul, zálogkép, mint zálog. Az e x - e s s i v u s
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-ezen viszonynak megszűnését, a belőle való kijutást fejezi ki; pl. kutyá
ból nem lesz szalonna; pásztorból pappá lett A f a c t i v u s ellenkező
leg valaminek megtevést, valamivé változást jelent (nyelvünkben rend
szerint a -vá -vé és -nek ragokkal); pl. zálogba, foglalóba adni; kettőbe
törni stb. Mindezekben a metafora elég világos. «Az órám van ott
zálogban* — az órám zálog; itt egészen a logikai subjeotum és prsedicatum viszonyát látjuk, mely szerint az egyik fogalmat a másikban foglalt
nak, körébe tartozónak tünteti fel az itélet. «Füstbe megy* (v. ö. es geht
in Flammen auf), ászárba indul a vetés* és más effélék az igében is
mutatják az átvitelt. «Derék ember válik a gyerekből* = derék ember
lappang benne (mint a csírában megvan a leendő fa, a bimbóba zárva a
virág és gyümölcse) s idővel mintegy kiválik ( = fr. devient stb.) belőle.*
(Magy. Hat. I. 72. k. 1.)
A f a c t i v u s t már BECKER is magyarázta (347. k. 1.) a föltétlenül
szükséges «kiegészítŐk» során, ilyenek: einen todt schlagen, sich nxüde
•arbeiten stb. a segédigék melletti infinitivusok: tuollen, sollen, beginnen
mellett, meg az ilyenek: du machst mieh lachen, ich hörte ihn singen,
videor, dicor stb. (385.1.), de megjegyzi, hogy a factivus nem attribútum
praedicativum (347. 1.). Áz angolok külön mondatrészt alkottak belőle:
•oblique predicate-et (Taneoek 93. 1.) supplement-et, factitive object-et
(Maxwell 227. k. 1.) object-complement-et (Sweet I. 96. 1.); ők csak az
egyeztetett factivust veszik föl ide, valamint a német nyelvtanok is csak
ezeket tárgyalják a Praedikatsbestimnmng, illetőleg Praedicativum feje
zetében.
SIMONYI nagy ; művének I. kötetével egy időben jelent meg RÁCZ
SOMA értekezése: Állapotjelző ós attribútum (Zombori gimn. progr.
1888/9.), melyben az állapotbatározókat két rétegre osztja: egyik réteg
egy névszóra is vonatkozik, ezek az állapothatározók, a másik réteg
«merőben külömböző határozó, melynek szétválasztása* az előbbitől
nagyon szükséges, ilyenek: megmenekedik a veszedelemtől stb. De RÁCZ
annyira nem megy, hogy külön határozó osztályt alkotna ezekből.
Az állapothatározót összehasonlítja a latin attribútum prsedicativummal
s ez utóbbit «állapotjelzőnek» magyarázza, mert csak abban külömbözik
a «tulajdonságjelzőtől», hogy nem olyan állandó tulajdonságot fejez ki.
Ezt a műszót aztán Dóczi is elfogadta görög nyelvtana második kiadá
sában. SIMONYI nyelvtana negyedik kiadásától kezdve az állapothatározó
kat «körülményhatározók» néven egy osztályba egyesíti a módhatározók
kal, de azért juttat külön fejezetet az állapothatározó mindhárom csoport
jának is.
Többi nyelvtanaink többé-kevósbbé már mind SiMONYitól függenek
ebben a kérdésben. SZINNYEI (1885. 280. 2.) mindazt, a m i t SIMONYI az
állapothatározók közé sorol, «képes helyhatározóknak » nevezi, «ezeknek
néhány faját külön névvel szoktuk megnevezni, ilyenek»: az állapot-, az
ebedet-, eredmény-, részes- és hasonlítási határozó. A rendszeres csopor
tosítást SZINNYEI elejti.
Én iskolai nyelvtanomban (1894.) az állapothatározók közé csak
SIMONYI essivus-, exessivus és factivus csoportjait vettem föl, állapot-,
eredet- és véghatározó néven, de összefoglaló névül az «állapothatározó))
helyett a l a n y i határozóknak neveztem ezeket, hogy jobban feltüntes
sem a tágabb mondattani alapot és azt, hogy e határozók az alanyról is
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szólnak. A «képes» ós «állandó» határozókat pedig a hely- és idó'határoző"
után külön határozó faj gyanánt «gondolati*), átvitt értelmű helyhatáro
zóknak tanítottam. Ezt a kiválasztást HALÁSZ is követte (1897.), de nála,,
mint az utóbbi időkben SiMONYinál, csak egy «mód- és állapothatározó»
van, «melylyel kétfélét jelölhetünk m e g : 1. hogy mi módon történik
valami, pl. a ki könnyen igér, nehezen ad; 2. hogy ezen kívül a mondat
nak alanya vagy tárgya m i l y e n á l l a p o t b a n van ; pl. vígan tért
haza, a gyermeket sírva találta* (261. §.). Éppen így van az eredmény a
czélhatározóba beiktatva (275.), az eredet pedig minden név, vagy pár
huzamos felemlítés nélkül az okhatározóval összeolvasztva (271). De
ezt a túlságos rövidítést bírálója, ZOLNAI GYULA sem helyeselte. A két
utóbbi csoport ÜALÁsznál külön-külön határozó faj s nincs az állapot
határozóhoz fűzve. Az így fönnmaradó mondatbó'vítéseket HALÁSZ is
külön czím alatt adja a helyhatározók fejezetében, tehát sokkal
jobb helyen, mint én, részben «átvitt értelmű helyhatározók» czímén, pl. nincs áldás a hamis kereseten, kibújik a dolog alól stb.
(250.), részben «állandó határozók* néven, pl. bízik valakiben, s ezek
közé sorolja a részes határozót. — BALOGH PÉTEE is eltávolít az.
állapotbatározókból minden más elemet s csak a gondolati neveket
hagyja ott az essivusok és factivus mellett: sárosan jött be, betegségben
fekszik, szerencsétlenségbe esett, felépült betegségéből (Nyr. 26 : 354.).
Ezt a módszert követi végre SZINNYEI is nyelvtana említett ötödik kiadá
sában (1807.), itt a «képes helyhatározót», mint kezdetben is, legjobb
helyén, a helyhatározó után külön tárgyalja, de már az állandó határo
zóknak megfelelő bővítményeket most nem ezekkel együtt, hanem a
határozófajok utolsó helyén «tárgyhatározókká* teszi s ezek közé sorolja
a részes- és hasonlítási határozót is. így az állapothatározóban nála is
csak a gondolati nevek maradnak meg az essivuson kívül. Külön sorolja
ide SZINNYEI a társhatározót, majd az eredethatározót (exessivus és
adverbiale «originis») meg az eredményhatározót (factivus). — GULYÁSnál az alaktani rendszer következtében a negyedik alfajban «általában
eredet-, illetőleg folyamat- és véghatározók» közt talál helyet az állapot
határozó, az állandó és képes helyhatározókkal együtt, minden közelebbi
megkülömböztetés vagy részletezés nélkül, a miért, mint említettem,
KARDOS ugyancsak megrótta őt.
Mint látjuk, ez a fejezet a határozók csatatere, de nemcsak
az a kérdés, hogy mit hagyjunk ki belőle, h a n e m az is, hogy a
kihagyottat hová tegyük s főkép, hogy a megtartott határozók
milyenek és miben különböznek a módhatározóktól. Ez az utóbbi
kettős kérdés különösen nehéz s megoldása végett az eddigi néze
tekkel és saját eddigi felfogásommal szemben is teljes szabadságot
fogok fentartani m a g a m n a k .
Mindenek előtt a határozó n e v é v e l kell foglalkoznom.
Felfogásomnak legjobban megfelel az á l l a p o t h a t á r o z ó , s
á m b á r annyira megszoktuk m á r az állapotot jelentő gondolati
(abstr.) neveket főkép itt szerepeltetni: betegség, fogság,
izzadás,
fáradalom
stb., hogy n é h a még egy-egy okhatározót is állapot
határozónak elemeznek a n y e l v t a n í r ó k : n e m t u d o t t hova lenni
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örömében, sírva fakadt örömében, és ámbár én éppen ezeket a
gondolati neveket szorítottam ki ebből a határozóból, mikor a
metafora alapján a helyhatározók közé helyeztem őket: mégis föntartom az állapotot jelentő szók nélkül is a megszokott és ismert
á l l a p o t h a t á r o z ó nevet. Könnyen kínálkoznék ugyan e hatá
rozó nevéül a t u l a j d o n s á g szó, mely az állapottal majdnem
egyenlő értelmű, a mellett használatos és — a mi főkép a tanulóra
nézve fontos, •— igen világos szó i s : t u l a j d o n s á g h a t á r o z ó>
de talán czélszerűbb a szokott név mellett megmaradni.
Mint már említettem, én az «állapot»-határozók közé csak
az essivust, exessivust és factivust vettem föl, tehát látszólag csak
igen szűk körű mondatrészt állítottam föl e fejezetben. SIMONYI
Magyar Határozói szerint az e s s i v u s n a k következő esetei van
nak: -ben raggal: száz forint jó pénzben; a pénz adóban adatik;
{-n: elavult) -an -en: (melléknév és számnév) szegényen él, százan
jönnek; -nek: szegénynek lenni; -úl: jobbágyúl szolgál valakit;.
-kép: új vívmány kép fogad valamit; helyett névutóval: valakit
anyja helyett szeret; fejében: napidíj fejében ezer forint; szám
ban : elmegy egy közember számban; barom számában élnek;
gyanánt: orvosság gyanánt használt valamit; •— az e x e s s i v u s
csak 'bői raggal szerepel: csinál, tesz valamit valamiből, áll vala
miből s t b . ; — a f a c t i v u s alakjai: -ba raggal: ajándékba kap
valamit; -ra: jóra fordul, keserűre válik; -nek: felfogad valakit
szolgának; marad hírmondónak; nevez, tart valaminek; -ül:
hitvesül bír; számba névutóval: holt számba juttat.
Mindezekhez ki lehet tenni a m i n ő s é g , t u l a j d o n s á g
szót: jobbágy minőségében, adó minőségében, s így annál igazol
tabb volna közös névül a «tulajdonsághatározó». Mint már SIMONYItól is olvastuk, a határozókból álhtmányi névszót lehet alakítani r
jobbágyúl szolgál: Ő jobbágy és szolgál, de én iskolai nyelvtanom
ban úgy mondtam, hogy az ilyen állítmányi névszó képzése végett
az állapothatározói -úl, -kép, -en, gyanánt stb. ragokon és névutókon
kívül a többi ragok szava mellől nemcsak a ragot, hanem a képzőt
is el kell hagyni s így kapjuk az állítmányi névszót, esetleg egy
állítmányt is: csúszva végig mászott: elhagyjuk a -va képzőt s
állítmányt nyerünk: csúszott s végig mászott; az úr két évig volt
inaskodásban: elhagyjuk az -ás képzőt: két évig inaskodott, vagy
a -kodás képzőt: két évig volt inas; Mátyás rabságban élt: el
hagyjuk a -ság képzőt: rab volt és élt; felriaszták álmaikból:
elejtjük a főnévképzőt: aludtak s felriaszták; megerősödött lélekkel
tértek vissza: képzőt teszünk a rag helyébe : megerősödött lelkűek
voltak s visszatértek; az uraságnak adom: a részeshatározó rag
helyébe más ragot teszünk: oda adom s az uraságé lesz.
így aztán az én állapothatározóimba is bekerültek még akkor
a gondolati nevek s ez a határozó-osztály is elég népes volt.
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De most már kénytelen vagyok ezen az elméleten változtatni s a
gondolati neveket ott hagyni a helyhatározók közt, a hová az
imént soroltam. Lesz módom az így megfogyatkozott tulajdonság
határozókat másfelöl annál jobban meggazdagítani újra. Most
ahhoz tartom magamat, hogy a nyelvet úgy kell megmagyaráznunk,
a hogy találjuk s nem tanácsos egy mondatrész elemzésében még
a képzőt is lemetszeni, talán éppen elevenbe vágunk vele. Már
pedig, ha a föntebbi példákban a képzőt meghagyjuk, nem nyer
hetünk állítmányi névszókat: az úr nem inaskodás, Mátyás nem
rabság és az emberek nem álmok, csak benne vannak abban a hely
gyanánt felfogott dologban.
Feltűnt nekem, hogy a múlt (előidejű) tulajdonságban (exessivus), bár ez a legszegényebb csoport, minden megszorítás nél
kül állhat főnév vagy melléknév: vadon erdőkből szántóföldeket
varázsoltak: a szántóföldek előbb állandóan erdők voltak; homok
ból nem fonsz ostort: az ostor előbb állandóan homok lett volna ;
szegényből gazdag lett: előbb állandóan szegény volt; a leendő
tulajdonságban (eredményhatározó, factivus) pedig némelyik az
előbbiekhez hasonló (a hős szablyája a pánczélon darabokra törött:
eltört és valóban több darab lett s állandóan az maradt; feleségül
vette : ez felesége lett és az maradt; pirosra festette: az piros lett
és maradt); más utóidejű tulajdonságok pedig csalókák, így a
nevezőhatározók: Huszth várát erős fészeknek tárták : azt hitték,
erős fészek, pedig talán nem volt az; tréfának vette a dolgot:
pedig ez komoly volt; Péternek hívják: nem igazi tulajdonsága
neki, nem jelent róla semmit az, hogy ő Péter.
Ezeket a határozókat már BECKER r kiemeli a factivusok közt
(347. k. 1.), az ő nyomán BRASSAI is (Akad. Ért. 1864. 245. 1.) és minden
külföldi nyelvtan odasorolja a nevezést és látszást jelentő igék bővítményeit, a hová a factivust: (creare, eligere) iudicare, nominare stb. Én
ezeket külön szóval «nevező határozóknak* neveztem el s nálunk erre
külön okot ad az igeképzés is, mert nekünk külön nevező igéink is van
nak : gyengéliem: talán nem gyönge, de annak vélem, mondom, neve
zem ; sokallom: soknak nevezem, mondom ; az író megvereti a törököt:
azt mondja, hogy megverték, pedig Ő győzött stb. V. ö. GABELENTZ denominativ és factív kínai igéivel, 106. 1.
A múlt és leendő tulajdonsággal ellentétben a folyamatos
állapothatározóban csak múlékony, futólagos, vagy éppen látszóla
gos tulajdonságot fejezünk ki: az öröm is megfordult néha vendégkep e szűk lakásban : az öröm tulajdonkép nem vendég; száz forint
jó pénzben : másféle pénz is lehetne; botját fegyver gyanánt hasz
nálja : a bot éppen nem fegyver. Ezek tehát mind csak a nevező
határozók párjai a folyamatos csoportban, az igazi leendő tulajdon
ságnak nincs itt megfelelő párja, mely meglevő igazi tulajdonságot
fejezne ki.
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Ez az észrevétel vezetett a n n a k a felismerésére, hogy i g a z i
á l l a p o t h a t á r o z ó u l tulajdonkép m a g a a z á l l í t m á n y i
n é v s z ó s z o l g á l : az alma gyümölcs, a rózsa piros, csakhogy
ebből m é g a ragot sem kell elhagyni, hogy kisérletet tegyünk vele,
m e r t ez r a g t a l a n , illetőleg e g y e z t e t e t t h a t á r o z ó , s így
ezt a dicső m ú l t ú fő-főmondatrészt, a logika prsedicatumát, a prsedicativ viszony legtiszteltebb kifejezőjét m é g mélyebbre kell taszí
t a n u n k régi magas polczáról. m i n t az a l a n y t ; n e m egy határozó
osztályt alakítunk belőle, h a n e m egy osztály egyik csoportjának
egy töredékéül illesztjük be az alkotmányos h á r o m tagozatú rend
szerbe, de ezzel aztán ugyancsak felgazdagítjuk ezt a m á r - m á r
szűkre zsugorodott határozó-osztályt.
Az állítmányi névszó a logikusok és nyelvészek felfogása szerint
mind máig egy dolog magával az állítmánynyal, sőt ennek lényege
sebbik fele, mert az ige mellette kötőigévé van lesűlyesztve. S ez az
elmélet legtöbbet ártott eddig a nyelvtani rendszer kifejlesztésének.
Még DELBRÜCK és WTJNBT is ennek a felfogásnak az áldozatai, e miatt

nem találják meg az alaktani rendszer helyett a mondatrészek termé
szetes rendszerét. De azért az állítmányi névszó elmélete sem egységes,
sőt czáfolattal is találkozott már. BECKER még pusztán ezt teszi a praedicativ viszonyba, s a factivusról, melyet a kiegészítők közé sorol, kifejti,
hogy nem attribútum praedicativum (347. k. 1.). PAUL, ki szintén egy
szerűen állítmánynak veszi az ily névszót (100. 1.), az attrib. praed.-mot,
mely a magyar ragos essivusnak felel meg, közép helyre állítja az ily
állítmány és a jelző közé (116. k. 1.), nagyon közeledve ezzel a helyes
mondattani felfogáshoz. Az attrib. prsed.-mot PAUL önállóbbnak tartja a
jelzőnél ée külön mondatrészszé teszi, mely lazábban függ össze az
alanynyal mint a jelző, mivel nem szükségképen^ és tartós tulajdonságot
jelez, hanem csak esetlegeset és mulékonyat. Ámbár innen csak egy
lépés van addig, hogy a «szükségképeni és tartós tulajdonságoU az ige
bővítései során az ú. n. állítmányban találjuk meg, s ennélfogva ne
tekintsük ezt egyenlőnek az igei állítmánynyal s ne lássunk külömbségefc
a prsedicativ és obiectiv kapcsolat között: úgy látszik, hogy ezt a lépést
érczfal gátolja, mert az állítmányos elmélet még teljes virágjában van.
«A nélkül, hogy grítmmatizálásba esnénk, a prasdicativ kapcsolatnak
elsőséget kell adnunk valóban az attributiv és o b j e c t i v kapcsolat
felett s így TRENLELENBüRGnak és társainak egyes formai logikák és
STEINTHAL felett*, mondja még legújabban is (1897.) ERDÉLYI L. (Ny. K.

27 : 302. k. 1.). Ám mint veszszük észre, STEINTHAL már megingatta az
állítmányos elméletet és BEASSAI is csak határozóvá teszi az állítmányi
névszót, szerinte ez a létige határozója, mely állandósága miatt állandó
nevet is kapott, még pedig «a logikától kölcsönözött szóval prsedicatumnak, vagy nyelvtani eredetű műszóval attribútumnak hivják» (Akad.
Ért. 1860. 349. 1.), és ehhez sorolja a nevező határozót is (u. o. 1864.
245. 1.). KERN is egészen elszakad az állítmányi elmélettől. Szerinte csak
a «verbum finitum* lehet állítmány, nem pedig ez a tartalmának egy
határozójával (Pradikatsbestimmung) együtt (Die deutsche Satzl. 1883.
104. 1.); az állítmányi névszó közönséges határozó, még csak nem is
Nyelvtudományi Közlemények XXXII.
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fontosabb vagy közelebbi bővítmény a többinél: «Es ist eine Sshádigung
der grammatischen Einsicht, wenn man den Satz: die Blüte wird Erucht
anders behandelt, als den Satz : die Blüte hángt am Zweig, ,Frucht' ist
eben so gut Bestimmung des Werdens, wie ,am Zweig' des Hángens*
(105.1.). «Es erscheint mir unangemessen vom Prádikatsnominativ als
von der náchstliegenden Verbalbestimmung zu handeln» (106.1.). Ennél
fogva a Leitfaden-ben (1888. 138. §.) együtt sorolja el ezeket a példákat:
Er starb achtzigjáhrig (als ein achtzigjáhriger); Er kehrte von seiner
Reise sehr befriedigt zurück (als ein befriedigter) és : Diese Rose isi
wunderschön. Azonban KERN helyes tanítása ÜELBRücK-öt és WUNDT ot
nem győzte meg, ők nem tudják a praedicatumot a határozókig szállítni
le. RÁCZ említett programm-értekezésében szintén felismerte, hogy «a
latin lét-igével álló névszó tulajdonkép nem állítmány, hanem az alany
állandó . . . állapotának jelzős kifejezései), «tágabb értelemben vett állapot
jelző", de a következéseket épp oly kevéssé vonja le ebből, mint PAUL.
Úgy látszik, KERNnek és RÁcznak nyomán sorolja BALOGH PÉTER is az
állítmányi névszót az állapothatározók közé (Nyr. 26 : 354. 1.).
A német nyelvtanok nem választják külön az állítmányi név
szót az attrib. pröed.-tól, a mieink azonban, mivel nálunk ez utób
binak ragos alakok felelnek meg, az állítmányi névszóból külön
mondatrészt alakítottak. Azonban erre a mondatrészre is az a sors
vár, a mi a külön «tárgy»-ra: be kell iktatni a maga igazi helyére.
Különös volna egy oly mondatrész, mely egyesegyedül van hármas
irány, illetőleg közelségi és távolsági viszony nélkül, még különö
sebb, hogy legyen a nyelv alkotmányos szervezetében három-négy
ige, mely azt a fényűzést engedi meg magának, hogy saját külön
mondatrészt teremtsen és tartson fenn s e mellett részt kérjen
mindazokból a többi mondatrészekből, melyek a többi igéket kör
nyezik : itt van, ott van, velem van, most van stb. Semmi sem iga
zolja pl. a marad igének ezt a nagy fontosságát. Ellenben az állapot
határozó folyamatos csoportjának hiányossága az eredet és vég
csoportjával szemben és az a könnyűség és természetesség, melylyel az állítmányi névszót az állapothatározók közé lehet illeszteni,
szinte erőltet, hogy ezt oda soroljuk s ne tartsunk fenn külön
mondatrész gyanánt egy oly bővítést, mely egy szerves mondat
résznek csak egy töredéke. Némely ige mellett a hely iránt ébred
fel az érdeklődésünk, mások mellett a tulajdonság iránt, ennyi az
egész külömbség. Ha azt mondom: leszálltam, mindenki azt kérdi:
hová? vagy honnan? ha azt mondom: voltam, éppen olyan érdekes
lehet, hogy hol voltam, mint hogy milyen voltam; egyszer az a fő,
hogy az iskolában voltam, máskor, hogy szorgalmas voltam. Hang
súly, szórend és értelmi hangoztatás semmikép sem különbözik a
kettőben, csak a nyelvtani alak tér el, jelezvén, hogy az egyikben
hely, a másikban tulajdonság van értésül adva. Azért csak le a
névszó-állítmánynyal, fából vaskarika az, mikor ige is van a
mondatban.
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A latinban a szók alakja is megkönnyíti a «nomen prsedicativum» és az «attrib. prsed.» egyesítését, mert mind a kettő egyenlő,
t. i. meg van egyeztetve az alanynyal; hasonlóképen a németben is
mind a kettő ragozhatatlan. Az attrib. praed. mind a három fajta
állapothatározó gyanánt szerepel, leggyakrabban a folyamatos
(tartó) tulajdonságot jelzi: socius est, hilaris est, hilaris venit;
igen sokszor «utóbbi» (leendő) tulajdonságot: nemo fit casu bonus,
iudicatur bonus, socius assumitur; de néha előbbi tulajdonságot is:
mensa est quernea, ide tartoznak az anyagot jelentő képzett
melléknevek, aureus, mert honnan-irányú ablativust pótolnak;
a németben is von vagy aus felel meg nekik: eisernes: ist von
Eisen; ide tartoznak továbbá a birtokot jelentő genitivusok: patris
est liberos bene educare. Ezek az attribútumok úgy viszonylanak
egymáshoz, mint a vezető, cselekvő és szenvedő alanyok: k ö z e l 
s é g i v i s z o n y t j e l e z n e k , egy pár az innenső, több a középső
és túlsó ponton, de mind egyenlő alakúak. Valamint a távolsági
viszonyban levő szenvedő alany nem nominativus, hanem accusativus, úgy a távolsági viszonyban levő factivus in praepositiós accusativus: mutatur in aliquid, a távolsági exessivus is ex-es kifejezés: ex
nihilo nihil fit. Azért a latin, német, franczia stb. nyelvekben ritkáb
ban van alkalom a rag vagy praepositio elhagyásával ismertetni föl
a tulaj donsághatározót, mert már eleve olyan egyeztetett alakú a
határozó, mint a logikai «prredicatum». Az attrib. (appositio) prasdicativumokat magyarra többnyire távolsági ragokkal fordítjuk le :
-nek, -vá, -úl, ennek igen egyszerű magyarázata az, hogy valamint
az alanyban a latin és német jobban szereti a közelségi szenvedő
alanyt, míg a magyar e helyett a távolsági tárgyat alkalmazza
(nem szereti a szenvedő igét): épp úgy az állapothatározóban is a
latin és német a közelségi, a magyar a távolsági viszonyt szereti
alkalmazni. De azért megvan a magyarban is a közelségi túlsó
pont: a bimbó rózsává válik (távolság): a bimbóból rózsa válik,
ez is factivus, de a közelségben. Ilyen közelségi, de túlsó pontra
esnek azok a közelségi ragok, melyek tulajdonkép eredmény helyett
állnak : simán fésüli magát: simára; megcsinálom szépen : széppé,
szépre, stb. Előbbi tulajdonságot a magyarban is az anyagnevek
fejeznek ki: ez a gyűrű arany (távolsági viszonyban: aranyból van),
ez a lépcső fa, ez meg vas; birtok: ez a ház az apámé.
Fölületes áttekintésre talán lehetne az állapothatározó szá
mára különösebb alakja, t. i. az egyeztetés miatt másnemű rangot
követelni, de könnyű észrevenni, hogy nincs minden állapot
határozó egyeztetve: meum est, d e : patris est, cuiusvis hominis
est errare; (magyarul is : ez a ház az apámé, az apámé lett); erat
ille magni ingenii, magnó corpore.
DELBBÜCK is az ige melletti genitivust tartja eredetibbnek az
indogermán nyelvekre nézve a főnév mellettinél (I. 307—8.), a mi
16*
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a mondattani alapon azt jelenti, hogy eredetibb az állapothatározó
ban szereplő birtok, mint a birtokosjelző genitivusa.
A németben meg többnyire éppen az egyeztetés hiányzik, de
lehet a Prádikatsbestimmung egyeztetve is, vagy genitivusban, vagy
prsepositióval; hasonlókép a francziában ; a magyarban csak négy
ige (van, lesz, marad, múlt) mellett van egyeztetés, de lehet még
ezek mellett is ragos alak. Szóval ez a mondatrész is oly sokféle
alakú, mint a többi bővítmény, nincs mért kiemelni közűlök.
Említettem, hogy a nevező igékkel egy nevező határozót
teszünk fölöslegessé: gyengének mond. A többi leendő tulajdonság
határozót is fölöslegessé tehetjük így: gyengít: gyengévé tesz,
gyengül: gyengévé lesz; a tartó tulajdonságot hasonlóképen sok
szor könnyű képzett igével pótolni: zöldellik: zöld, királykodik:
király, szolgál: szolga. így a szóképzés mondattani alapon a nyelv
f-zellemével bizonyítja, hogy az állítmányi névszó csakugyan nem
egyéb, mint az eredményhatározóval egyenrangú állapothatározó.
Annál készségesebben tartom fenn és ajánlom követésre én is
IÍERN-nek és BALOGH-nak azt az állítását, hogy az állítmányi név
szót is a határozók közé kell sorolni. Egészen más úton, még
mielőtt az ő műveiket olvastam volna, én is ugyanarra az ered
ményre jutottam, s ime a helyét is pontosan kijelölhettem a többi
határozók között.
Ha az egyeztetett állapothatározót akarjuk átalakítani, ilyen
határozókat nyerünk : az alma gyümölcs : a gyümölcsök közt van ;
ő nekem barátom: barátaim közt van (est mihi in amicis). És ez
az átalakítás is azt mutatja, hogy az állapothatározó, mint a hely,
a b e f o g l a l ó h a t á r o z ó k közé tartozik, a tulajdonság a kép
zelet szerint nagyobb terjedelmű, mint az alany, körülfogja, tartal
mazza ezt. Mondhatnók, hogy a hely alatta, az idő fölötte van a
szereplőknek, a tulajdonság pedig rajtuk, vagy bennük van, köze
pükön halad át, de mindenik nagyobb terjedelmű legalább egy
irányban az alanynál. Innen a logikai prasdicatumnak az a szabálya,
hogy többnyire tágabb fogalom az alanynál s csak ritkábban
egyenlő, azonos, és sohasem kisebb. A tágabb fogalom mint prsedicatum a jelzőnek felel meg, az egyenlő (identificus) fogalom
pedig az értelmezőnek.
Mint láttuk, a folyamati (tartó) állapothatározóban két réteget
különböztetünk meg: az igazi, állandó tulajdonságot, melyet eddig
állítmánynak, illetőleg állítmányi névszónak stb. neveztünk: ez a
réteg tulajdonkép a t a r t a m o t kifejező hely- ós időhatározónak
felel meg (egész úton hazafelé azon gondolkodám); megkülönbözte
tünk továbbá múló vagy helyettesítő tulajdonságot, ezek a SIMONYIféle essivusok és a p o n t o t kifejező hely- és időhatározók párjai
(az éjjel meghalt: az éjnek egy pontjában). Az utólagos tulajdon
ságok közt az első rétegnek a factivus, vagyis eredményhatározó,
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a másodiknak a nevezést, látszást jelentő szók «nevező határozói))
felelnek meg. Az «előző» tulajdonsághatározóban nincs két réteg,
<jsak igazi tulajdonság.
A közelségi viszonyban a középső, innenső és túlsó pontnak
így felel meg az állítmányi névszó: középpont a prsedicatum,
innenső pont a birtokos, túlsó pont az appositio.
K ö z e l s é g
Innenső pont
birtokos
patris

est educare

középső pont
kiegészítő

túlsó pont
belső (eredmény) alany

rosa est flos

nemo fit bonm

értelmező
hoc est corpus meurn

Abban is rokona továbbá a helyhatározónak az állapot
határozó, hogy a cselekvés iránt egészen tétlen, abban nem vesz
részt, vagy pedig szenved tőle: az ékszer zálogban van, ez éppen
olyan, mint ez: az ékszer a zálogházban van: abból, hogy az ék
szer van, éppen nem következik, hogy a zálogházban legyen, tehát
az sem. hogy zálog legyen, a zálogház, illetőleg a zálogi minőség
nem adja neki a létet, az ékszer megvolt azelőtt is, meglesz azután
is, tehát a mondatnak ennyi része: «az ékszer van» érvényes
marad nélküle is, csak kevésbbé érdekes lesz; «a gyermek jó» ez a
tulajdonság sem adja a létet, más tulajdonság is léphetne helyébe
s a gyermek csak megvolna; «a gyermek ember», a gyermek egyéb
is lehet, pl. tanuló, a «vansága» mégis megmaradna. A magyarban
ugyan kihagyjuk a van igét, de ez csak olyan rövidség, takarékos
ság, mint midőn a számnév mellett kihagyjuk a többes ragot, mert
a többség úgy is világos a számnév tövénél fogva, így ha valami
jó, vagy 'piros, vagy ember, természetes, hogy van is egyúttal.
Az eddigi példákhoz hasonlók azok is, melyekben nem van az ige:
A gyermek vígan tért haza; mint ebben: a gyermek víg, a vígság
nem adja a létet, úgy az előbbeniben sem a vígság okozza a haza
térést ; a vígság a hazatérésben egészen tétlen, ebben az esetben
nem mondhatni, hogy a hazatérés maga is víg, de az alany is csak
ideiglenesen van a tulajdonságban. Ha a vígság eredeti, illetőleg
előbb kezdődött, mint a hazatérés és tán tovább is tart, akkor
állapothatározóval van dolgunk, de ha a hazatérés miatt víg a fiú,
akkor a «vígan» módhatározó. Ez a példa mutatja, hogy a mellék
név is a két réteg szerint szerepel, s a magyarban a futólagos tulaj
donság esetében a melléknév is ragos, mint a főnév. A gyermek
árva: ki tudja, mióta az; A gyermek árva marad: ezelőtt is az volt,
ezután is az lesz; vagy: ezelőtt nem volt az, ezután az lesz;
A gyermek árván marad: ezelőtt nem volt az, hogy ezután árva
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lesz, azzal nem törődünk, ennyiben futólagosabb, rövidebb, mint
az előbbi (közelségi viszony a túlsó ponton), de az árvaság egyik
esetben sem hozza magával, hogy a gyermek megmaradjon, leg
feljebb szenvedi a határozó a cselekvést, természetesen érzelem
nélkül, mert csak tulajdonság, nem mint a mondat tárgya, mely
érző személy. így szenvedik a cselekvést ezek is: állva hagy, sírva
talál valakit.
Ez a tétlenség oly m o z d u l a t l a n n á teszi a tulajdonság
határozót a cselekvéssel szemben, a milyen a hely és idő. Az állás
és sírás a hagyástól és találástól függetlenül tart tovább; még a
futólagos tulajdonság is ilyen: éhen, szomjan a pinczéhez ére,
a tulajdonság, éhség, szomjúság az érkezéssel semmi változást nem
szenved; az előző tulajdonság a cselekvés előtt volt változatlan:
a posztó gyapjúhói készül; az utólagos tulajdonság pedig a cselek
vés után marad változatlan s nyomatékosan kiérezzük az ily tulaj
donságoknak előző vagy utólagos változatlan voltát.
A tulajdonsághatározó szenvedő és változhatatlan természe
tével függ össze, hogy a határozó igenevek közül csak a szenvedő
értelmű fordul elő benne: állva hagy, sírva talál, írva van, nyitva
van (többese: nyitvák). Ezért van az is, hogy az állapothatározó
látszólag jobban fűződik az alanyhoz mint a cselekvéshez, pedig
ehhez is hozzákapcsolódik legalább oly szoros kötelékkel, mint a
hely, de a hely szemlólhetőbb a cselekvés alatt, mint a tulajdonság.
Gazdagon megyek el: inkább én vagyok gazdag, mint az elmenetel,
éppen azért valahányszor kétes az eset és a határozó értelme nem
csak az alanyhoz, hanem a cselekvéshez is illenék, inkább módhatá
rozót kell a szóban látnunk: fehéren csillog a deres fű, nemcsak a
fű, hanem a csillogás is fehér, a fehérség is hozzájárul a csillogás
hoz; érzéketlenül hallgatta a beszedet: az alany és a hallgatás is
érzéketlen volt, az érzéketlenség csak a hallgatás tartamára terjed
ki; a tehén csendesen kérődzik: nemcsak a tehén csendes, hanem
a kérődzés is, és a csendesség csak a kérődzéssel együtt tart. Ezek
módhatározók; részletesebb magyarázatukat az illető fejezetben
fogom megadni. Ilyen ez is: quam inulti, quamque fcede perieriut
vostri defensores (Sallustius): a védők boszúlatlanok s a boszúlatlanság megmaradt, de inkább csak a pusztulás rúts ez a rútság elmúlt.
Állapothatározóul f ő k é p m e l l é k n é v és számnév szol
gálnak, mert ezek jelentenek tulajdonságot s ha más főnév az
állapothatározó, ez már másodsorban, á t v i t t é r t e l e m b e n
van tulajdonság gyanánt használva. Egyáltalában valamint a hely
határozóban az is, a mi eredetileg nem hely, az időhatározóban,
a mi eredetileg nem idő, mégis lehet hely-, illetőleg idő gyanánt
használva, úgy az állapothatározóban is lehet akármi tulajdonság
gyanánt alkalmazva. A melléknév és gondolati főnév között éppen
az a külömbség, hogy a melléknév eredetileg csak itt fordulhat elő,
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a hol t. i. már van egy főnév vagy főnévi mondatrész, mely az igé
hez kapcsolja, mig a gondolati főnév közvetlenül is kapcsolódhatik
az igéhez mint alany, határozó stb. Ellenben tudjuk, hogy a mellék
név csak kihagyásosan, vagy átvitt értelemben lehet alany. PAUL
is úgy véli, hogy a melléknév a prsedicativumból keletkezett s
WUNDT is nagyon jól mondja (II. 283.) el, mikép keletkezhetett
itten a melléknév. A melléknév után nem lehet külön kitenni a
<(tulajdonság» vagy «minőségi) szót, ellenben a főnevek után min
dig: vendógkép: olyan, mint a vendég, vendégi minőségben;
darabokra tört: darab minőségébe jutott; az alma gyümölcs:
gyümölcs minősége, tulajdonsága van; az erdőből szántóföldet
varázsoltak: az erdő tulajdonságból szántóföldet. A logika is úgy
magyarázza a «prsedicatumot», hogy az alany jegyeit, azaz tulaj
donságait magában foglalja, hogy ama t u l a j d o n s á g o t állítjuk
az alanyról, a mit a pröedicatum megnevez, pl. az alma gyümölcs:
gyümölcsi tulajdonságai vannak. Tegyük hozzá ezt a példát i s : az
öröm vendégkép fordult meg a szűk lakásban: vendégi tulajdonsága
volt, mert csak néha és rövid ideig volt ott.
Az átvitt értelmet nem érezzük nagyon élénken, a metafora,
mint már említettem, oly ügyesen játszik, hogy az eredeti beszédtől
nem tudjuk megkülönböztetni. Még a helyhatározóban is annyira
ellepleződött, hogy a logika, mely «a tiszta valóra», nem a nyelv
érzékre támaszkodik, s így a gondolati dolgokat nem tekinthette
helyeknek, a gondolati nevek számára idegen osztályban keresett
helyet. De az átvitt értelmű szót mindig megtoldhatjuk az értelem
kára nélkül egy eredeti helyet jelentő, illetőleg az i d ő vagy
t u l a j d o n s á g szóval: gondban él: a gond tengerében él; fog
ságban él: fogság falai közt él; búba sülyedt: a bú habjaiba
sűlyedt; vacsora alatt: vacsora ideje alatt; visszajövet: visszajövet
ideje alatt; az alma gyümölcs: gyümölcs tulajdonságú.
Nézetem szerint az állapothatározó alapbeszédrésze a mellék
név és számnév és ezeknek itt van a legeredetibb helyük, haszná
latuk, nem a jelzőben, mint a logika tanította. Eddig azt tanították,
hogy ebben : az apa jó, jelző van: az apa jó apa. De ez nem áll,
e szerint csak főnév lehetne prsedicatum, pedig melléknévi névmás
is lehet olyankor is. mikor semmi elmésseggel sem tehetünk utána
főnevet, pl. a daru ilyen (és megmutatom a képét). Ha a névmás
a maga erején állhat a prsedicatumban, a helyettesített eredeti szó
is úgy állhat. A mi rendszerünk alapján ide tartozik ez a példa is:
a íiú vígan jött haza : «laetus domum rediit»: ebbe még kevésbbé
lehet egy jelzett szót beszúrni. A melléknév és számnév tehát ebben
a mondatrészben keletkezhetett s viszont a többi beszédrészek itt
keplegesen, metaforásan állanak. Jól kiérezzük a képleges haszná
latot, ha mennyiség kifejezésére főnév szolgál: sereg, falka, nyáj:
hiszen ez egész sereg; voltak ott egy regimenten is.
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Lehet tehát a tulajdonsághatározó : 1. melléknév vagy szám
név (melléknévi igenév); 2. szenvedő szereplésű határozó igenév.
A cselekvő igenév: csúszva végig mászott, nem járulhat ide, mert
a képzőjét is el kellene hagyni s ekkor sem tulajdonsághatározó,
hanem igazi állítmány lenne belőle: csúszott s végig mászott; még
a szenvedő igenév idevétele ellen is szólna alakilag az, hogy a van
igét nem hagyjuk el mellőle : írva van, egy legény halva van; de
mivel sokszor előfordul az is, hogy a van nincs kitéve: Feldúlva
és kardélre hányva a nagy város Potenciána (Arany); Veszve,
veszve koronája legtündöklőbb éke, dísze (Tompa); halva a vezér;
azért a szenvedő igenevet mégis ide kell számítani. Ez is ragtalan
határozó, változtatás nélkül lehet állítmányi névszó, de ez még a
többesben is ragtalan marad : a katonák is halva; csak régebben
volt ennek is többese: az ajtók nyitvák. Lehet a tulajdonság
határozó továbbá 3. bárminő főnév; 4. névmás; 5. határozószó:
igy, úgy; de külön határozószava, legalább a magyarban nincsen;
6. névutó, külön névutója: gyanánt, fejében, számban; 7. kötő
szó, alárendelők: hogy, és kissé németesen: mint: ezer forint, mint
fizetés; mellórendelők: szintén, mind, mind-mind, következés képen;
8. rag, külön ragja: -an, -en, -úl, -kép (-képpen), -é. Ez a birtokos
rag ugyanegy a hová-irányú -é helyraggal, v. ö.: es gehört mir,
il est á moi. Mint az -an és -úl, úgy az -é is a futólagosabb, külsőségesebb tulajdonság határozóit jelzi. 9. Igen sok a ragtalan tulajdonsághatározó; a van, lesz, marad igék mellett hol ragtalan, hol
ragos a határozó: árva vagyok, árván vagyok; árva leszek, árvává
leszek; árva maradok, áiván maradok; a múltam ige mellett csu
pán ragtalan határozó áll: tíz éves múltam. A ragtalan határozót
egyeztetjük, de csak számban: a többes alany mellett többes a
határozó is: az emberek halandók és azok is lesznek a világ végéig.
Az «esetbeli» egyeztetés nálunk elesik, mert az alanyi alak rag
talan, illetőleg mikor személyragos, a személyrag nem ugrik át a
határozóra is. Azért azonban lehet az állítmányi névszót a rend
szer értelmében akár «ragtalan», akár «egyeztetett*) tulajdonság
határozónak nevezni. A latinban csak egyeztetettnek, a németben
csak ragtalannak nevezhető a rágósak és praepositiósak ellenében.
De nem szabad az egyeztetés miatt ezt a határozót külön mondatrészszé tenni. Először is csak egy töredéke esik egyeztetés alá és
napnál világosabb, hogy a ragos csoportok szerves párjai ennek a
töredéknek; másodszor nemcsak itt van egyeztetés, hanem a név
mások révén bármely határozóban: Az országok, a melyekben jár
tam, műveltek. Úgy látszik, az indogermán egyeztetés (de a magyar
is) a névmásokból indult ki, ezek máig is megegyeznek nemben és
számban azzal a szóval, a melyre vonatkoznak, csak esetben
fűződnek a maguk mondatához, de a görög «attractio»-ban még
esetben is kirínak a mondatból s az illető szóval egyeznek meg:
•
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{xá|ivY]ai^s TOD opotou, o5 6[JL(0[tó%ats: génit, az acc. helyett. Az
állapothatározóbeli egyeztetés azonban inkább megszorításoknak
van alávetve, igen könnyen lép föl benne semleges, vagyis a nem
beli egyeztetés hiánya. És a hol legszokottabb az egyeztetés: a
jelzőben, ott is ragos vagy prsepositiós kitétel léphet helyébe : vir
boni ingenii, pugna ad Cannas. A németben éppen az egyeztetés
hiánya a leggyakoribb: die Menschen sind sterblich; de felléphet
az egyeztetés is: die Menschen sind die sterblichen; vagy eseti,
vagy prsepositiós alak: die Menschen sind gnten Sinnes, vagy von
gutem Sinne. Tehát magyarban és latinban, németben egyformán
keveredik ebben a mondatrészben egyeztetés, rag, névutó, ragozhatatlanság. Sőt a jelzőben is a latinban lehet egyeztetés, eset
{génit, és abl. qualit.) praepositio, a németben ugyanaz, a magyar
ban ragozhatatlanság (ez a főszabály) és egyeztetés. Sem a jelzőnek,
sem az állapothatározónak nem az egyeztetés a fösajátja, s viszont
az egyeztetésnek nemcsak ez a két mondatrész a tere, hanem az
állítmánytól kezdve az utolsó határozóig mindenütt előfordulhat,
sőt az állapothatározóhoz (prsed.-hoz) is egyezkedhetik az alany:
(Karthágó) Hoc regnum gentibus esse (dea tendit) Verg. Aen. Sed
retro vertere gressum: hic labor, hoc opus est. U. az. Nem lehet
tehát valamely mondatrészt az egyeztetésre alapítani.
Az állapothatározókat így lehet hármas csoportba osztani:
Távolság
honnan ?

Közelség hol ?
innenső pont középső pont

Eredethatározó

birtokos

E fiúból katona
lesz

e fiu a
katonáké

kiegészitő,
értelmező

túlsó pont
belső alany

e fiu katona e fiu katona
lett
e fiu a katona

Távolság
hová ?
Végliatározó
e fiu
katonává lett
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Ismertetések és bírálatok.
U j a b b fonetikai irodalom.
DUNAY FERENCZ . Átíró hangrajz különös tekintettel a magyar nyelvhangok kifejlődésére szóban és írásban. Budapest, 1901. — Hang
rajz és helyesírás különös tekintettel a magyar hang- és nyelvtan köve
telményeinek lehető összeegyeztetésére. Budapest, 1902. — A ma
gyar hangrajz gyakorlása és az ebből kiderülő igaz helyesírás. Buda
pest 1901.
SARBÓ ARTÚR dr.: Népszerű útmutatás a beszédhibák felismerésére és elhárí
tására szülők és tanítók részére. Budapest, 1901.
KLIS LAJOS: Közérdekű tudnivalók a siketnémákról. Vácz 1901.
La Parole. (Eevue Internationale de Khinologie, Otologie, Laryngologie et
Phonétique expérimentale. Directeurs: M. NATIER et l'abbé BOUSSELOT).
Midőn a fonetika irodalmának újabb haladásáról legutoljára hírt
adtam (NyK. 30: 121), csupa külföldi munka ismertetésére kellett szorít
koznom. Annál örvendetesebb, hogy most magyar művekről is szólhatok,
melyek vagy egészen, vagy legalább részben fonetikával foglalkoznak.
B művek közül a figyelemre legméltóbb DUNÁT FERENCZ Átíró hangrajza,
mely egy hatalmas kötetben (524 1.) tárgyalja a magyar és több idegen
nyelv hangjainak képzését s az ezzel érintkező kérdéseket, bemutatja az
ő új fonetikus írását, végül még a magyar írásmód teljes átalakításáról és
egyszerűsítéséről is szól. E nagyobb munkának könnyebben érthető kivo
nata a Hangrajz és helyesírás. E két könyvön kívül egy kisebb füzetben
bemutatja A magyar hangrajz gyakorlását is.
DUNAY könyve csaknem 50 évi munka eredménye. Már akkor
hozzáfogott rendszerének kidolgozásához, midó'n BRÜCKE alapvető mun
kája (Grundzüge der Physiologie und Systematik der Sprachlaute) 1856ban megjelent, s azóta folyton figyeli és tanulmányozza a legkülönbözőbb
nyelvek kiejtését s az egyes hangok képzését. Azonban a fonetika irodal
mát, mint az előszóban maga is megvallja, nem kisérte figyelemmel.
«Igaz, az utóbbi években már nem is nagyon kerestem [t. i. megfigyelé
seinek igazolását]; mert, meg levén győződve saját rendszerem alapos
ságáról, csak ezt fejthettem ki, vagy semmit, s lemondtam oly tekin-
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télyek után nézni, melyek a magam nézeteit támogathatnák.* (26—27.1.)
TECHMER folyóiratával még megismerkedett, arról azonban már nem vett
tudomást, a mi a fonetika irodalmában az utóbbi két évtizedben történt.
E mellett DUNAY nem a hangok képzésének elemzésére fekteti a fősúlyt,
hanem arra, hogy bemutassa, mily tökéletes az ő fonetikus írása. «Átíró
hangrajznak — phonetica transscriptoria — azért nevezem dolgozatomat,
mert nemcsak a nyelvhangok czélszerű leírását, hanem főleg azok termé
szetének kitüntetését tűztem ki feladatomul; ezt pedig az azt híven
követő s a hangoknak egymáshoz való viszonyát minden egyes jegyben
megvilágító vonások, vagyis minden mástól független és csupán a hangok
természetét néző írás nélkül nem lehet.» (23. 1.) «A magánhangzók fel
tételeinek szervi kutatása a gégében, torokban, hangrésben és hang
szalagokban nem is igen érdekelt, m e r t s z e r i n t e m n e m a z o k
eredetének kutatása s a szervek általi létesítése,
h a n e m a z o k n a k m i n ő s í t é s e , h a n g z á s i p o n t o k meg
h a t á r o z á s a a h a n g r a j z f e l a d a t a . * (27.1.)
A mű keletkezésének története 8 a szerző világosan meghatározott
czélja megmagyarázza a mű érdemeit ós hibáit. DUNAY kitűnő megfigyelő
s idegen nyelvek hangjait és kiejtését pontosan és híven tudja utánozni;
tehát könyvében is gyakran találunk finom megfigyeléseket, tanulságos
fejtegetéseket, midőn egy-egy idegen hangról van szó. Azonban nagy
kár, hogy a fonetikának fiziológiai részét mellőzi, sőt néha lenézi (v. ö.
pl. 49. 1.). Pedig a fonetikának biztos alapja csakis az anatómia és a.
fiziológia. Akár az élő nyelv hangjainak megfigyelésében, akár az idegen
nyelvek kiejtésének elsajátításában, vagy a siketnémák tanításában akar
juk a fonetikát használni, mindenütt az egyes hangok képzésének pontos
elemzésére van első sorban szükség. Igaz, hogy ebben nagy segítségünkre
van a hangok akusztikai hatásának megfigyelése is; tehát ha egy nyelvet
fonetikai szempontból akarunk tanulmányozni és tárgyalni, nem szabad
elhanyagolnunk sem az akusztikai, sem a fiziológiai szempontot.
Az egyes hangok elemzésében túlzásba is megy DUNAY. A magyar
nyelvnek eddig megállapított magánhangzóival nem elégszik meg, hanem
mindegyiknek különböző fajtáját keresi, úgy hogy a magyar nyelv kiejté
sében kétféle rövid e-t (e, a), kétféle e-t (é, ej, i-t fi, y), o-t (o, e),
háromféle ö-t (ö, ö, &) stb. talál s az ő új helyesírásában mindezeket
jelölni is akarja, úgy hogy 15 magánhangzónk helyett 19-et sorol el, s a
különböző ékezetekkel együtt 28-féle magánhangzó jel van az ő magyar
betűi közt. E nem létező különbségek megállapítására csak úgy juthatott
DUNAY, hogy nem elemezte az egyes magánhangok képzése módját, nem
vizsgálta eléggé beszélő szerveink működését, hanem összezavarta a
nyelvtörténetet a mai kiejtés tárgyalásával ós fonetikai alapon akarta
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magyarázni a magyar nyelvnek egyes történetileg fejlődött sajátosságait.
A magánhangzók illeszkedését nem lehet csakis fonetikai alapon tár
gyalni, mert ennek mai állapota a magyar nyelv több százados fejlődésé
nek eredménye. Még kevésbbé lehet a tővégi magánhangzók (mások
szerint kötőhangzók) és a ragok magánhangzóinak minőségét fonetikai
alapon magyarázni, mert a magánhangzók mai használatába is a szavak
történetének számos más mozzanata játszik belé. Azok a törvények, me
lyeket DUNAY e fejtegetései közben felállít, kónyszerítették Őt arra, hogy
a magyar hangok között oly különbségeket keressen, a milyeneket az élő
kiejtésben megállapítani nem lehet.
DUNAY könyvében fontosabbnak tartja az ő hangrajzát a hangok
elemzésénél. Oly írást akart megalkotni, melyben «a hangjegy úgy van
alkotva, hogy maga mondja meg mindenkinek, a ki az írás néhány alap
vonalával és annak jelentőségével megismerkedett: é n a z a h a n g
v a g y o k é s m á s h a n g n e m i s l e h e t e k . » (Hangrajz és helyes
írás, 12. 1.). Ha sikerül akár DüNAYnak, akár másnak ilyen hangírást
megalkotni, igen nagy hálára kötelezi le a fonetika s általában a nyelv
tudomány minden művelőjét. Milyen szép volna, ha az alapelvek meg
ismerése után könnyű szerrel le lehetne olvasni evvel az új fonetikus
írással feljegyzett bármely szöveget!
E folyóiratban többször volt már alkalmam a különböző fonetikus
írásokról szólani s kifejtettem már, hogy legpontosabban az olyan írás
rendszert lehet kidolgozni, mely nem ragaszkodik a hagyományos betűk
höz ; csakhogy az ilyen írásrendszer nem számíthat elterjedésre, leg
feljebb egy-két fonetikai mű veszi hasznát. Ellenben a meglévő betűkhöz
némileg ragaszkodó írásmód könnyebben terjed el s ez is fejleszthető s a
tudomány czéljaihoz alkalmazható.
DUNAY egészen új írásmódot dolgozott ki, melyben minden egyes
jelnek az a feladata, hogy maga mondja meg képzése módját. Az írásmód
kidolgozása igazán szellemes, ügyes s a hangképzós mindenféle mozzana
tára kiterjeszkedő, s ha mégsem felel meg annak a czélnak, a melyet
megalkotója vele el akart érni, ennek főoka az, hogy a czél a maga tel
jességében elérhetetlen. Minden egyes hang képzése oly bonyolult s
beszélő szervünk egyes részeinek oly sokféle működésétől függ, hogy az
írásban e működést egy jellel feltüntetni lehetetlen,*) s az illető jegy,
*) Ha a hangok képzésének minden egyes mozzanatát jelölni akar
juk, ezt egy jellel nem lehet elvégezni. Ezért próbálta meg JESPERSEN
(The Articulation of Speech Sounds represented by means of Analphabetic
SymbolsJ, hogy a hangképzós minden egyes részletét külön-külön jelölje,
tehát egy-egy hang teljes képzését 5—6 jel együttesen mutatja.
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akár betűt, akár másféle jelet használunk, m i n d i g c s a k s z i m b ó 
l u m a l e s z a z i l l e t ő h a n g n a k , sohasem pontos mása. Minél egy
szerűbbek és minél könnyebben megjegyezhetők ezek a szimbólumok,
annál egyszerűbb és könnyebb az illető fonetikus írás. BELL Visible
speech-e sem igazán az, a mit neve mond; az ő jelei is csak szimbólumok,
csakhogy alakjuk bizonyos tekintetben utal az illető hang képzése mód
jára. Erre törekszik DTJNAY is s ennél többet nem is érhet el.
írásrendszerének egyik alapelve, hogy a magánhangzók (az ő el
nevezése szerint: szólalok) alakja más legyen, mint a mássalhangzóké
(neszejtők). A magánhangzók jelölésére a vízszintes egyenes vagy görbe
vonást használja. «Az egyenest az á-nak, a kétféle fekvésű görbe közül
pedig észszerűen a homorúat csak az tí-nak és a dombomat csak az t-nek
jelzésére fogjuk fordíthatni; mutatja az I. tábla első fejsorán látható
nyelvállás, mely szintén w-nál homorú, á-nál egyenes ós i-nél domború»
(u. o. 15.1.). A magánhangzók alakjának megállapításában egy nagy
tévedés vezeti félre DuNAY-t. Azok a rajzok, melyek a Tagoló táblán
az egyes hangok képzésének módját mutatják, nagyon tökéletlenek
s az ú rajza egészen rossz. Az ú-t ejtve nyelvünk a szájüreg hátsó
részében a szájpadlás felé emelkedik s f e l ü l e t e é p p o l y d o m 
b o r ú , m i n t á z % ejtésekor, csakhogy az í-t a szájüreg elülső, az ú-t
pedig a hátulsó részében képezzük. Tehát a domború vagy homorú
vonás használata akár az ú, akár az i jelölésére egyformán használható.
S e vonások változtatása a többi magánhangzó jelölése czéljából szintén
nem függ össze képzésük módjával, hanem teljesen önkényes. A mással
hangzókat függőleges vonal jelöli; az ajakhangokat egy vonal, a nyelv
hangokat két párhuzamos vonal, a torokhangokat hurokvonal. A vonalak
különböző alakítása jelöli a mássalhangzók képzésének egyéb sajátosságait
is. E jelek alakja sem mutatja magát a képzés módját, mert a jelölésnek
mindegyik módja épp úgy jelölhetne bármely másforma képzést is. Tehát
DUINAY fonetikus írásában is minden egyes jel csak szimbóluma egyik
vagy másik képzésmódnak, de nem mutatja meg magát a képzésmódot.
Az egész írásmód igen érdekes, azonban az a nagy baja, hogy megtanulása
nehéz, olvasása még nehezebb. írásban elég könnyen folyik, de nyomta
tása, az eddig megjelent szövegekből Ítélve, úgy látszik nehézséggel jár.
E fonetikus íráson kívül DUNAI a latin betűk változtatásával új
magyar helyesírást is ajánl, mely eddigi betűinket számos új jellel
gyarapítaná. Habár mai történeti írásmódunk sok tekintetben tökéletlen,
mégsem hiszem, hogy egyáltalán szó lehet egészen új írásmód elfogadá
sáról, mely mai közhasználatban levő írásmódunk helyébe lépne. Hiszen
látjuk, mily nagy nehézségekbe ütközik, ha helyesírásunkat csak egyegy kis részében akarjuk javítani, egyszerűsíteni.
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A fonetikát, mint nélkülözhetetlen alapvető tudományt használják
a siketnémák iskoláiban, a hol a néma gyermeket a hangos beszéd hasz
nálatára tanítják. Ezenkívül fontos a hangképzés pontos ismerete a
beszédhibákban szenvedők gyógyítása szempontjából is. Ez utóbbi czélra
rendez a közoktatásügyi kormány néhány év óta tanfolyamokat a hebegők
és más beszédhibákban szenvedők számára. SAEEÓ ABTUE dr., e tanfolyam
vezetője egy rövid, népszerűen írt füzetben össze is foglalt a szülők és
tanítók részére egy kis útmutatást, melyben elmondja, hogy kell a
beszédhibáknak elejét venni vagy pedig a már meglevő hibákon segíteni.
Előbb röviden, nem tudományos czéllal, hanem úgy, hogy laikus olvasója
is megérthesse, szól a beszéd élettani feltételeiről s az egyes hangok
képzésmódjáról. Azután bemutatja a gyakrabban előforduló beszédhibá
kat (dadogás, pöszebeszéd, hadarás) és szól gyógyításuk módjáról is.
A siketnémák tanítását tartja szem előtt BIHAEI KABOLY Gyakorlati
Hangtana (ismertetését 1. Nyr. 29: 260) s ugyané czéllal írta meg KLIS
LAJOS Közérdekű tudnivalók a siketnémákról czímfí füzetét. E tanulságos
és szintén a nagy közönségnek szánt füzetben előbb a némaságról és
siketségről általában szól, azután jellemzi a siketnémák testi és lelki
tulajdonságait, majd áttér a füzet főtárgyára, hogy hogyan történjék a
siketnómák tanítása. Ebben a fejezetben szól a hangképzésről is s egyen
ként tárgyalja a magyar nyelv egyes hangjainak képzését, még pedig
olyan sorrendben, a mint a siketnémák legkönnyebben megtanulhatják.
KLIS az egyes hangok képzését általában helyesen jellemzi, csak egy-két
állítása ellen van kifogásom. Az lí-ról azt írja, hogy a rövid w-tól abban
különbözik, hogy «képzésekor a nyelv még inkább visszahúzódik s még
jobban lelapul.* Ez nem helyes; a rövid és hosszú ú képzésekor a nyelv
helyzete egyforma, csakhogy a hosszú ú-t ejtve a nyelv közepe kissé ki
domborodik, ezért nevezem szűk ejtésűnek. Az Ő kimondásakor a nyelv
helyzete nem olyan, mint az e-é, hanem mint a zárt é'-é. Az ly hangot
nem kellene külön tanítani a siketnómák iskoláiban, hisz az országnak
csak igen kis részén ól, mint külön hang. Minek szaporítsuk a szegény
siketnéma munkáját felesleges vesződséggel, mikor a magyarság leg
nagyobb része úgyis j - n e k ejti az ly-t. Örüljünk, hogy egy hanggal
kevesebbet kell tanulnia.
*
A külföldi fonetikai irodalom újabb jelenségei közül meg kell
említenem, hogy megjelent EOUSSBLOT nagy munkájának (Principes de
Phonétique Expérimentale)
második része. Az egész mű ismertetésére
akkor fogok visszatérni, ha a befejező rész is megjelent. A EOUSSELOT és
NATIEE szerkesztésében megjelenő La Parole czímű folyóirat folyton
közöl a kísérleti fonetika körébe vágó dolgozatokat. A II. és III. év
folyam egy terjedelmesebb dolgozatot közöl JossELYN-től: Etudes expéri-
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mentales de phonétique italienne. MEILLBT és ROUSSELOT a görög aspiráták
kiejtéséről szólnak, RIGAL az orrhangú magánhangzók képzését vizsgálja,
GAUTHIOT pedig a litván hangsúlyt ós időtartamot tanulmányozza. Mind
ezen vizsgálatok ROUSSELOT hangjelző és hangíró készülékeinek segít
ségével történnek, tehát a lehető legpontosabbak, iá e vizsgálatokat a
kutatók az Institut de Laryngologie et Orthophonie helyiségében végez
hetik, mely ROUSSELOT vezetése alatt nemcsak elméleti fonetikával,
hanem a helyes kiejtés tanításával s a beszédhibák gyógyításával is fog
lalkozik. Az intézetet Párizs városa évenként 4000 frankkal segíti.
BALASSA JÓZSEF.

A jésített mássalhangzók.
A finn-ugor nyelvek számára készült fonetikus írás ismertetésében
kifogásoltam, hogy SETÁLÁ egységes jelet használ a jésített mássalhang
zók jelölésére s hogy beosztja őket az egyszerű mássalhangzók táblázatába.
Evvel szemben SZINNYEI JÓZSEF a jésítés jelének alkalmazásában nem lát
következetlenséget s PAASONENnek levélbeli közlésére is hivatkozva állítja,
hogy a p, b', v,f, th nem kettőshangok, hanem épp olyan egyszerű mással
hangzók, mint a többi ékezetesek (n, i, a", s, z stb.) Hivatkozik még SIEVERS
Phonetikájára is. (NyK. 3 2 : 95.)
Említett czikkemben abból indultam ki, hogy a jésítés (Mouillirung) szót a fonetikai irodalomban gyakran kétféle értelemben használ
ják s ez okozza a zavart. A magyar nyelv palatális mássalhangzói: gy, ty,
ny egyszerű hangok, melyeket a szájpadlás közepén képezünk, tehát
nem jésítettek, noha hangzásuk hasonlít a jésített dentalisokhoz, melye
ket így jelölhetünk: di, ti, ni ; így ejtik pl. a franczia diable, tiers, a,?,
angol tune stb. szavakat. Ez utóbbiakban jésített hangokat .ejtenek s ezek
nem állíthatók egy sorba az egyszerű mássalhangzókkal. Épp ily jésített
mássalhangzóknak tartom azokat is, melyek úgy képeztetnek, hogy a
labiális és palatális ejtés egyesül (SETALA táblázatában a p, b', f, v, m),
mert képzésmódjuk nem egységes, hanem két articulatio egyesül bennük.
Igaz, hogy a két képzésmód, a labiális és a palatális, teljesen egybeolvad
hat az által, hogy az ajkak és a nyelv működése egyszerre történik,
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mindamellett nem helyeslem, hogy az így képezett mássalhangzókat az
egyszerűek közé sorozzuk.
SIEVEES azt állítja ugyan, hogy az ilyen jésített mássalhangzó épp
oly egységes hang, mint a nem jésített; csakhogy ó' itt főleg az ú, l', s han
gokról beszél s ó' is összezavarja azt a kétféle képzósmódot, melyről előbb
szólottam. Maga SIEVEES is a jésítésró'l (MouiUirung) a «Combinationslehre» czímű fejezetben és «Gleichzeitige Bildung verschiedener specifischer Articulationen* ez. pontban szól, tehát mégsem tekinti ezeket
egészen egyszerű hangoknak s nem is veszi fel őket a mássalhangzók táb
lázatába. Részemről sokkal helyesebbnek tartom, ha az egyszerű mással
hangzók táblázatában csakis az egységesen és egyszerűen képzett hangok
nak adunk helyet.
SETALA táblázatában a fc, g, i) jeleknek értékét is pontosan meg
kellene határozni. Ezek a táblázatban egy sorban vannak a ,7-vei, tehát
értékük nem lehet más, mint a megfelelő explosiva, illetőleg nasalis s
ez a magyar ty, gy, ny; ha az átírás tervezői más hangra gondoltak,
akkor rossz helyre jutottak e betűk a táblázatban.
BALASSA JÓZSEF.

A Magyar Tudományos Akadémia kiadásában megjelenő

FOLYÓIRATOK:
A k a d é m i a i É r t e s í t ő . 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 osztályértekezletek ós állandó bizottságok tárgyalásait, kisze
melvén belőlük azokat, a melyek szélesebb köröket is érdekelhetnek. Az Aka
démia kiadásában vagy az ő támogatásával megjelent munkák- és folyóiratokró
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 k a p j á k : 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 h a t 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 . Philosopliiai 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 Sziládij 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.

Mathematikai és Természettudományi
Értesítő.
XIX. kötet. A. M. Tud. Akadémia III. osztályának folyóirata. Szer
keszti Kehiig Gt/uli osztálytitkár.
A «Mathematikai és Természettudományi Értesítő* a M. Tud. Akadémia
III. osztályának folyóirata, melyben az ülésein részletesen bemutatott vagy csak
röviden bejelentett tudományos munkálatokat teszi közzé, föltéve, hogy a köve
telményeknek megfelelnek. Az Értesítőben csak oly közlemények foglalhatnak
helyet, melyek az illető szaktudomány művelésében az elért 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
m e g ; 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 Szinnyei József.
A tágabb értelemben vett magyar nyelvtudományt öleli fel, melynek fel
adatai a magyarral baion alkotási! altáji nyelveket bobatóan tanulmányozni s
tudományosan feldolgozni, kiváló tekintettel arra, hogy a magyar nyelv tényeiuek 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 márczius, június, szeptember és deczember elsején. Az egész évfolyam legalább
harmiucz 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. Komáromi/
András.
A folyóirat ez új folyama a M. Tud. Akadémia történettudományi bizottsá
gának nemcsak anyagi, h a n e m 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 nyitott
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.
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